A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2006. december 12.,

TARTALOMJEGYZÉK
2006: CVIII. tv.

kedd
84/2006. (XII. 12.) FVM r.
30/2006. (XII. 12.) PM r.

152. szám
6/2006. (XII. 12.) SZMM r.

268/2006. (XII. 12.) KE h.
269/2006. (XII. 12.) KE h.
1121/2006. (XII. 12.) Korm. h.

Ára: 525,– Ft

Oldal
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló együttmûködésérõl szóló,
Brdoban, 2006. október 25-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005.
(IX. 15.) FVM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl
szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti
kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kitüntetés adományozásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ Fóruma létrehozásáról . .
A külügyminiszter közleménye a „Pro auxilio civium Hungarorum”
emlékplakett adományozásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Felsõoktatási Regisztrációs Központ tájékoztatója . . . . . . . . . . .
A Magyar Vidék és Polgári Párt 2002. évi pénzügyi beszámolója .
A Magyar Vidék és Polgári Párt 2003. évi pénzügyi beszámolója .
A Magyar Vidék és Polgári Párt 2004. évi pénzügyi beszámolója .
A Magyar Vidék és Polgári Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója .
A Magyar Vidék és Polgári Párt választásra fordított állami és más
pénzeszközeinek, anyagi támogatásának összege, forrása és felhasználásának módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. január 22.–
március 9-ig terjedõ idõszak – II/1. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. január 22.–
március 9-ig terjedõ idõszak – II/2. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. január 22.–
március 9-ig terjedõ idõszak – II/3. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
közleménye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helyesbítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tárgymutató a 2006. november hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról és közleményekrõl

12002
12016

12017

12017
12018
12019
12019
12020
12020
12021
12021
12022
12022

12023

12024

12026

12029
12030
12030

12002

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/152. szám
I. Fejezet

II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi CVIII.
törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló
együttmûködésérõl szóló, Brdoban, 2006. október
25-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl*
1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között
a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló együttmûködésérõl szóló Megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére.
2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel
kihirdeti.
3. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvû szövege
a következõ:
„Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló
együttmûködésérõl
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
(a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)
figyelemmel a két ország közötti baráti kapcsolatokra,
abból a célból, hogy biztonságuk érdekében megszilárdítsák és elmélyítsék a bûnüldözõ szervek közötti együttmûködést,
abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy a határmenti
területek kölcsönös együttmûködését és a jelen Megállapodás végrehajtásában illetékes szerveik közötti együttmûködést átfogóan továbbfejlesszék,
azzal a céllal, hogy összehangolt tevékenységükkel még
hatékonyabban lépjenek fel a nemzetközi szervezett bûnözéssel szemben,
tekintetbe véve nemzetközi kötelezettségvállalásaikat
és nemzeti jogszabályaikat,
értékelve az eddigi együttmûködésük eredményeit,
az alábbiakban állapodtak meg:

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 4-i ülésnapján fogadta el.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Az együttmûködés tárgya
(1) A Szerzõdõ Felek erõsítik együttmûködésüket a
közrend és a közbiztonság védelme érdekében, az európai
elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló bûncselekmények megelõzése, megakadályozása és felderítése
területén (a továbbiakban: bûnüldözés), továbbá a határrendészeti és közlekedésrendészeti együttmûködés területén. A Szerzõdõ Felek közötti együttmûködésre belsõ jogszabályaik és nemzetközi kötelezettségeik figyelembevételével, a jelen Megállapodás rendelkezései szerint
kerül sor.
(2) A Szerzõdõ Felek bármelyike részben vagy egészben megtagadhatja, vagy feltételektõl teheti függõvé az
együttmûködést, ha az veszélyezteti, illetõleg sérti szuverenitását, biztonságát, közrendjét, vagy ha az ellentétes
jogszabályaival.
(3) Nem terjeszthetõ elõ, illetve nem teljesíthetõ olyan
megkeresés, amely katonai vagy politikai bûncselekményekre vonatkozik. A cselekmény nem tekinthetõ politikai
bûncselekménynek, ha annak elkövetésénél – figyelemmel az összes körülményre, így a bûncselekmény által
elérni kívánt célra, a bûncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy felhasználni kívánt eszközre – a bûncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a
politikai jelleghez képest.
(4) Az együttmûködés nem terjed ki a Szerzõdõ Felek
igazságügyi hatóságainak hatáskörébe tartozó jogsegélyre.
(5) A jelen Megállapodás keretében történõ együttmûködés nem terjed ki a Szerzõdõ Felek hatóságainak az
adó-, illeték- és vámigazgatási ügyekben történõ közigazgatási együttmûködésére.

2. cikk
Az együttmûködésben résztvevõ szervek és a határterület
(1) A jelen Megállapodás végrehajtásában együttmûködõ, a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályai szerint bûnüldözési és egyéb, a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó feladatok végzésére feljogosított rendõri és más bûnüldözõ
szervek (a továbbiakban: együttmûködésre jogosult szervek) a következõk:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Rendõrség, a Határõrség, a Vám- és Pénzügyõrség
bûnüldözési és bûnmegelõzési feladatot ellátó szervei, a
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata;
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b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Belügyminisztérium, a Rendõrség, a Rendõrfõigazgatóság a belsõ szervezeti egységeivel, valamint
a területi szervezeti egységekkel együtt.
(2) A jelen Megállapodás végrehajtása során a központi
kapcsolattartó szervek:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
– az Országos Rendõr-fõkapitányság Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ;
b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Belügyminisztérium, a Rendõrség, a Rendõr-fõigazgatóság.
(3) A jelen Megállapodás alkalmazásában határterület:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
– Zala megye területe,
– Vas megye területe;
b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Murska Sobota-i (Muraszombati) Rendõrigazgatóság illetékességi területe.
(4) A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton, írásban, haladéktalanul tájékoztatják egymást a központi kapcsolattartó
szervekben, illetve az együttmûködésre jogosult szervekben és a határterületben bekövetkezett változásokról.
II. Fejezet
A BÛNÜLDÖZÕ SZERVEK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
3. cikk
Együttmûködés megkeresés alapján
(1) A jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása
érdekében a Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult
szervei megkeresés alapján együttmûködnek, és segítséget
nyújtanak egymásnak.
(2) A megkereséseket és az arra adott válaszokat, ha
a jelen Megállapodás eltérõ rendelkezést nem tartalmaz,
a Szerzõdõ Felek központi kapcsolattartó szerveiken keresztül, írásban (ideértve a telefaxon és az elektronikus hírközlési hálózat útján történõ továbbítást is) küldik meg, és
fogadják. Sürgõs esetben a megkeresés szóban is elõterjeszthetõ; a szóbeli megkeresést haladéktalanul írásban is
meg kell erõsíteni.
(3) Kizárólag a Szerzõdõ Felek központi kapcsolattartó
szervei teljesítik azokat a megkereséseket, amelyek olyan
adatok átadásával járnak, amelyeket a megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervei az adóhatóságtól,
az elektronikus hírközlési szolgáltatótól, az egészségügyi
és a hozzá kapcsolódó adatot, valamint a gazdasági titoknak (banktitoknak, üzleti titoknak, értékpapírtitoknak,
a biztosítási titoknak, pénztártitoknak) minõsülõ adatot
kezelõ szervtõl szereztek be az igazságügyi hatóságok
engedélyével, a legalább két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmények felderítéséhez.
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(4) Amennyiben a megkeresés megküldéséhez, illetve
annak teljesítéséhez a Szerzõdõ Felek jogszabályai szerint
az igazságügyi hatóságok engedélye, jóváhagyása, hozzájárulása, illetve egyetértése szükséges, a megkeresés megküldésére, vagy a teljesítésének megkezdésére csak ezen
engedély, jóváhagyás, hozzájárulás, illetve egyetértés beszerzését követõen kerülhet sor.
(5) A jelen Megállapodás alkalmazásában igazságügyi
hatóságok:
a) a Magyar Köztársaság részérõl: a bíróságok és az
ügyészi szervek;
b) a Szlovén Köztársaság részérõl: a bíróságok és az
állami ügyészségek.
(6) Ha a megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre
jogosult szerve nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel a kérelem teljesítésére, úgy a megkeresést
továbbítja az eljárásra illetékes szervhez, és errõl tájékoztatja a megkeresõ szervet.
(7) Ha a megkeresésben foglalt feltételek szerint a teljesítés nem, vagy csak részben lehetséges, a megkeresett
Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve vagy központi kapcsolattartó szerve errõl haladéktalanul tájékoztatja a megkeresõ szervet.
(8) Ha a megkeresés megérkezésekor nyilvánvaló, hogy
annak teljesítése az abban foglalt határidõben nem lehetséges, és a megkeresésnek a határidõ meghatározására vonatkozó indokolásából kitûnik, hogy a késedelem veszélyeztetné a megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre
jogosult szerve eljárásának sikerességét, a megkeresett
Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve vagy központi kapcsolattartó szerve haladéktalanul tájékoztatja a
megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes szervét a megkeresés
teljesítéséhez szükséges határidõrõl.
(9) A megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve a (7)–(8) bekezdésben foglalt értesítést követõen nyilatkozik arról, hogy a fenti körülmények alapján
kéri-e a megkeresés teljesítését. Ezt követõen a Szerzõdõ
Felek együttmûködésre jogosult szervei megállapodnak a
megkeresés teljesítésének folytatásáról.
(10) A megkeresések teljesítése során a megkeresett
Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervei, illetve a
megkeresés teljesítésében résztvevõ, és e szervekkel
együttmûködõ más szervek a megkeresésben megjelölt
szabályok, illetve technikai eszközök alkalmazásával járnak el, feltéve, hogy az nem ellentétes a megkeresett Szerzõdõ Fél jogával.

4. cikk
A megkeresés tartalma és az alkalmazandó nyelv
(1) A jelen Megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában a megkeresés legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a megkeresõ együttmûködésre jogosult szerv megnevezését;
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b) a megkeresés tárgyát;
c) a megkeresés tárgyát képezõ cselekmény leírását és
annak jogi minõsítését;
d) a megkeresés teljesítésének határidejét, a sürgõsségi
teljesítés indokait;
e) ahol szükséges, az igazságügyi hatóságok engedélyét;
f) a megkeresés teljesítése során a megkeresõ Szerzõdõ
Fél együttmûködésre jogosult szerve tagjának részvételére
irányuló kérelmet, ha ezt a megkeresõ Szerzõdõ Fél kéri;
g) a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben az
érintett személy azonosító adatait, amennyiben az ismert.
(2) A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás végrehajtása során a magyar és a szlovén nyelvet egyaránt használják. A együttmûködésre jogosult szervek a kapcsolattartás
során más nyelv használatában is megállapodhatnak.

2006/152. szám

b) a nemzetközi bûnözés elkövetési módszereirõl, új
formáiról szóló tájékoztatást;
c) kriminalisztikai és kriminológiai, egyéb bûnügyi vonatkozású kutatási eredményeiket, a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereinek és eszközeinek alkalmazásáról, azok továbbfejlesztése céljából;
d) ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról,
amelyekre a bûncselekményt elkövették, amelyek a bûncselekmény nyomait hordozzák, amelyeket bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, vagy amelyek a bûncselekmény elkövetése útján jöttek létre;
e) a jelen Megállapodás tárgyát képezõ bûncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozást;
f) a bûncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyonra vagy annak hasznára vonatkozó információt.

III. Fejezet
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS EGYES FORMÁI
5. cikk
Intézkedések sürgõs esetekben
(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei
– belsõ jogszabályaik szerint – megkeresésre, a nyomok és
bizonyítékok biztosítása érdekében a saját államterületükön igazoltatást, nyilvános helyen fokozott ellenõrzést végezhetnek, épületet, építményt, helyszínt, ruházatot, csomagot és jármûvet átvizsgálhatnak, és a keresett személyt
elfoghatják és elõállíthatják.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések
végrehajtásáról a megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervét haladéktalanul tájékoztatni kell.

6. cikk
Információcsere
A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei a
bûnüldözés hatékonysága érdekében, megkeresés alapján,
különösen az alábbi információkat adják át:
a) a szervezett bûnözésben résztvevõk adatait, a tetteseknek a cselekmény elkövetésével összefüggõ kapcsolataira vonatkozó adatokat, a bûnözõ szervezetek és a bûnözõ csoportok felépítésérõl szóló ismereteiket, a típusos tettes- és csoportmagatartásokra, az elõkészített, megkísérelt,
illetve befejezett bûncselekményre vonatkozó információkat, különösen az elkövetés idejére, helyére, módjára, a
megtámadott objektumokra vonatkozó adatokat, a különleges körülményekre vonatkozó ismereteket, és a megtett
intézkedéseket, amennyiben ez a bûnüldözéshez szükséges;

7. cikk
Az információ átadása megkeresés nélkül
A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei
egyedi esetekben, megkeresés nélkül is átadhatnak olyan
információkat, amelyek a másik Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervei számára a bûnüldözéshez, illetve
más, a közrendet és közbiztonságot fenyegetõ veszély
elhárításához szükségesek.

8. cikk
Közvetlen információcsere
(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei
között a megkeresések továbbítása és megválaszolása
akkor történhet közvetlenül, ha
a) az információt a határterületen illetékességgel rendelkezõ együttmûködésre jogosult szervek kérik egymástól és a szolgáltatott információ kizárólag a határterülethez
kapcsolódik, vagy
b) a központi kapcsolattartó szerveken keresztül történõ információcsere olyan késedelemmel járna, amely az
eljárás érdekeit, vagy a megkeresés eredményes teljesítését veszélyeztetné.
(2) Az információ különösen akkor tekinthetõ a határterülethez kapcsolódónak, ha az adat
a) a megkereséssel érintett olyan személyre vonatkozik, akinek lakóhelye (tartózkodási helye) a határterületen
van, vagy valószínûsíthetõ, hogy az érintett személy a
megkeresés idõszakában ott tartózkodik;
b) az érintett személynek a határterületen kifejtett tevékenységére vonatkozik;
c) olyan dologra vonatkozik, amelyrõl valószínûsíthetõ, hogy a határterületen található;
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d) a jogi személynek a határterületen lévõ székhelyére,
illetve tevékenységére vonatkozik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti közvetlen információcsere különösen az alábbi területekre terjed ki:
a) személyazonosság, tartózkodási hely és lakcím megállapítása, illetõleg igazolása;
b) vezetési engedélyek, hajózási és repülési engedélyek meglétének, érvényességének és korlátozásainak
vizsgálata;
c) gépjármûvek egyedi azonosító adatainak (rendszám,
alvázszám, motorszám) átadása;
d) a közúti, valamint a vízi és a légi jármûvek tulajdonosa (üzembentartója) vagy használója személyazonosságának megállapítása és felkutatása;
e) lõfegyvertartási-engedély meglétének, érvényességének és korlátozásainak vizsgálata;
f) elektronikus hírközlõ végberendezés tulajdonosának, elõfizetõjének és használójának megállapítása;
g) tárgyak, minták utáni tudakozódás;
h) különleges szakértelemmel rendelkezõ személy felkutatása.

9. cikk
A közbiztonság közös elemzése
A Szerzõdõ Felek rendszeresen átadják egymásnak a
bûnügyi helyzetükre, a közrend, a közbiztonság helyzetére
vonatkozó ismereteiket, elemzéseiket. Esetileg közösen
elemzik a bûnügyi helyzet és a bûnmegelõzés súlyponti
kérdéseit, megvitatják és egyeztetik a szükséges teendõket.

10. cikk
Személyek és tárgyak körözése
(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei, megkeresésre, belsõ jogszabályaiknak megfelelõen
segítséget nyújtanak egymásnak az ismeretlen helyen lévõ
személy vagy tárgy felkutatása, illetve ismeretlen személy
vagy holttest személyazonosságának megállapítása érdekében.
(2) A megkeresõ Szerzõdõ Fél kérelmére a megkeresett
Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve körözést
rendelhet el. Amennyiben a körözés elrendelésének feltételei bármely okból már nem állnak fenn, beleértve a
(3) bekezdésben szereplõ elfogást is, haladéktalanul intézkedni kell a körözés visszavonásáról.
(3) A megkeresõ Szerzõdõ Fél kérelmére elrendelt körözés alapján az érintett személynek a megkeresett Szerzõdõ Fél területén történõ elfogásáról haladéktalanul értesí-
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teni kell a megkeresõ Szerzõdõ Fél központi kapcsolattartó szervét.

11. cikk
A határon átnyúló megfigyelés
(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei, a saját államuk területén végzett felderítõ tevékenységük során jogosultak a szervezett bûnözõi csoportban
résztvevõ vagy a legalább öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható, illetve a vele kapcsolatban álló, vagy
kapcsolatba lépõ személy megfigyelését a másik Szerzõdõ
Fél területén is folytatni, amennyiben ez utóbbi Szerzõdõ
Fél központi kapcsolattartó szerve elõzetes megkeresés
alapján ehhez hozzájárult. A hozzájárulás feltételhez köthetõ.
(2) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei
az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekmények gyanúja esetén akkor figyelhetik meg az elkövetõvel kapcsolatban lévõ személyt, ha megalapozottan feltételezhetõ,
hogy e személy az elkövetõ azonosításához vagy felkutatásához segítséget nyújthat, illetve az elkövetõhöz elvezethet.
(3) A megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervének kérésére a megfigyelés további folytatását
haladéktalanul át kell adni a megkeresett Szerzõdõ Fél
együttmûködésre jogosult szervének. A Szerzõdõ Felek
megkeresésre kölcsönösen segítséget nyújthatnak egymásnak a megfigyeléshez.
(4) A megfigyeléshez adott hozzájárulás a Szerzõdõ Felek egész területére érvényes. A megfigyelés során a Szerzõdõ Felek közös államhatárát a határátkelõhelyeken kívül
és a nyitvatartási idõn túl is át lehet lépni.
(5) Ha a késedelem veszéllyel jár, vagy ha a bûnüldözés
érdekeit veszélyezteti, a megfigyelés az (1) bekezdésben
meghatározott elõzetes hozzájárulás nélkül is folytatható.
Ebben az esetben az államhatár átlépésekor a megkeresett
Szerzõdõ Fél illetékes együttmûködésre jogosult szervét
haladéktalanul értesíteni kell. A megkeresést utólag, haladéktalanul meg kell küldeni a megkeresett Szerzõdõ Fél
központi kapcsolattartó szervének. A megkeresésben ismertetni kell az elõzetes hozzájárulás nélküli határátlépés
okait is.
(6) A jelen cikk (5) bekezdésében meghatározott illetékes együttmûködésre jogosult szervek:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
– az Országos Rendõr-fõkapitányság;
b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Belügyminisztérium, a Rendõrség, a Rendõr-fõigazgatóság.
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(7) Az (5) bekezdés szerinti megfigyelést haladéktalanul abba kell hagyni, ha a megkeresett Szerzõdõ Fél
együttmûködésre jogosult szerve azt kéri, továbbá akkor,
ha a határátlépést követõ öt órán belül a megkeresés teljesítéséhez szükséges hozzájárulás nem áll rendelkezésre.
(8) A megfigyelés kizárólag az alábbi feltételek szerint
folytatható:
a) a megfigyelést végzõ tisztviselõkre a jelen cikk rendelkezései és azon Szerzõdõ Fél belsõ joga vonatkozik,
amelynek területén eljárnak; továbbá a megfigyelés helye
szerint illetékes együttmûködésre jogosult szerv utasításai
szerint kötelesek eljárni;
b) az (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével, a
megfigyelést folytató tisztviselõnek rendelkeznie kell a
megfigyelés engedélyezését igazoló okirattal;
c) a megfigyelést végzõ tisztviselõnek bármikor igazolnia kell hivatalos minõségét;
d) a megfigyelést végzõ tisztviselõ magánlakásba vagy
a nyilvánosság számára meg nem nyitott helyekre a megfigyelés során nem léphet be; a nyilvánosság számára nyitva
álló munka-, üzemi, és üzlethelyiségekbe ezek nyitvatartási idején belül beléphet;
e) a megfigyelést végzõ tisztviselõnek jelentést kell készítenie a megkeresett Szerzõdõ Fél központi kapcsolattartó szerve részére;
f) amennyiben a megfigyelés végrehajtásához technikai eszközök is szükségesek, ezek abban az esetben alkalmazhatók, ha ezt a megkeresett Szerzõdõ Fél jogszabályai
lehetõvé teszik. Az alkalmazásra kerülõ technikai megfigyelõ eszközöket az (1) bekezdés szerinti megkeresésben meg kell jelölni;
g) a megfigyeléshez igénybe vett jármûvek használata
során a megkeresett Szerzõdõ Fél közlekedési szabályai
alkalmazandók.

12. cikk
Határon átlépõ üldözés (Forró nyomon üldözés)
(1) A megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve a megkeresett Szerzõdõ Fél területén elõzetes
jóváhagyás nélkül folytathatja azon személy üldözését, aki
a megkeresõ Szerzõdõ Fél területén az európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló bûncselekményt
követett el vagy kísérelt meg és
a) eközben tetten érték, vagy
b) õrizetbõl, elõzetes letartóztatásból vagy szabadságvesztés büntetés végrehajtása elõl megszökött és a megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve értesítésével járó késedelem az elkövetõ elfogását jelentõsen
megnehezítené, illetve a bûnüldözési érdeket súlyosan veszélyeztetné, és ha valószínûsíthetõ, hogy a megkeresett
Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve az üldözést
megfelelõ idõben nem tudja átvenni.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben – amint
az lehetséges, de legkésõbb az államhatár átlépésekor –
a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes együttmûködésre
jogosult szervét haladéktalanul értesíteni kell.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott illetékes együttmûködésre jogosult szervek:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl, a határátlépés helyétõl függõen:
– a Zala megyei Rendõr-fõkapitányság, vagy
– a Vas megyei Rendõr-fõkapitányság;
b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Murska Sobota-i (Muraszombati) Rendõr-igazgatóság.
(4) Az üldözést haladéktalanul meg kell szüntetni, ha a
megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve azt kéri.
(5) Ha azt a megkeresõ Szerzõdõ Fél üldözést végrehajtó tisztviselõje kéri, a megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve az üldözött személyt személyazonosságának megállapítása érdekében vagy õrizetbe vétele
céljából elfogja.
(6) Ha a megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve az üldözés megszüntetését nem kéri, és az
együttmûködésre jogosult szerv megfelelõ idõben nem tud
beavatkozni, az üldözött személyt a megkeresõ Szerzõdõ
Fél üldözést végrehajtó tisztviselõje a helyszínen visszatarthatja. Ezen intézkedésrõl a megkeresett Szerzõdõ Fél
illetékes együttmûködésre jogosult szervét haladéktalanul
értesíteni kell.
(7) Az üldözést a Szerzõdõ Felek teljes területén, idõbeli korlátozás nélkül szabad folytatni.
(8) Az üldözés az alábbi feltételek szerint folytatható:
a) az üldözést végrehajtó tisztviselõ a jelen Megállapodás rendelkezései, valamint azon Szerzõdõ Fél joga szerint
köteles eljárni, amelynek területén az üldözést végzi;
b) az üldözés kizárólag szárazföldi úton lehetséges;
c) az üldözést végrehajtó tisztviselõ magánlakásba
vagy helyiségbe az üldözés során nem léphet be; a nyilvánosság számára nyitva álló munka-, üzemi, és üzlethelyiségekbe ezek nyitvatartási idején belül beléphet;
d) az üldözést végrehajtó tisztviselõnek minden esetben igazolnia kell hivatalos minõségét;
e) az üldözéshez igénybe vett jármûvek használata során a megkeresett Szerzõdõ Fél közlekedési szabályai alkalmazandók. A jármûveken azok felismeréséhez szükséges, megkülönböztetõ jelzést kell használni;
f) az üldözést végrehajtó tisztviselõnek egyenruhájáról,
vagy a jármûvön elhelyezett kiegészítõ jelzések révén egyértelmûen felismerhetõnek kell lennie;
g) az elfogott személynél levõ tárgyakat az illetékes
együttmûködésre jogosult szervek megérkezéséig lehetõség szerint biztonságba kell helyezni;
h) amennyiben az üldözés végrehajtásához technikai
eszközök is szükségesek, ezek abban az esetben alkalmaz-
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hatók, ha ezt a megkeresett Szerzõdõ Fél jogszabályai lehetõvé teszik. Az alkalmazásra kerülõ technikai eszközöket a megkeresésben meg kell jelölni;
i) az üldözést végrehajtó tisztviselõ az üldözés befejezését követõen köteles tevékenységének eredményérõl a
megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes együttmûködésre jogosult szervénél vagy központi kapcsolattartó szervénél jelentést tenni. Ennek során a megkeresett Szerzõdõ Fél
együttmûködésre jogosult szervének kérésére köteles személyesen jelen lenni, az üldözés körülményeinek megfelelõ tisztázásához szükséges ideig. Ezt akkor is alkalmazni
kell, ha az üldözött személy elfogására nem került sor.
(9) Az üldözés során elfogott személyt a megkeresett
Szerzõdõ Fél illetékes együttmûködésre jogosult szerve
hallgatja ki. Az elfogott személy személyes szabadsága a
megkeresett Szerzõdõ Fél joga szerint korlátozható.
(10) Az üldözésrõl a Szerzõdõ Fél központi kapcsolattartó szervét is értesíteni kell.

13. cikk
Ellenõrzött szállítás
(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei, megkeresés alapján, a jelen cikkben meghatározott
feltételek szerint lehetõvé teszik az ellenõrzött szállítást
saját államuk területén. Az ellenõrzött szállítás az együttmûködésre jogosult szervek olyan leplezett tevékenysége,
amelynek során a nemzetközi együttmûködés keretében,
folyamatos és fokozott ellenõrzés mellett, lehetõvé teszik a
megfigyelés alatt álló személy által birtokolt dolognak a
Szerzõdõ Felek területére történõ behozatalát, egy másik
állam területére irányuló kivitelét, a Szerzõdõ Felek területén történõ átszállítását annak érdekében, hogy a bûncselekmények felderítése, illetve a bûncselekmények elkövetésében résztvevõ személyek azonosítása a lehetõ legszélesebb körben megvalósulhasson.
(2) A központi kapcsolattartó szerveknek küldött, az ellenõrzött szállításra irányuló megkeresésnek a jelen Megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
adatokon túl tartalmaznia kell:
a) a szállítmány tartalmát, várható útvonalát és idõtartamát, a szállítás módját, a szállítóeszköz azonosítására alkalmas adatokat;
b) a kísérés módját;
c) az alkalmazandó technikai eszközökre vonatkozó
adatokat;
d) a kísérésben a megkeresõ Szerzõdõ Fél részérõl
résztvevõk számát;
e) az ellenõrzött szállításban résztvevõk kapcsolattartásának módját;
f) a szállítmány átadásának, átvételének körülményeit;
g) az elfogás esetén alkalmazandó intézkedéseket;
h) váratlan esemény esetén alkalmazandó intézkedéseket.
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(3) Ha a késedelem veszéllyel jár, vagy a bûnüldözés érdekeit veszélyezteti, az ellenõrzött szállításra irányuló
megkeresését a Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult
szervei közvetlenül is megküldhetik, illetve fogadhatják.
A megkeresést utólag, haladéktalanul meg kell küldeni a
Szerzõdõ Felek központi kapcsolattartó szervének. A
megkereséshez az ellenõrzött szállítást alátámasztó dokumentumokat is mellékelni kell.
(4) Az együttmûködésre jogosult szervek az ellenõrzött
szállítás idejében, módjában, közremûködésük mértékében esetileg állapodnak meg. A megkeresett Szerzõdõ Fél
együttmûködésre jogosult szerve az ellenõrzött szállítást
korlátozhatja vagy elutasíthatja, ha a szállítmány nem vállalható mértékben veszélyeztetheti az ellenõrzött szállításban résztvevõ személyeket vagy a közbiztonságot.
(5) Az ellenõrzött szállítást a megkeresett Szerzõdõ Fél
együttmûködésre jogosult szerve irányítja; az irányítást
végzõ személyérõl a megkeresõ Szerzõdõ Felet tájékoztatni kell. Az ellenõrzött szállítást úgy kell végrehajtani,
hogy a szállítmány bármikor feltartóztatható legyen. Az
átvételt követõen a megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve a szállítmányt kísérheti, hatósági jogosítványokat azonban nem gyakorolhat. Ennek során a
megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve
a jelen cikkben meghatározottak, a megkeresett Szerzõdõ
Fél jogszabályai és a megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve vezetõjének utasításai szerint köteles eljárni.
(6) A jelen Megállapodásban foglaltak megvalósulása
esetén a Szerzõdõ Felek biztosítják egy harmadik országból induló és egy további államba érkezõ ellenõrzött szállítás végrehajtását is. Ebben az esetben az érintett államok
elõzetes hozzájárulásáról a megkeresõ Szerzõdõ Fél gondoskodik, amely errõl tájékoztatja a megkeresett Szerzõdõ
Felet.
(7) Az ellenõrzött szállításban fedett nyomozó részvétele csak a fedett nyomozót alkalmazó Szerzõdõ Fél igazságügyi hatóságának engedélyével lehetséges.

14. cikk
Fedett nyomozó alkalmazása
(1) A Szerzõdõ Felek – a központi kapcsolattartó szerveknek küldött megkeresés alapján – hozzájárulnak saját
államuk területén a megkeresõ Szerzõdõ Fél fedett nyomozóinak alkalmazásához, amennyiben ez a megkeresõ Szerzõdõ Fél területén elkövetett vagy elõkészületben lévõ,
európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló
bûncselekmény eredményes felderítése érdekében szükséges, feltéve, hogy a bûncselekmény felderítése a fedett
nyomozó alkalmazása nélkül nem lehetséges vagy lényegesen nehezebb lenne. A megkeresõ Szerzõdõ Fél kérésére
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a megkeresett Szerzõdõ Fél területén a megkeresett Szerzõdõ Fél fedett nyomozója is alkalmazható.

Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervét tájékoztatni kell.

(2) A jelen Megállapodás alkalmazásában fedett nyomozó a bûnüldözési feladatot ellátó együttmûködésre jogosult szervek hivatásos állományának a titkos információgyûjtés keretében eljáró, kilétét leplezõ tagja.

(9) A megkeresett Szerzõdõ Fél a fedett nyomozó tevékenységéhez személyi, szervezési és technikai támogatást
nyújthat. A megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre
jogosult szerve minden szükséges intézkedést megtesz a
megkeresõ Szerzõdõ Fél fedett nyomozója biztonsága érdekében.

(3) Ha a fedett nyomozó alkalmazásához a Szerzõdõ Felek igazságügyi hatóságának engedélye szükséges, a fedett
nyomozó alkalmazására csak ezen engedély beszerzését
követõen kerülhet sor. A hozzájárulás mindenkor a Szerzõdõ Felek egész államterületére érvényes.
(4) A fedett nyomozó alkalmazására irányuló megkeresésnek a jelen Megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell:
a) a fedett nyomozó alkalmazásának idõtartamát;
b) a fedett nyomozó alkalmazásának feltételeit;
c) a fedett nyomozó jogait és kötelezettségeit;
d) a fedett nyomozó leleplezõdése esetén alkalmazandó intézkedést;
e) a fedett nyomozó büntetõjogi, valamint a mûködési
körében okozott károkért való felelõsségének szabályairól
szóló tájékoztatást.
(5) A fedett nyomozó alkalmazása mindig egyedi esetre
korlátozódik és meghatározott ideig, de legfeljebb hat hónapig tart. A fedett nyomozó alkalmazásának idõtartama
legfeljebb két évig terjedõ idõtartamra meghosszabbítható. A fedett nyomozó alkalmazását a Szerzõdõ Felek
együttmûködésre jogosult szervei egyeztetve készítik elõ.
A fedett nyomozó az együttmûködésre jogosult szervek
eseti megállapodását és a (3) bekezdés szerinti engedély
beszerzését követõen kezdheti meg tevékenységét. A megállapodásnak tartalmaznia kell a (4) és a (11) bekezdésben
foglaltakat is.
(6) A fedett nyomozó irányítását a megkeresõ Szerzõdõ
Fél együttmûködésre jogosult szerve végzi, amennyiben a
fedett nyomozó a megkeresõ Szerzõdõ Fél megbízásából
végzi munkáját a másik Szerzõdõ Fél területén. A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei abban is megállapodhatnak, hogy a megkeresett Szerzõdõ Fél területén
a megkeresett Szerzõdõ Fél által rendelkezésre bocsátott
fedett nyomozó a megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervének megbízásából és irányítása szerint jár el. A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult
szervei – indokolt esetben – a fentiektõl eltérõen is megállapodhatnak.
(7) A megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervének kérésére a fedett nyomozó alkalmazását haladéktalanul fel kell függeszteni.
(8) A (6) bekezdés második mondatában meghatározott
esetben a fedett nyomozó alkalmazásának szükségességét,
feltételeit, a nyomozás során megszerzett információk felhasználását a megkeresett Szerzõdõ Fél kijelölt együttmûködésre jogosult szerve határozza meg. Errõl a megkeresõ

(10) A fedett nyomozó alkalmazásának befejezését
követõen az alkalmazás eredményérõl a megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervét haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell.
(11) A fedett nyomozó cselekményére a megkeresett
Szerzõdõ Fél joga az irányadó, feltéve, hogy az nem ellentétes a megkeresõ Szerzõdõ Fél jogával.

15. cikk
Együttmûködés a Védelmi Programban
(1) A Szerzõdõ Felek illetékes szerveiken keresztül kérelmezhetik a büntetõeljárás során védett tanúknak, sértetteknek és terhelteknek, valamint rájuk tekintettel más személyeknek (e cikk alkalmazásában a továbbiakban: érintett személyek) az egyik Szerzõdõ Fél területérõl a másik
Szerzõdõ Fél területére történõ átköltöztetését, és ezt
követõen védelemben részesítését. Az intézkedés a Szerzõdõ Felek területén folytatott büntetõeljárást nem akadályozhatja.
(2) A védelem átadására vagy átvételére irányuló megkeresésnek a jelen Megállapodás 4. cikk (1) bekezdésében
meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell:
a) a titoktartási kötelezettségre vonatkozó igényt;
b) az érintett személynek a büntetõeljárásban betöltött
szerepét;
c) a fennálló fenyegetettségre, valamint annak súlyosságára vonatkozó információkat;
d) az érintett személynek a megkeresett Szerzõdõ Fél
területére költöztetésének okát;
e) a védelem javasolt formáját, mértékét;
f) a megkeresett Szerzõdõ Fél területén való elhelyezés
szükséges idõtartamát, és ennek meghosszabbításának lehetõségét.
(3) A megkeresés elfogadását követõen a védelem átadásáról, illetve átvételérõl, annak módjáról, a védelem
idejérõl, valamint a kapcsolattartás módjáról a Szerzõdõ
Feleknek a védelem ellátására kijelölt szervei közvetlenül
állapodnak meg. E megállapodás mellékletét képezik a védelem ellátásához szükséges iratok.
(4) Az érintett személyek átszállításával, társadalombiztosításával kapcsolatos költségeket a megkeresõ Szerzõdõ
Fél fedezi. A megkeresett Szerzõdõ Fél viseli az érintett
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személyek védelmét ellátó, a védelmi szolgálat munkatársainak munkabérét.
(5) Az érintett személy csak a megkeresett Szerzõdõ
Félnek a tanúvédelemre vonatkozó jogszabályaiban meghatározott védelmi formáiban részesíthetõ.
(6) Ha a védelem az átadást követõen nem vagy már
nem biztosítható, a megkeresett Szerzõdõ Félnek a védelem ellátására kijelölt szerve haladéktalanul tájékoztatja
a megkeresõ Szerzõdõ Fél védelem ellátására kijelölt
szervét.
(7) Az érintett személy köteles a megkeresett Szerzõdõ
Fél jogszabályait betartani. Ha az érintett személy megsérti a megkeresett Szerzõdõ Fél jogszabályait, vagy nem tartja be a számára megállapított magatartási szabályokat, errõl a megkeresett Szerzõdõ Fél védelem ellátására kijelölt
szerve haladéktalanul tájékoztatja a megkeresõ Szerzõdõ
Fél védelem ellátására kijelölt szervét.
(8) Az érintett személynek a védelem érdekeit vagy a
megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes szervének védelem ellátására kijelölt munkatársait indokolatlanul és súlyosan
veszélyeztetõ cselekménye esetén a megkeresett Szerzõdõ
Fél védelem ellátására kijelölt szerve haladéktalanul kezdeményezi az érintett személy visszaköltöztetését, melyet
a megkeresõ Szerzõdõ Fél védelem ellátására kijelölt szerve köteles teljesíteni.
(9) A jelen cikk alkalmazásában illetékes együttmûködésre jogosult szervek:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
– az Országos Rendõr-fõkapitányság;
b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Belügyminisztérium, a Rendõrség, a Rendõr-fõigazgatóság.

16. cikk
Közös bûnfelderítõ-csoport létrehozása
(1) A Szerzõdõ Felek a központi kapcsolattartó szerveik
közremûködésével, belsõ jogszabályaik alapján, eseti
megállapodással a jelen Megállapodás 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bûncselekmények eredményes
felderítése érdekében közös bûnfelderítõ-csoportot hozhatnak létre különösen, ha az Európai Unió több tagállamának területére kiterjedõ bûncselekmény felderítése különösen bonyolult vagy a felderítõ munka összehangolására van szükség.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell, különösen:
a) a bûncselekmény leírását, amelynek felderítésére a
bûnfelderítõ-csoport létrejött;
b) a mûködési területet;
c) a bûnfelderítõ-csoport összetételét;
d) a bûnfelderítõ-csoport vezetõjét;
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e) a mûködés idõtartamát és a meghosszabbítás feltételeit;
f) a közös bûnfelderítõ-csoport kihelyezett tagjának
kötelezettségeit és jogosultságait;
g) a mûködés feltételeit;
h) a szervezési intézkedéseket és a mûködés költségeinek viselését;
i) a közös bûnfelderítõ-csoport kihelyezett tagja büntetõjogi, valamint a mûködési körében okozott károkért való
felelõsségének szabályairól szóló tájékoztatást.
(3) Ha a megkeresõ Szerzõdõ Fél bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett tagjának a közös bûnfelderítõ-csoport meghatározott eljárásában való részvételéhez a megkeresett
Szerzõdõ Fél belsõ joga szerinti engedély szükséges, a
részvételre csak annak beszerzését követõen kerülhet sor.
(4) A megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve lehetõségei szerint biztosítja a bûnfelderítõ-csoport mûködéséhez szükséges elhelyezési, szervezési, technikai és infrastrukturális feltételeket. A közös bûnfelderítõ-csoportot a megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervének kijelölt tagja vezeti.
(5) A megkeresõ Szerzõdõ Félnek a közös bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett tagja a megkeresett Szerzõdõ Fél
területén önálló intézkedés végrehajtására nem jogosult.
(6) A megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervének a közös bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett
tagja a birtokában lévõ, nem minõsített adatokat és információkat, ugyanazon esetekben és ugyanolyan feltételekkel adhatja át a megkeresett Szerzõdõ Fél közös bûnfelderítõ csoportban résztvevõ tagjainak, mint ahogy azokat a
saját együttmûködésre jogosult szerveinek adhatná át.
(7) A közös bûnfelderítõ-csoport munkájához szükséges minõsített adatoknak a másik Szerzõdõ Fél kihelyezett
tagja részére történõ hozzáférhetõvé tételét azon minõsített adatok esetében, amelyeket az együttmûködésre jogosult szervek minõsítettek, a közös bûnfelderítõ-csoportot
létrehozó szerv vezetõje engedélyezi. Az együttmûködésben részt nem vevõ szervek által minõsített adatok átadásához be kell szerezni a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályaiban meghatározott engedélyt.
(8) A közös bûnfelderítõ-csoport rendelkezésére bocsátott adat vagy információ kizárólag a következõ célokra
használható fel:
a) azon bûncselekmény felderítése érdekében, amelyre
a közös bûnfelderítõ-csoport létrejött;
b) az adatot vagy információt átadó Szerzõdõ Fél elõzetes hozzájárulásával más bûncselekmény felderítésére,
nyomozására;
c) a közbiztonságot közvetlenül és súlyosan veszélyeztetõ bûncselekmények megelõzése érdekében, illetve – az
adatot vagy információt átadó Szerzõdõ Fél elõzetes hozzájárulásával – az ilyen bûncselekmény miatt indult büntetõeljárás során.
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(9) A megkeresõ Szerzõdõ Félnek a közös bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett tagja a megkeresett Szerzõdõ Fél
területén mûködõ közös bûnfelderítõ-csoportban történõ
részvétele során a saját államának együttmûködésre jogosult szervével együttmûködõ személyt vehet igénybe.
(10) A Szerzõdõ Felek vállalják, hogy a (9) bekezdésben megjelölt együttmûködõ személyt, illetve az általa
szolgáltatott adatot legalább olyan védelemben részesítik,
mint amilyet államuk jogszabálya elõír a bûnüldözõ szerveikkel együttmûködõ személyek, illetve az általuk szolgáltatott adatok védelme esetében.

17. cikk
Titkos információgyûjtés
(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei
a bûnfelderítés során, a központi kapcsolattartó szerveiken
keresztül érkezett megkeresésnek megfelelõen, államuk
belsõ jogszabályai alapján, titkos információgyûjtést folytathatnak, és annak eredményérõl tájékoztatják egymást.
(2) A titkos információgyûjtésre vonatkozó megkeresésnek a jelen Megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell:
a) az eszköz vagy módszer megnevezését;
b) a titkos intézkedés idõtartamát;
c) a rögzítendõ és átadandó adatok körét;
d) az adat átadásának módját;
e) a másik államban folytatott titkos információgyûjtéshez esetlegesen nyújtandó segítség módját;
f) a megkeresõ Szerzõdõ Fél államában folyamatban
lévõ bûnügy felderítéséhez szükséges, az illetékes szerv
titkos információgyûjtésre vonatkozó engedélyének másolatát.
(3) Ha a titkos információgyûjtésre irányuló megkeresés teljesítésének megkezdéséhez a Szerzõdõ Felek jogszabályai szerinti igazságügyi hatóság engedélye szükséges, akkor az engedélyrõl szóló okirat másolatát a megkeresett Szerzõdõ Fél számára meg kell küldeni. Ha a titkos
információgyûjtésre irányuló megkeresés teljesítéséhez
nem szükséges a megkeresõ Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerint az igazságügyi hatóság engedélye, akkor a megkeresõ Szerzõdõ Fél a megkeresésében ennek tényérõl tájékoztatja a megkeresett Szerzõdõ Fél központi kapcsolattartó szervét. A megkeresett Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve a megkeresés teljesítését belsõ jogszabályai alapján, szükség esetén igazságügyi hatósága engedélyének megszerzését követõen kezdi meg.
(4) A Szerzõdõ Felek vállalják, hogy együttmûködõ
személyt, illetve az általa szolgáltatott adatot legalább
olyan védelemben részesítik, mint amilyet államuk jogszabálya elõír a bûnüldözõ szerveikkel együttmûködõ személyek, illetve az általuk szolgáltatott adatok védelme esetében.
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18. cikk
Összekötõ tisztviselõ küldése

(1) Az egyik Szerzõdõ Fél a másik Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult központi szervének hozzájárulásával
határozott idõtartamra összekötõ tisztviselõt küldhet annak rendõri vagy más bûnüldözõ szerveihez.
(2) Az összekötõ tisztviselõ kiküldésének célja a Szerzõdõ Felek közötti, a jelen Megállapodás alapján megvalósuló együttmûködés meggyorsítása, valamint a folyamatos segítségnyújtás biztosítása:
a) a bûncselekmények megelõzését és visszaszorítását
szolgáló információcserében;
b) a bûnügyi tárgyú megkeresések teljesítésében;
c) az Európai Unió külsõ határainak védelmével és a
visszafogadási egyezmények végrehajtásával kapcsolatos
együttmûködésben;
d) a közrendet fenyegetõ veszélyek elhárításával megbízott hatóságok feladatai ellátásához szükséges információk átadásával.
(3) Az összekötõ tisztviselõ a bûnüldözõ szerveket támogató, tanácsadó szerepet tölt be, bûnmegelõzési és bûnüldözési intézkedések önálló elvégzésére nem jogosult.
(4) Az összekötõ tisztviselõ feladatait az õt küldõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve utasításai és az
õt fogadó Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervével kötött megállapodásban foglaltak szerint látja el. Az
összekötõ tisztviselõ tevékenységérõl rendszeres idõközönként tájékoztatja az õt fogadó Szerzõdõ Fél központi
kapcsolattartó szervét.
(5) A Szerzõdõ Felek illetékes miniszterei megállapodhatnak abban, hogy az egyik Szerzõdõ Fél harmadik államban tevékenykedõ összekötõ tisztviselõje – a jelen
Megállapodás végrehajtása érdekében – eljár a másik
Szerzõdõ Fél érdekeiben is ezen harmadik államban.
(6) Az összekötõ tisztviselõ mûködésének részletes feltételeirõl a Szerzõdõ Felek illetékes miniszterei megállapodnak.

19. cikk
Együttmûködés a közös kapcsolattartási szolgálati
helyeken
(1) A Szerzõdõ Felek a két állam közös államhatárának
közelében, az együttmûködésre jogosult szervek közötti
információcsere és együttmûködés megkönnyítése érdekében közös kapcsolattartási szolgálati helyeket létesíthetnek.
(2) A közös kapcsolattartási szolgálati helyeken a Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szerveinek tisztviselõi saját hatáskörükben, egymás közvetlen térbeli szom-
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szédságában teljesítik szolgálatukat. Ennek során közremûködnek a jelen Megállapodásban meghatározott közvetlen információcserében, valamint támogatják a jelen
Megállapodás szerinti együttmûködés összehangolását.
(3) Az együttmûködés kiterjedhet a Szerzõdõ Felek között létrejött hatályos nemzetközi szerzõdések alapján a
személyek átadásának és visszafogadásának elõkészítésére és az abban való közremûködésre is.
(4) A közös kapcsolattartási szolgálati helyeken szolgálatot teljesítõ tisztségviselõk a (2) és (3) bekezdésben meghatározottakon túl nem jogosultak intézkedésre. A közös
kapcsolattartási szolgálati helyeken dolgozó tisztviselõk
nemzeti hatóságaik irányítási jogköre alá tartoznak.
(5) A Szerzõdõ Felek a közös kapcsolattartási szolgálati
helyek létesítésének helyét, feltételeit, az együttmûködés
módját és a költségviselés szabályait külön nemzetközi
szerzõdésben állapítják meg.
(6) A Szerzõdõ Felek megállapodhatnak abban, hogy a
közös kapcsolattartási szolgálati hely munkájában harmadik állam bûnüldözõ szervének tisztviselõje is részt vehet.

20. cikk
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21. cikk

Közbiztonsági együttmûködés
jelentõsebb rendezvények során
(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei
az alábbi segítséget nyújthatják egymásnak olyan, várhatóan nagyobb létszámú és jelentõségû rendezvények rendõri biztosításához, amelyek veszélyeztethetik a másik
Szerzõdõ Fél közbiztonságát vagy közlekedésének rendjét, nevezetesen:
a) egymás gyors tájékoztatásával;
b) kölcsönösen összehangolt rendõri intézkedések végrehajtásával;
c) szakértõk és felszerelések rendelkezésre bocsátásával.
(2) A jelen cikk alkalmazásában illetékes együttmûködésre jogosult szervek:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
– az Országos Rendõr-fõkapitányság;
b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Belügyminisztérium, a Rendõrség, a Rendõrfõigazgatóság.

Közös határmenti járõrszolgálat
(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szervei
a közbiztonság és a közrend védelme, a bûncselekmények
elleni fellépés és a határ felügyelete céljából a közös államhatártól számított tíz kilométeres távolságig közös járõrszolgálatot teljesíthetnek. A határmenti térséghez tartozónak kell tekinteni a tíz kilométeren belül található települést annak közigazgatási határáig abban az esetben is, ha
az meghaladja ezt a távolságot.
(2) A közös járõrszolgálatban a másik Szerzõdõ Fél
együttmûködésre jogosult szervének tisztviselõi is jogosultak a személyek személyazonosságát megállapítani és
õket, amennyiben ki akarják magukat vonni az ellenõrzés
alól, a belsõ jogszabályaik szerint feltartóztatni.
(3) Egyéb intézkedésekre, valamint kényszerítõ eszközök alkalmazására azon Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervének tisztviselõi jogosultak, amelynek államterületén a közös járõrszolgálatot teljesítik.
(4) A jelen cikk alkalmazásában illetékes együttmûködésre jogosult szervek:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Határõrség Országos Parancsnoksága;
– az Országos Rendõr-fõkapitányság;
– a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága;
b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Belügyminisztérium, a Rendõrség, a Rendõr-fõigazgatóság.

22. cikk
Együttmûködés a közúti közlekedés biztonságának
biztosítása terén
(1) A közúti közlekedés biztonságának biztosítása érdekében folytatott együttmûködés magában foglalja:
a) kölcsönös tájékoztatás a közúti közlekedés számára
fontos körülményekrõl, így különösen a forgalom sûrûsége,
közlekedési zavarok, a rendkívüli idõjárási viszonyok hatásai, és intézkedések, így különösen a közlekedés irányítására
és korlátozására irányuló intézkedések, amelyeket a forgalom zavartalan lefolyása és a gépjármûvek határon át történõ
közlekedésének zavartalansága miatt alkalmaznak;
b) információcsere a közúti közlekedéssel összefüggõ
bûncselekményekrõl, és a fõbb elkövetési módokról;
c) kölcsönös tájékoztatás a közlekedésrendészetben szerzett tapasztalatokról;
d) tapasztalatcsere a közlekedés biztonságáról.
(2) A jelen cikk alkalmazásában illetékes együttmûködésre jogosult szervek:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
– az Országos Rendõr-fõkapitányság;
b) a szlovén Szerzõdõ Fél részérõl:
– a Belügyminisztérium, a Rendõrség, a Rendõr-fõigazgatóság.
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23. cikk

25. cikk

Együttmûködés a képzés, továbbképzés,
valamint a bûnmegelõzés területén

Az egyenruha viselésének, a kényszerítõ eszközök,
a szolgálati fegyverek használatának szabályai

(1) A Szerzõdõ Felek illetékes szerveinek a képzés,
továbbképzés területén folytatandó együttmûködése az
alábbiakra terjed ki:
a) oktatási tervek és tananyagok cseréje;
b) közös szemináriumok és elõadások megtartása, valamint közös tanfolyamok megrendezése;
c) a másik Szerzõdõ Fél képviselõinek megfigyelõként
történõ meghívása, gyakorlatok és különleges bevetési akciók bemutatása;
d) a másik Szerzõdõ Fél képviselõi részvételének biztosítása tanfolyamokon.

(1) A jelen Megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában, a megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult
szervének tisztviselõi a megkeresett Szerzõdõ Fél területén:
a) jogosult egyenruhát viselni;
b) az általa bûncselekmény elkövetése során tetten ért
vagy szökést megkísérlõ elkövetõt elfoghatja, visszatarthatja, de haladéktalanul köteles õt a megkeresett Szerzõdõ
Fél területileg illetékes együttmûködésre jogosult szervének átadni.

(2) A jelen Megállapodás végrehajtása során a bûnmegelõzési nemzeti kapcsolattartó központok (Európai Bûnmegelõzési Hálózat nemzeti kontaktpontja) együttmûködnek a nemzeti szinten bevált bûnmegelõzési módszerek
feltárása és egymás közötti cseréje terén, valamint a bûnmegelõzési módszerek végrehajtásához szükséges szakértõi szaktanácsadás megszervezésében.
(3) A Szerzõdõ Felek képviselõi, az oktatási képzõ intézmények vezetõi szükség szerint munkatalálkozókat tartanak intézkedéseik összehangolása és végrehajtásuk elõsegítése érdekében.

IV. Fejezet
JOGVISZONYOK A MÁSIK SZERZÕDÕ FÉL
TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ ELJÁRÁS SORÁN
24. cikk
A beutazás, a kiutazás és a tartózkodás szabályai
(1) Ha a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik,
a Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult szerveinek
tisztviselõi a jelen Megállapodásból származó feladataik
végrehajtása érdekében a másik Szerzõdõ Fél területére érvényes, fényképpel ellátott szolgálati igazolvánnyal léphetnek és ott a szolgálati feladat ellátásának idejéig tartózkodhatnak és kiutazhatnak.
(2) A jelen Megállapodás 14. cikkében szereplõ fedett
nyomozó, külön engedély nélkül, fedõokirattal léphet a
megkeresett Szerzõdõ Fél területére és ott a szükséges fedõokiratokkal, szolgálati feladat ellátása idejéig, de legfeljebb a jelen Megállapodás 14. cikkének (5) bekezdésében
meghatározott idõtartamban tartózkodhat és kiutazhat.
A fedõiratok mintapéldányait a Szerzõdõ Felek központi
kapcsolattartó szervei kölcsönösen megküldik egymásnak.

(2) A megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervének tisztviselõje a megkeresett Szerzõdõ Fél területén a jelen Megállapodásból származó feladatai teljesítése, továbbá az oda- és visszautazás során viselheti szolgálati fegyverét, valamint magával viheti a szükséges szolgálati felszerelést.
(3) A megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szervének tisztviselõje a jelen Megállapodásból származó feladatai során a megkeresett Szerzõdõ Fél területén,
ezen állam jogszabályainak megfelelõen, az arányosság
követelményének megfelelõen az alábbi kényszerítõ eszközöket alkalmazhatja: testi kényszer, bilincs, vegyi vagy
elektromos sokkoló eszköz, rendõrbot, illetve szolgálati
kutya.
(4) A tisztviselõ a megkeresett Szerzõdõ Fél területén
szolgálati fegyvert csak jogos védelmi helyzetben, illetve
végszükségben használhat.
(5) A Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve vezetõjének az államának területén eljáró külföldi tisztviselõt a jelen cikkben meghatározott kényszerítõ eszközök alkalmazásának feltételeirõl kioktatja.

26. cikk
Szolgálati viszonyok és a bûnüldözõ szervek
tagjainak védelme
(1) A megkeresõ Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult szerve tisztviselõjének szolgálati jogviszonyára, munkaviszonyára és fegyelmi felelõsségére saját államának
jogszabályai vonatkoznak.
(2) A megkeresett Szerzõdõ Fél a területén szolgálatot
teljesítõ, a másik Szerzõdõ Fél együttmûködésre jogosult
szerve tagjának a jelen Megállapodásban foglalt feladatai
végrehajtása során ugyanolyan védelmet és segítséget
nyújt, mint a saját együttmûködésre jogosult szerve tagjának.
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27. cikk

Büntetõjogi felelõsségi szabályok
Az együttmûködésre jogosult szerv tisztviselõi, akik a
jelen Megállapodás alapján a másik Szerzõdõ Fél területén
végzik tevékenységüket, az általuk vagy sérelmükre elkövetett bûncselekmények tekintetében azonos elbírálás alá
esnek a tevékenységük helye szerinti Szerzõdõ Fél tisztviselõivel.

28. cikk
Kártérítési felelõsség
(1) Amikor az egyik Szerzõdõ Fél tisztviselõje a jelen
Megállapodás rendelkezéseinek megfelelõen a másik
Szerzõdõ Fél területén teljesíti feladatát, az általa az eljárása során okozott károkért az õt küldõ Szerzõdõ Fél azon
Szerzõdõ Fél joga szerint felel, ahol a károkozás történt.
(2) Az a Szerzõdõ Fél, amelynek területén az (1) bekezdésben említett kár bekövetkezett, a kárt ugyanolyan feltételek mellett téríti meg, mintha azt a saját tisztviselõje
okozta volna.
(3) Az a Szerzõdõ Fél, amelynek tisztviselõje a másik
Szerzõdõ Fél területén harmadik személynek kárt okozott,
teljes mértékben megtéríti ez utóbbi Szerzõdõ Félnek az
általa a károsultnak vagy a károsult személy jogán a kártérítésre jogosult más személyeknek kifizetett kártérítés
összegét.
(4) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben – harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának
sérelme nélkül és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével – a Szerzõdõ Felek kölcsönösen lemondanak az
olyan károk megtérítésének igényérõl, amelyet a másik
Szerzõdõ Féltõl szenvedtek el, kivéve, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

V. Fejezet
ADATVÉDELEM
29. cikk
Az átadható személyes adatok köre
A jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása
érdekében a Szerzõdõ Felek a következõ személyes adatokat adhatják át egymásnak:
a) a bûncselekmények elkövetésében résztvevõ személyek és ezen személyeknek a bûncselekmény elkövetésével összefüggõ kapcsolataik személyes azonosító adatait:
családi név, korábbi családi név, utónév, egyéb név (ál-,

12013

gúny-, ragadványnév), nem, születési idõ és hely, lakóhely, jelenlegi vagy esetleges korábbi állampolgárság,
illetve az úti okmányokra vonatkozó, vagy az egyéb jogszabályokban meghatározottakkal összhangban a biometrikus adatait;
b) az a) pontban szereplõ személyek személyazonosságot igazoló okmány, útlevél vagy más úti okmány adatait
(száma, kiállításának idõpontja, a kiállító hatóság megnevezése, a kiállítás helye, az érvényesség ideje, a területi érvényessége);
c) a bûncselekmény elkövetésében részt vevõ személyek ujj- és tenyérnyomatára, DNS profiljára, illetve mintájára, személyleírására, fényképére vonatkozó adatokat;
d) a jelen Megállapodás 8. cikkének (3) bekezdése szerinti információkban szereplõ személyes adatokat;
e) valamint mindazon személyes adatokat, amelyeket
az együttmûködõ Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás
alapján gyûjtenek és adnak át egymásnak.

30. cikk
Az adatkezelés szabályai
A jelen Megállapodásban meghatározott együttmûködés keretében a Szerzõdõ Felek együttmûködésre jogosult
szervei – az Európa Tanács keretében létrejött, az egyének
védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményben, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezménynek a felügyelõ hatóságokról és a személyes adatok
országhatárokat átlépõ áramlásáról szóló, Strasbourgban,
2001. november 8-án kelt Kiegészítõ Jegyzõkönyvében
foglaltak figyelembevételével – az adatkezelésre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint járnak el:
a) a megkeresésben meg kell jelölni az átadandó adatok
körét és felhasználásuk célját;
b) az adatokat átvevõ Szerzõdõ Fél (a továbbiakban: átvevõ Fél) csak a jelen Megállapodásban meghatározott célokra és az adatokat átadó Szerzõdõ Fél (a továbbiakban:
átadó Fél) által meghatározott feltételekkel kezelheti a személyes adatokat. Az átadó Fél kérésére az átvevõ Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról;
c) az adatok átadása elõtt az átadó Félnek, miután megállapította, hogy az adatok átadása szükséges a megjelölt
célra és arányos azzal, valamint összhangban áll belsõ jogszabályaival, meg kell gyõzõdnie az átadandó adatok helyességérõl;
d) az adatok átadásakor az átadó Félnek fel kell tüntetnie az adatok törlési és megsemmisítési határidejét a hatályos belsõ jogszabályoknak megfelelõen. Ha az átadó Fél
az átvevõ Féllel speciális megõrzési határidõt közölt, úgy
az átvevõ Fél köteles azt betartani;
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e) a személyes adatok kizárólag a jelen Megállapodás
2. cikkében megjelölt együttmûködésre jogosult szerveknek adhatók át. Más szerveknek az adatok az átadó Fél elõzetes írásbeli hozzájárulásával továbbíthatók a c) pontban
szereplõ feltételek vizsgálata alapján;
f) a jelen Megállapodás alapján átadott és átvett adatokról az adatkezelõ szerveknek nyilvántartást kell vezetniük,
amely legalább a következõket tartalmazza: az adatszolgáltatás célját és tartalmát, az átvevõ szervet és az átadás
idõpontját. Az on-line adatszolgáltatást automatikusan
kell nyilvántartani. A nyilvántartások legalább öt évig
megõrizendõk, az átadott különleges adatokra vonatkozó
nyilvántartás az ezen adatokra vonatkozó belsõ jogszabályokban meghatározott ideig õrizendõk meg. A nyilvántartás adatai kizárólag az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásának ellenõrzésére használhatók fel.

31. cikk
Az érintett személy tájékoztatása
Az átvevõ Félnek konzultálnia kell az átadó Féllel arról,
hogy tájékoztathatja-e az érintett személyt a nyilvántartásában szereplõ személyes adatairól és felhasználásuk céljáról. Az átvevõ Félnek az átadó Fél erre vonatkozó állásfoglalása szerint kell eljárnia.

32. cikk
Adatkezelés a másik Szerzõdõ Fél területén folytatott
eljárás során
(1) A jelen Megállapodás végrehajtása keretében, a másik Szerzõdõ Fél területén folytatott eljárás során megszerzett személyes adatok kezelésének ellenõrzése azon Szerzõdõ Fél illetékes hatóságainak a feladata, amelynek részére ezen személyes adatokat megszerezték. Az adatkezelés ezen Szerzõdõ Fél belsõ jogszabályai szerint történik. Ennek során be kell tartani a személyes adatot átadó
hatóság által az adatkezelésre vonatkozó elõírásokat.
(2) Az együttmûködésre jogosult szervek azon tagjainak, akik a másik Szerzõdõ Fél területén teljesítik feladatukat, nem biztosítható közvetlen hozzáférés az ezen Szerzõdõ Fél gépi feldolgozású személyes adataihoz.

33. cikk
Minõsített adatok védelme
(1) A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás végrehajtása során az átvett minõsített adatok, információk védelmére az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák:

2006/152. szám

a) a minõsített adatot átadó Szerzõdõ Fél (a továbbiakban: átadó Fél) jogszabályai szerint minõsített adatokat a
minõsített adatokat átvevõ Szerzõdõ Félnek (a továbbiakban: átvevõ Fél) ugyanolyan védelemben kell részesítenie,
mint amilyenben a jelen Megállapodás mellékletét képezõ
megfeleltetési táblázat alapján a saját jogszabályai szerinti
minõsítési jelöléssel ellátott adatait részesíti. Ez a melléklet a jelen Megállapodás szerves részét képezi;
b) a minõsített adatok kezelése az a) pontban szereplõ
megfeleltetésben meghatározott minõsített adatokra vonatkozó jogszabályok szerint történik mindkét Szerzõdõ
Félnél;
c) az átadó Fél haladéktalanul, írásban tájékoztatja az
átvevõ Felet az adatokkal kapcsolatos változásokról, illetve a minõsített adatok minõsítési jelölésének, érvényességi idejének módosításáról, a minõsítés megszüntetésérõl.
Az átvevõ Fél ennek az értesítésnek megfelelõen módosítja a minõsítési jelölést, az érvényességi idõt, illetve megszünteti a minõsített adatként történõ kezelést;
d) az átadó Félnek meg kell jelölnie az átadott minõsített adat érvényességi idejét;
e) a minõsített adatokat csak olyan célra lehet felhasználni, amilyen célból azokat átadták, és azokat csak azon
személyek számára szabad hozzáférhetõvé tenni, akik a
belsõ jogszabályok elõírásai szerint jogosultak az azokhoz
történõ hozzáféréshez;
f) az átadott minõsített adatokat a jelen Megállapodásban felsorolt szerveken kívüli szerveknek csak az átadó
Fél írásban adott hozzájárulása alapján lehet rendelkezésére bocsátani;
g) az átadott minõsített adatok védelmét szolgáló jogszabályoknak az átvevõ Félnél történt bármilyen megsértésérõl haladéktalanul tájékoztatni kell az átadó Felet. A
tájékoztatásnak ki kell térnie a jogszabályok megsértésének körülményeire és ezek következményeire, valamint
ezeknek a következményeknek a korlátozása érdekében
foganatosított intézkedésekre és az elõírások jövõbeni
megsértésének megelõzése érdekében hozott intézkedésekre;
h) a jelen Megállapodás értelmében átadott iratok, adatok, információk és mûszaki berendezések harmadik ország részére történõ továbbadása csak az átadó Fél illetékes hatóságának írásbeli hozzájárulása esetén megengedett;
i) a jelen Megállapodás 16. cikke alapján létrehozott
közös bûnfelderítõ-csoport munkájához szükséges minõsített adatoknak a másik Szerzõdõ Fél kihelyezett tisztviselõje részére történõ hozzáférhetõvé tételét azon minõsített adatok esetében, amelyeket a jelen Megállapodásban
meghatározott együttmûködésben részt vevõ együttmûködésre jogosult szervek minõsítettek, a közös bûnfelderítõ-csoportot létrehozó szerv vezetõje engedélyezi. Az
együttmûködésben részt nem vevõ szervek által minõsített
adatok átadásához be kell szerezni a minõsítõ hozzájárulását.
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(2) A jelen Megállapodás alapján átadott minõsített adatok védelmének felügyeletére kijelölt szervekrõl a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a jelen
Megállapodás hatálybalépését követõ harminc napon
belül.

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34. cikk
Vegyes Bizottság
(1) A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodásban szabályozott együttmûködés elõsegítésére és értékelésére Vegyes Bizottságot hoznak létre. A Szerzõdõ Felek a Vegyes
Bizottság összetételérõl diplomáciai úton tájékoztatják
egymást.
(2) A Vegyes Bizottság, szükség szerinti gyakorisággal,
a Magyar Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban
felváltva tartja üléseit.
(3) A Vegyes Bizottság a jelen Megállapodás alkalmazásával összefüggõ kérdések megoldására és az együttmûködés továbbfejlesztésére a Szerzõdõ Felek illetékes kormányzati szerveinek javaslatot tehet.

35. cikk
Költségviselés szabályai
A jelen Megállapodás végrehajtása során – a Szerzõdõ
Felek központi kapcsolattartó szerveinek eltérõ megállapodása, vagy a jelen Megállapodásban foglalt eltérõ rendelkezés hiányában – mindkét Szerzõdõ Fél maga viseli a
saját együttmûködésre jogosult szervei eljárása során felmerülõ költségeket.

36. cikk
Más nemzetközi szerzõdésekhez való viszony
A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerzõdõ Feleknek az egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi
szerzõdéseiben szereplõ kötelezettségvállalásait.

37. cikk
A viták rendezése
(1) A jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával esetleg felmerülõ vitákat a Szerzõdõ Felek a jelen
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Megállapodás 34. cikke alapján felállított Vegyes Bizottság keretében, tárgyalások útján rendezik.
(2) Amennyiben a vitatott kérdésben a Vegyes Bizottság
nem tud dönteni, a vitát diplomáciai úton kell rendezni.

38. cikk
A Megállapodás hatálybalépése és egyéb rendelkezések
(1) A jelen Megállapodást meg kell erõsíteni. A Megállapodás azon késõbbi jegyzék keltének napjától számított kilencvenedik napon lép hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról,
hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ
jogszabályi követelményeknek eleget tettek.
(2) A jelen Megállapodás 12. cikke az Európai Unió
Tanácsának a közös határokon a határellenõrzés fokozatos
megszüntetésérõl 1985. június 14-én kelt Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én kelt Egyezménynek (a továbbiakban: Schengeni Végrehajtási Egyezmény) és az azon alapuló, illetve
azokkal egyéb módon összefüggõ jogi aktusoknak a Szerzõdõ Felek általi teljes körû alkalmazását jóváhagyó határozatainak kihirdetését követõ naptól kerül alkalmazásra.
(3) A jelen cikk (2) bekezdésében meghatározott idõponttól kezdõdõen a határon átnyúló megfigyelések az
európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló
bûncselekmények gyanúja esetén alkalmazandók.
(4) A jelen cikk (2) bekezdésében meghatározott idõponttól kezdõdõen a jelen Megállapodásnak a közös
államhatár felügyeletével összefüggõ közös járõrszolgálatra vonatkozó rendelkezései csak a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott intézkedés bevezetése esetén alkalmazhatók.
(5) A jelen Megállapodás 29. cikkének a) pontjában
szereplõ biometrikus adatok átadására akkor kerül sor,
amikor a magyar Szerzõdõ Fél diplomáciai úton arról értesíti a szlovén Szerzõdõ Felet, hogy az ehhez szükséges belsõ jogi feltételeknek eleget tett.
(6) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól, és azt
bármelyik Szerzõdõ Fél diplomáciai úton írásban bármikor felmondhatja, mely így a felmondásról szóló jegyzék
kézhezvételét követõ hatodik hónapot követõ napon hatályát veszti.
(7) Bármelyik Szerzõdõ Fél a jelen Megállapodás alkalmazását részben vagy egészben átmenetileg felfüggesztheti, amennyiben az sérti vagy veszélyezteti szuverenitását, biztonságát, közrendjét, vagy ha az a Szerzõdõ Felek
jogszabályaival ellentétes. Az ilyen intézkedések meghozataláról, vagy visszavonásáról a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást. A jelen
Megállapodás végrehajtásának felfüggesztése, illetve
annak visszavonása az errõl szóló értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.
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(8) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott
forgalma és a szervezett bûnözés elleni harcban történõ
együttmûködésrõl szóló, Budapesten, 1993. május 19-én
aláírt Megállapodás hatályát veszti.
(9) A jelen Megállapodás nyilvántartásba vételérõl az
Egyesült Nemzetek fõtitkárságán, az Egyesült Nemzetek
Alapokmányának 102. cikke szerint, a magyar Szerzõdõ
Fél gondoskodik. A magyar Szerzõdõ Fél a nyilvántartásba vételrõl haladéktalanul tájékoztatja a szlovén Szerzõdõ
Felet.
Készült Brdoban, 2006. október 25. napján, két eredeti
példányban, magyar, szlovén és angol nyelven, mindhárom nyelvû szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás
értelmezésével kapcsolatos vita esetén az angol nyelvû
szöveg az irányadó.
(Aláírások)

Melléklet
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között
a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló
együttmûködésérõl szóló
Megállapodás 33. cikk (1) bekezdéséhez
A minõsített adatok jelölése és azok megfeleltetése
A Szerzõdõ Felek – a Magyar Köztársaság és a Szlovén
Köztársaság között a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló együttmûködésérõl szóló Megállapodás 33. cikk
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság jogszabályai
alapján megállapítják, hogy a minõsített adatok alábbi
minõsítési jelölései megfelelnek egymásnak:
A Magyar
Köztársaságban
„Szigorúan Titkos!”
„Titkos!”
„Bizalmas!”
„Korlátozott
terjesztésû!”

a Szlovén
Angol
Köztársaságban
megfelelõje
STROGO TAJNO TOP SECRET
TAJNO
SECRET
ZAUPNO
CONFIDENTIAL
INTERNO
RESTRICTED
”
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(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a rendészetért felelõs miniszter gondoskodik.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
84/2006. (XII. 12.) FVM
rendelete
az állatlétszámhoz kötött
támogatási jogosultságról szóló
82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontja alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Arra a tenyészetre, amelyben a magyar szürke
szarvasmarha és/vagy a bivaly aránya az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer adatai alapján meghaladja a 70%-ot, az egyéni támogatási felsõhatár kihasználására vonatkozó, a 10. § (3) és (4) bekezdésében foglalt
elõírás 2009. szeptember 1-jétõl alkalmazandó. Az adott
tenyészetben a magyar szürke szarvasmarha és/vagy a
bivaly aránya a támogatási kérelemre vonatkozó benyújtási idõszak lejártát követõ munkanapon végzett lekérdezés alapján kerül meghatározásra.”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

2. §

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 38. cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és ezzel egyidejûleg az R. 6. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak
ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatában állapítja meg.

Gõgös Zoltán s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
államtitkár
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A pénzügyminiszter
30/2006. (XII. 12.) PM
rendelete
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás
1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett
baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló
2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint
a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet
módosításáról
A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló
1996. évi CXXIV. törvény 97. §-ának (4) bekezdésében,
valamint a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésérõl
szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89. §-a (2) bekezdésének
c) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkör alapján a következõket rendelem el:
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„3. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti
kártérítési járadékok 2007. január 1-jétõl a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez
képest 2 százalékkal, a költségpótló baleseti kártérítési
járadékok 2007. január 1-jétõl a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 4 százalékkal emelkednek.”

3. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. január hónapra fizetendõ baleseti kártérítési
járadékra már alkalmazni kell. A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 37/2005. (XI. 23.) PM rendelet hatályát
veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. §
A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1.
elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet 1. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A gépjármûvek kötelezõ felelõsségbiztosítása
alapján az 1991. július 1. napja elõtt bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban a Magyar Államot terhelõ, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési járadékok 2007. január 1-jétõl a 2006. december 31-én hatályos
rendelkezések szerinti összeghez képest 2 százalékkal,
a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési
járadékok 2007. január 1-jétõl a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 4 százalékkal emelkednek.”

2. §
(1) A gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1.
elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A költségvetési szervek vagyonbiztosítása alapján
– az 1971. január 1. napja elõtt gépjármûvel okozott káreseményekkel összefüggésben – a központi költségvetést
terhelõ keresetpótló baleseti, illetve költségpótló baleseti
kártérítési járadékok folyósításával kapcsolatos feladatok
ellátását a Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet (a továbbiakban: Kezelõ Szervezet) végzi.”
(2) A PM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

A szociális és munkaügyi miniszter
6/2006. (XII. 12.) SZMM
rendelete
az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk
képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a szociál-, nyugdíj- és
családpolitikai feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:
1. §
Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl
és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevõ személy felkészítése a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 53. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”
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2. §

Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelezõ óraszáma 320 óra, ebbõl
a) 200 óra elméleti oktatás,
b) 120 óra gyakorlati oktatás.
(4) A (2) bekezdésben foglalt képzés kötelezõ óraszáma
280 óra, ebbõl
a) 160 óra elméleti oktatás,
b) 120 óra gyakorlati oktatás.”

3. §
Az R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ
(4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelezõ óraszáma 106 óra, ebbõl
a) 53 óra elméleti oktatás,
b) 53 óra gyakorlati oktatás.
(4) A (2) bekezdésben foglalt képzés kötelezõ óraszáma
– középfokú képesítéssel rendelkezõ személy esetében –
113 óra, ebbõl
a) 60 óra elméleti oktatás,
b) 53 óra gyakorlati oktatás.
(5) A (2) bekezdésben foglalt képzés kötelezõ óraszáma
– felsõfokú képesítéssel rendelkezõ személy esetében –
98 óra, ebbõl
a) 45 óra elméleti oktatás,
b) 53 óra gyakorlati oktatás.”

4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
eltéréssel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követõen indított képzések tekintetében kell alkalmazni.
(2) 2007. január 1-jén az R. 2. §-ának (1) bekezdésében,
valamint 2. és 3. számú mellékletében a „Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szövegrész lép.
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III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
268/2006. (XII. 12.) KE
határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl
Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi
LXVI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére
lemondására tekintettel
dr. Kárpáti Hajnalka Veronikát 2006. december 31-ei
hatállyal,
nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Gyulai Dezsõt 2007. június 30-ai hatállyal
bírói tisztségébõl felmentem;
dr. Hámori Andreát,
dr. Höfler Anikó Dorottyát,
dr. Kostyák Krisztinát,
dr. Kovács Józsefet,
dr. Molnár Gábor Miklóst és
dr. Oláh Katalint 2007. január 1. napjától határozatlan
idõtartamra bíróvá,
dr. Aradi Zitát a 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2006. december 8.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

KEH ügyszám: IV-1/5669-0/2006.
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A Köztársasági Elnök
269/2006. (XII. 12.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti sokoldalú kapcsolatok fejlesztése, a hagyományos baráti és jószomszédi viszony ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Stanko Nick-nek, a Horvát Köztársaság budapesti
nagykövetének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. december 6.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/5668/2006.

A Kormány határozatai
A Kormány
1121/2006. (XII. 12.) Korm.
határozata
a Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ Fóruma
létrehozásáról
A Kormány az önkormányzatok és a kormányzati szervek közötti együttmûködés és párbeszéd erõsítése, valamint az önkormányzatoknak az Alkotmányban és az önkormányzati törvényben biztosított jogosítványaik magas
szintû érvényesülésének elõsegítése érdekében egyeztetõ
fórum létrehozását határozza el.
1. A Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ Fóruma
(a továbbiakban: Egyeztetõ Fórum) a Kormány mellett
mûködõ döntés-elõkészítõ, véleményezõ, tanácsadó,
javaslattevõ és meghatározott körben koordináló testület.
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1.1. Az Egyeztetõ Fórum feladatai:
– az önkormányzati rendszert közvetlenül érintõ jogszabályok, kormányzati döntések egyeztetése, az önkormányzati érdekszövetségek álláspontjának megismerése;
– az önkormányzatokat érintõ országgyûlési költségvetési javaslatokkal kapcsolatos egyeztetések lefolytatása,
az önkormányzati érdekszövetségek véleményének megismerése;
– javaslattétel jogalkotási feladatokra, egyéb kormányzati döntések meghozatalára;
– részvétel a jogszabályok, egyéb döntések elõzetes és
utólagos hatásvizsgálatában, hatásvizsgálatok kezdeményezése;
– az önkormányzatokat érintõ reformlépések egyeztetése;
– a Helyi Önkormányzatok Napjához kapcsolódó állami és önkormányzati feladatok koordinálása;
– az Egyeztetõ Fórum munkájáról szóló éves jelentés
összeállítása.
1.2. Az Egyeztetõ Fórum elnöke az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter, társelnöke az önkormányzati
oldal soros ügyvivõje, alelnöke az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium államtitkára.
1.3. Az Egyeztetõ Fórum a kormányoldal és az önkormányzati oldal tagjaiból áll. A kormányoldal tagjai az
egészségügyi miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, az oktatási és kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter, illetve az általuk helyettesítésre felhatalmazott
személy. A kormányoldal vezetõje az Egyeztetõ Fórum
elnöke, akit az alelnök helyettesíthet.
Az önkormányzati oldal tagjai az országos önkormányzati érdekszövetségek elnökei (vezetõi), illetve meghatalmazott képviselõjük.
1.4. Az Egyeztetõ Fórum munkaszervezete:
Az Egyeztetõ Fórum plenáris üléseken és a plenáris
döntéseket elõkészítõ szakmai munkacsoportokban dolgozik. A plenáris üléseket a kormányoldal és az önkormányzati oldal alkotja. Belsõ egyeztetéseit idõszakonként
választott soros ügyvivõ szervezi. A plenáris ülést évente
legalább négy alkalommal, illetve szükség szerint az elnök
hívja össze. A társelnök a plenáris ülés összehívását kezdeményezheti, amennyiben rendelkezik az önkormányzati
oldalt alkotó szervezetek legalább 1/3-ának írásos felhatalmazásával.
Az állandó vagy meghatározott feladattal megbízott
szakmai munkacsoportok az alelnök szervezésében és felügyeletével igény szerint folyamatosan dolgoznak. Az
Egyeztetõ Fórum titkárát az elnök jelöli ki.
1.5. Az Egyeztetõ Fórum ügyrendjét és munkatervét
maga határozza meg. Az önkormányzati oldal megválasztja soros ügyvivõjét és belsõ munkarendjét maga alakítja ki.
1.6. A Kormány felkéri az országos önkormányzati
érdekszövetségeket az Egyeztetõ Fórum önkormányzati
oldala tagjainak delegálására.
Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2006. december 14.
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2. Az Egyeztetõ Fórum mûködési költségeit a központi
költségvetés Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetében kell tervezni.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: folyamatos, elsõ alkalommal
a 2007. évi költségvetésben
3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter
közleménye
a „Pro auxilio civium Hungarorum” emlékplakett
adományozásáról
A Magyar Köztársaság külügyminisztere 2006 folyamán a 9/2003. (V. 20.) KüM rendelet 5. §-a alapján
PRO AUXILIO CIVIUM HUNGARORUM
emlékplakettet

2006/152. szám

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ
tájékoztatója
A Magyar Köztársaság területén engedéllyel mûködõ
felsõoktatási intézmények (2006. december 1-jei állapot
szerint):
1. Anglia Ruskin University (korábban: Anglia Polytechnic University)
Chelmsford Campus, Bishop Hall Lane Chelmsford CM1
1SQ, UK
2. Buckinghamshire Chilterns University College
High Wyombe Campus, Queen Alexandra road High
Wyombe, Buckinghamshire HP11 2JZ, UK
3. Case Western Reserve University of Cleveland,
Ohio
10900 Euclide Avenue, Cleveland Ohio 44106-7001
4. Central European University, New York
400 West 59th Street, New York, N.Y. 10019 U.S.A
5. Champlain College
163 South Willard street, PO Box 670 Burlington Vermont
05402-0670 USA
6. Fernuniversität Gesamthochschule – in Hagen
58084 Hagen, Konkordlastrasse 5. BRD
7. Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Postfach 3520 D-91023 Erlangen, BRD

adományozott

8. Liverpool John Moores University
Egerton Court, 2 Rodney Street, Liverpool, L3 5UX, UK

a magyar állampolgárok érdekeinek védelméért a Magyar Köztársaság kinevezett tiszteletbeli konzuli tisztviselõjeként megszakítás nélkül tíz éve eredményesen tevékenykedõ tiszteletbeli fõkonzuloknak és konzuloknak.

9. McDaniel College (korábban: Western Maryland
College)
2 College Hill, Westminster, MD 21157-4390 USA

Az emlékplakettel jutalmazottak:
Dr. Jürgen Bohn erfurti (Németország) tiszteletbeli
konzul
Jocionisné Mészáros Ilona kaunasi (Litvánia) tiszteletbeli konzul
Jean-Pierre Prudhon nancyi (Franciaország) tiszteletbeli konzul
Dr. Ahmed Saad Ragab alexandriai (Egyiptom) tiszteletbeli konzul
Emile Sedrak Wahba szuezi (Egyiptom) tiszteletbeli
fõkonzul
Dr. Cees H. Boer amszterdami (Hollandia) tiszteletbeli
konzul
Johannes Andreas Maria Reijnen ’s-Hertogenbosch-i
(Hollandia) tiszteletbeli konzul

10. Oxford Brookes University
Gipsy Lane Campus, Headington Oxford OX3 OBP
11. Swinburne University of Technology
Hawthorn Campus, PO Box 218, Hawthorn
Victoria 3122 Australia
12. University of Durham
Mill Hill Lane, Durham City, DH1 3 LB, UK
13. University of Hertfordshire
Hertford Campus, Mangrove Road Hertford Herts SG13
8QF, UK
14. University of San Francisco
2130 Fulton Street, San Francisco, CA 94117-1080, USA
15. University of Sunderland
Ryhope Road, Sunderland SR2 7EE, UK

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

Felsõoktatási Regisztrációs Központ
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A Magyar Vidék és Polgári Párt 2002. évi pénzügyi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás
3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben:

52
–
–
1580
–
3
1635

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadása
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
10
–
1624
–
1634
Dr. Bánk Attila József s. k.,
elnök

A Magyar Vidék és Polgári Párt 2003. évi pénzügyi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás
3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben:

114
–
–
–
–
40
154

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadása
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
69
–
–
–
69
Dr. Bánk Attila József s. k.,
elnök
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A Magyar Vidék és Polgári Párt 2004. évi pénzügyi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás
3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben:

970
–
–
–
–
52
1022

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadása
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
80
–
1000
–
1080
Dr. Bánk Attila József s. k.,
elnök

A Magyar Vidék és Polgári Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás
3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben:

208
–
–
145
–
9
362

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadása
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
315
–
32
–
347
Dr. Bánk Attila József s. k.,
elnök

2006/152. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

12023

A Magyar Vidék és Polgári Párt választásra fordított állami és más pénzeszközeinek,
anyagi támogatásának összege, forrása és felhasználásának módja
1. A jelölõ szervezet neve: Magyar Vidék és Polgári Párt
címe: 4028 Debrecen, Homok u. 50.
2. A jelölõ szervezet által állított jelöltek száma: 127
3. Az országgyûlési képviselõ-választásra fordított összeg (E Ft):
3.1. Forrásai összesen (3.1.1.+3.1.2.):
3.1.1. Állami költségvetési támogatás:
3.1.2. Egyéb források összesen:
ebbõl:
– választási célra kapott adományok:
– saját források:
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összesen (3.2.1.+3.2.2.):
3.2.1. Az állami költségvetési támogatás terhére (3.1.1.):
ebbõl:
– anyagjellegû ráfordítás:
– nem anyagjellegû ráfordítás (szolgáltatás):
– egyéb ráfordítás:
3.2.2. Az egyéb források terhére (3.1.2.):
ebbõl:
– anyagjellegû ráfordítás:
– személyi jellegû ráfordítás:
– nem anyagjellegû ráfordítás (szolgáltatás):
– egyéb ráfordítás:

4863
4863
4855
8
–
8
4863
4855
45
4810
–
8
8
–
–
–
Dr. Bánk Attila József s. k.,
elnök

Melléklet
Számlaszám

0294569
0294585
0185101
088234
S51/2006
2006/01363
2006/01362
0774670
2006/01385
2006/01384
2006/109
543485
2289861
615000760/0130/00062
00841-K06
7244732
4461901

Számlaszám

A számla összege (Ft)

15 000
14 400
35 000
26 460
33 000
83 520
348 480
225 000
365 400
1 524 600
1 059 840
28 800
27 210
19 250
6 840
55 680
3 720

232172
615000745/0156/00003
00906-K06
733303
272023
669283
109163
615000760/0185/00074
317942
472402
S000236/06
AV549865
6200346
353001345/2035/000001
K06-000106
2289873
2006/00246
0203195
0790277

A számla összege (Ft)

2 040
1 992
5 900
4 630
141 900
3 300
6 400
2 980
790
680
2 500
30 720
7 500
541 800
34 200
20 000
10 000
163 000
10 000
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A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2007. január 22.–március 9-ig terjedõ idõszak – II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl
A Központi Igazságügyi Hivatal a 2007. január 22.– március 9-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján
(II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegû megtérítésének kötelezettségét.
2. A hirdetmény az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat hirdetõtábláján és a gazdálkodó szervezetnél megtekinthetõ.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre, egyezség hiányában a licit 3000 Ft/AK értéken indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki letéti igazolást, maradványérték igazolást) letétbe kell
helyezni, amelynek 20%-a az árverési elõleg, amely a vételárba beszámít.
5. Az árverésen az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az érintett településen volt és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel, vagy
b) a kárpótlás alapjául szolgáló termõföld tulajdona a település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
A kárpótlás alapjául szolgáló termõföld fekvését az illetékes földhivatal igazolhatja, amennyiben ez a határozatból
nem derül ki.
Ezen kívül szükséges a kárpótlási jegy átvételekor kapott banki igazolás, öröklés esetén a közjegyzõi végzés is.
Meghatalmazással árverezõ személy esetében a fenti igazolásokat – a meghatalmazó nevére kiállítva – az adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
Az árverésen mezõgazdasági vállalkozást támogató utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.

Figyelmeztetés
Az árverés vezetõje kizárja a további árverésbõl azt az árverezõt, aki az ajánlat lezárását követõen nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési elõlegét elveszti. Az elvesztett árverési elõleg az államot illeti.
A vételi jog alapján szerzett termõföldnek a tulajdonszerzéstõl számított három éven belül történõ elidegenítésébõl
származó bevételt az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani.
Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelenõ kárpótlásra jogosult késõbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot
nem érvényesíthet; ebbõl az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevõ árverezõ, továbbá az árverésbõl kizárt személy az árverés lezárását követõ három napon belül a Központi Igazságügyi Hivatalhoz.
Az árverés és a tulajdonszerzés egyéb szabályairól, az árverés színhelyén, a Hivatal államigazgatási jogkörben eljáró
alkalmazottja, az árverés vezetõ, részletes tájékoztatót tart.
Központi Igazságügyi Hivatal
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Bács-Kiskun megye
A Központi Igazságügyi Hivatal KELEBIA településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/1. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kelebia, Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. január 25., 11–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. január 25., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kelebia
Helyrajzi szám

0198 b
0198 d

Terület

Mûvelési ág
2

5 ha 6753 m
9 ha 8514 m2

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

gyep
gyep

51,84
58,46

megnevezése

értéke

*

* Bányaszolgalmi jog – MOL Rt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A Központi Igazságügyi Hivatal NAGYECSED településen a Rákóczi Mgtsz., Nagyecsed használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/1. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Nagyecsed, Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. január 29., 9–10 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. január 29., 10 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Nagyecsed
Helyrajzi szám

017/9
017/10
041/10
041/12
041/6 a-ból
041/8 a
041/8 b
041/8 c

Terület

4 ha 3366 m2
8 ha 5647 m2
7183 m2
2 ha 8252 m2
1 ha 1349 m2
1 ha 7514 m2
1 ha 8064 m2
3 ha 1134 m2

Mûvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
rét
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

90,63
175,45
11,21
55,31
23,72
27,32
18,79
48,57

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal
Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató
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A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2007. január 22.– március 9-ig terjedõ idõszak – II/2. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl
A Központi Igazságügyi Hivatal a 2007. január 22.–március 9-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési közleményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján
(II/3. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
A hirdetményre vonatkozó elõírások és a figyelmeztetés megegyezik a II/1. típusú árverés hirdetményében közölt
tudnivalókkal, kivéve a jogosultságra vonatkozó 5. pont szabályait.
5. Az árverésen minden kárpótlásra jogosult, az õt megilletõ kárpótlási jeggyel (banki letéti igazolás, maradványérték
igazolás) részt vehet.

Bács-Kiskun megye
A Központi Igazságügyi Hivatal CSENGÕD településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/2. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Csengõd, Dózsa Gy. u. 35., Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. február 5., 11–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. február 5., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Csengõd
Helyrajzi szám

0308/43 b
0308/43 d

Terület

Mûvelési ág
2

6 ha 0418 m
3961 m2

erdõ
gyep, legelõ

Aranykorona
érték

56,79
3,72

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.

A Központi Igazságügyi Hivatal KUNBARACS településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/2. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kunbaracs, Kölcsey u. 3., Mûvelõdési Otthon
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. február 6., 9–10 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. február 6., 10 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kunbaracs
Helyrajzi szám

0353/55 a
0353/55 b

Terület

Mûvelési ág
2

5 ha 0376 m
3147 m2

erdõ
gyep, legelõ

Aranykorona
érték

9,58
0,66

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.
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A Központi Igazságügyi Hivatal KECSKEMÉT településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG)
használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/2. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kecskemét, Deák F. tér 1., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. február 7., 9–10 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. február 7., 10 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kecskemét
Helyrajzi szám

01609/105 a
01609/105 b
01609/150
01609/85 a
01609/85 b
01618/152

Terület

Mûvelési ág
2

4 ha 2841 m
8619 m2
2 ha 0518 m2
4 ha 8520 m2
3831 m2
8 ha 8070 m2

szántó
erdõ
gyep, legelõ
szántó
erdõ
erdõ

Aranykorona
érték

12,87
2,07
4,92
20,48
0,92
45,80

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.

A Központi Igazságügyi Hivatal ZSANA településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában
levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/2. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Zsana, Ady E. u. 2., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. február 19., 11–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. február 19., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Zsana
Helyrajzi szám

0121/5
0123/7 a
0123/7 b
0123/7 c
0123/7 d

Terület

Mûvelési ág
2

5758 m
5 ha 8074 m2
2048 m2
5200 m2
1804 m2

* Bányaszolgalmi jog – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

gyep, rét
erdõ
gyep, legelõ
gyep, legelõ
szõlõ

Aranykorona
érték

5,01
22,07
0,43
1,09
5,02

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.*
*
*
*
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A Központi Igazságügyi Hivatal PIRTÓ településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában
levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/2. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Pirtó, Dózsa Gy. u. 19., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. február 20., 9–10 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. február 20., 10 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Pirtó
Helyrajzi szám

0105/15 a
0105/15 b
0105/22 a
0105/22 b
0107/8

Terület

Mûvelési ág
2

42 ha 0172 m
11 ha 4232 m2
2 ha 5356 m2
6759 m2
4452 m2

erdõ
gyep, legelõ
gyep, legelõ
erdõ
szántó

Aranykorona
érték

79,83
8,00
1,77
0,95
1,38

Korlátozó intézkedés

Társult mûv. köt.
Társult mûv. köt.

A Központi Igazságügyi Hivatal KELEBIA településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/2. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kelebia, József A. u. 87., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. március 5., 11–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. március 5., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kelebia
Helyrajzi szám

057/2
0217/4
0220/ b
0222/19
0222/21
0227/4 a
0227/4 b
0227/9
0420/1 f

Terület

3 ha 5759 m2
4 ha 6446 m2
2 ha 0666 m2
6445 m2
1 ha 4020 m2
6937 m2
6039 m2
1 ha 5168 m2
1 ha 7570 m2

Mûvelési ág

gyep, legelõ
erdõ
gyep, rét
gyep, legelõ
gyep, legelõ
erdõ
gyep, legelõ
erdõ
szántó

Aranykorona
érték

12,53
27,40
25,21
2,26
4,91
2,29
2,11
5,01
12,30

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.

Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal
Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató
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A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2007. január 22.– március 9-ig terjedõ idõszak – II/3. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl
A Központi Igazságügyi Hivatal a 2007. január 22.–március 9-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési közleményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján
(II/3. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
A hirdetményre vonatkozó elõírások és a figyelmeztetés megegyezik a II/1. típusú árverés hirdetményében közölt tudnivalókkal, kivéve a jogosultságra vonatkozó 5. pont szabályait.
5. Az árverésen az a kárpótlásra jogosult vehet részt, akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az érintett településen volt és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel.
Bács-Kiskun megye
A Központi Igazságügyi Hivatal SZENTKIRÁLY településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG)
használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Szentkirály, Kossuth L. u. 13., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. január 31., 11–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2007. január 31., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Szentkirály
Helyrajzi szám

027/7 a
027/7 b
0156/9 a
0156/9 b

Terület

Aranykorona
érték

Mûvelési ág
2

14 ha 4590 m
7077 m2
4 ha 9683 m2
3169 m2

erdõ
gyep, legelõ
szántó
gyep, legelõ

Korlátozó intézkedés

109,89
1,70
126,83
2,98

Egyéni mûv. köt.

Somogy megye
A Központi Igazságügyi Hivatal KÕRÖSHEGY településen a Balatoni Szõlõskert Mg. Termelõ, Szolgáltató, Értékesítõ Szövetkezet (volt Vörös Csillag Mgtsz.), Balatonszárszó használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl
a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kõröshegy, Faluház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2007. január 22., 11–12 óra között
Az árverés kezdete: 2007. január 22., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kõröshegy
Helyrajzi szám

0107/2 a
0107/2 c

Terület

Mûvelési ág
2

1 ha 3898 m
2124 m2

gyep
gyep

Aranykorona
érték

16,40
2,51

Korlátozó intézkedés
megnevezése

* **
* **

értéke

12030
Helyrajzi szám

0109/1
0109/2
0109/3
2450

MAGYAR KÖZLÖNY
Terület

Aranykorona
érték

Mûvelési ág

3702 m2
0645 m2
0016 m2
6152 m2

2006/152. szám

gyep
gyep
gyep
erdõ

4,37
0,76
0,02
2,15

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

*
*
*
Egyéni mûv. köt.

* Bányaszolgalmi jog – Gáz és Olajszállító Vállalat, Siófok.
** Szennyvízvezetési szolgalmi jog – Kõröshegy Önkormányzata.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal
Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyv sorszámát teszi közzé:
595850B
Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 148. számában kihirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
végrehajtási rendjérõl szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben az 59. §-t megelõzõ fejezet számozása 5. fejezetre változik, az ezt követõ 5–10. fejezetek
számozása pedig 6–11. fejezetekre változik.
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 2006. évi 148. számában kihirdetett, az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. §-ának (2) bekezdése helyesen:
„(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 17. §-ának (3) bekezdése, 18. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 22. §-a, 32. §-a
(1) bekezdésének g) pontja, 41. §-a (3) bekezdésének e) pontja, valamint 44. §-a.”
(Kézirathiba)
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. november hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.

A tárgymutatót a Magyar Közlöny 152. száma tartalmazza.

A tárgymutató árát az elõfizetési díj magában foglalja.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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