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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi IV.
tör vény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben
Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik

ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl*

(A Jegy zõ könyv a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben
2005. feb ru ár 16-án lé pett ha tály ba.)

1.  § Az Or szág gyû lés az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret -
egyez mény ben Ré szes Fe lek Kon fe ren ci á já nak 1997. évi
har ma dik ülés sza kán el fo ga dott Ki o tói Jegy zõ köny vet
(a továb biak ban: Jegy zõ könyv) e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § A Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö veg e és
annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

,,Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change

The Parties to this Protocol,

being Parties to the United Nations Framework
Convention on Climate Change, hereinafter referred to as
„the Convention”,

in pursuit of the ultimate objective of the Convention as
stated in its Article 2,

recalling the provisions of the Convention,

being guided by Article 3 of the Convention,

pursuant to the Berlin Mandate adopted by decision
1/CP.1 of the Conference of the Parties to the Convention
at its first session,

have ag re ed as fol lows:

Article 1

For the purposes of this Protocol, the definitions
contained in Article 1 of the Convention shall apply. In
addition:

1. ,,Conference of the Parties” means the Conference of 
the Parties to the Convention.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. ,,Convention” means the United Nations Framework 
Convention on Climate Change, adopted in New York on
9 May 1992.

3. ,,Intergovernmental Panel on Climate Change”
means the Intergovernmental Panel on Climate Change
established in 1988 jointly by the World Meteorological
Organization and the United Nations Environment
Programme.

4. ,,Montreal Protocol” means the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer, adopted in
Montreal on 16 September 1987 and as subsequently
adjusted and amended.

5. ,,Parties present and voting” means Parties present
and casting an affirmative or negative vote.

6. ,,Party” means, unless the context otherwise
indicates, a Party to this Protocol.

7. ,,Party included in Annex I” means a Party included
in Annex I to the Convention, as may be amended, or a
Party which has made a notification under Article 4,
paragraph 2(g), of the Convention.

Article 2 

1. Each Party included in Annex I, in achieving its
quantified emission limitation and reduction commitments 
under Article 3, in order to promote sustainable
development, shall:

(a) Implement and/or further elaborate policies and
measures in accordance with its national circumstances,
such as:

(i) Enhancement of energy efficiency in relevant sectors 
of the national economy;

(ii) Protection and enhancement of sinks and reservoirs
of greenhouse gases not controlled by the Montreal
Protocol, taking into account its commitments under
relevant international environmental agreements;
promotion of sustainable forest management practices,
afforestation and reforestation;

(iii) Promotion of sustainable forms of agriculture in
light of climate change considerations;

(iv) Research on, and promotion, development and
increased use of, new and renewable forms of energy, of
carbon dioxide sequestration technologies and of
advanced and innovative environmentally sound
technologies;

(v) Progressive reduction or phasing out of market
imperfections, fiscal incentives, tax and duty exemptions
and subsidies in all greenhouse gas emitting sectors that
run counter to the objective of the Convention and
application of market instruments;

(vi) Encouragement of appropriate reforms in relevant
sectors aimed at promoting policies and measures which
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limit or reduce emissions of greenhouse gases not
controlled by the Montreal Protocol;

(vii) Measures to limit and/or reduce emissions of
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol
in the transport sector;

(viii) Limitation and/or reduction of methane emissions
through recovery and use in waste management, as well as
in the production, transport and distribution of energy;

(b) Cooperate with other such Parties to enhance the
individual and combined effectiveness of their policies
and measures adopted under this Article, pursuant to
Article 4, paragraph 2(e)(i), of the Convention. To this
end, these Parties shall take steps to share their experience
and exchange information on such policies and measures,
including developing ways of improving their
comparability, transparency and effectiveness. The
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon
as practicable thereafter, consider ways to facilitate such
cooperation, taking into account all relevant information.

2. The Parties included in Annex I shall pursue
limitation or reduction of emissions of greenhouse gases
not controlled by the Montreal Protocol from aviation and
marine bunker fuels, working through the International
Civil Aviation Organization and the International
Maritime Organization, respectively.

3. The Parties included in Annex I shall strive to
implement policies and measures under this Article in such 
a way as to minimize adverse effects, including the
adverse effects of climate change, effects on international
trade, and social, environmental and economic impacts on
other Parties, especially developing country Parties and in
particular those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9,
of the Convention, taking into account Article 3 of the
Convention. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol may take further
action, as appropriate, to promote the implementation of
the provisions of this paragraph.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol, if it decides that it would be
beneficial to coordinate any of the policies and measures
in paragraph 1(a) above, taking into account different
national circumstances and potential effects, shall
consider ways and means to elaborate the coordination of
such policies and measures.

Article 3

1. The Parties included in Annex I shall, individually or 
jointly, ensure that their aggregate anthropogenic carbon
dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases
listed in Annex A do not exceed their assigned amounts,
calculated pursuant to their quantified emission limitation
and reduction commitments inscribed in Annex B and in

accordance with the provisions of this Article, with a view
to reducing their overall emissions of such gases by at least 
5 per cent below 1990 levels in the commitment period
2008 to 2012.

2. Each Party included in Annex I shall, by 2005, have
made demonstrable progress in achieving its commitments 
under this Protocol.

3. The net changes in greenhouse gas emissions by
sources and removals by sinks resulting from direct
human-induced land-use change and forestry activities,
limited to afforestation, reforestation and deforestation
since 1990, measured as verifiable changes in carbon
stocks in each commitment period, shall be used to meet
the commitments under this Article of each Party included
in Annex I. The greenhouse gas emissions by sources and
removals by sinks associated with those activities shall be
reported in a transparent and verifiable manner and
reviewed in accordance with Articles 7 and 8.

4. Prior to the first session of the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol, each Party included in Annex I shall provide, for
consideration by the Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice, data to establish its level of carbon
stocks in 1990 and to enable an estimate to be made of its
changes in carbon stocks in subsequent years. The
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon
as practicable thereafter, decide upon modalities, rules and 
guidelines as to how, and which, additional
human-induced activities related to changes in greenhouse 
gas emissions by sources and removals by sinks in the
agricultural soils and the land-use change and forestry
categories shall be added to, or subtracted from, the
assigned amounts for Parties included in Annex I, taking
into account uncertainties, transparency in reporting,
verifiability, the methodological work of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, the advice
provided by the Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice in accordance with Article 5 and the 
decisions of the Conference of the Parties. Such a decision
shall apply in the second and subsequent commitment
periods. A Party may choose to apply such a decision on
these additional human-induced activities for its first
commitment period, provided that these activities have
taken place since 1990.

5. The Parties included in Annex I undergoing the
process of transition to a market economy whose base year
or period was established pursuant to decision 9/CP.2 of
the Conference of the Parties at its second session shall use 
that base year or period for the implementation of their
commitments under this Article. Any other Party included
in Annex I undergoing the process of transition to a market 
economy which has not yet submitted its first national
communication under Article 12 of the Convention may
also notify the Conference of the Parties serving as the
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meeting of the Parties to this Protocol that it intends to use
an historical base year or period other than 1990 for the
implementation of its commitments under this Article. The 
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall decide on the acceptance of
such notification.

6. Taking into account Article 4, paragraph 6, of the
Convention, in the implementation of their commitments
under this Protocol other than those under this Article, a
certain degree of flexibility shall be allowed by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol to the Parties included in Annex I
undergoing the process of transition to a market economy.

7. In the first quantified emission limitation and
reduction commitment period, from 2008 to 2012, the
assigned amount for each Party included in Annex I shall
be equal to the percentage inscribed for it in Annex B of its
aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent
emissions of the greenhouse gases listed in Annex A in
1990, or the base year or period determined in accordance
with paragraph 5 above, multiplied by five. Those Parties
included in Annex I for whom land-use change and
forestry constituted a net source of greenhouse gas
emissions in 1990 shall include in their 1990 emissions
base year or period the aggregate anthropogenic carbon
dioxide equivalent emissions by sources minus removals
by sinks in 1990 from land-use change for the purposes of
calculating their assigned amount.

8. Any Party included in Annex I may use 1995 as its
base year for hydrofluorocarbons, perfluorocarbons and
sulphur hexafluoride, for the purposes of the calculation
referred to in paragraph 7 above.

9. Commitments for subsequent periods for Parties
included in Annex I shall be established in amendments to
Annex B to this Protocol, which shall be adopted in
accordance with the provisions of Article 21, paragraph 7.
The Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol shall initiate the consideration of
such commitments at least seven years before the end of
the first commitment period referred to in paragraph 1
above.

10. Any emission reduction units, or any part of an
assigned amount, which a Party acquires from another
Party in accordance with the provisions of Article 6 or of
Article 17 shall be added to the assigned amount for the
acquiring Party.

11. Any emission reduction units, or any part of an
assigned amount, which a Party transfers to another Party
in accordance with the provisions of Article 6 or of Article
17 shall be subtracted from the assigned amount for the
transferring Party.

12. Any certified emission reductions which a Party
acquires from another Party in accordance with the

provisions of Article 12 shall be added to the assigned
amount for the acquiring Party.

13. If the emissions of a Party included in Annex I in a
commitment period are less than its assigned amount
under this Article, this difference shall, on request of that
Party, be added to the assigned amount for that Party for
subsequent commitment periods.

14. Each Party included in Annex I shall strive to
implement the commitments mentioned in paragraph 1
above in such a way as to minimize adverse social,
environmental and economic impacts on developing
country Parties, particularly those identified in Article 4,
paragraphs 8 and 9, of the Convention. In line with
relevant decisions of the Conference of the Parties on the
implementation of those paragraphs, the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall, at its first session, consider what actions are 
necessary to minimize the adverse effects of climate
change and/or the impacts of response measures on Parties
referred to in those paragraphs. Among the issues to be
considered shall be the establishment of funding,
insurance and transfer of technology.

Article 4 

1. Any Parties included in Annex I that have reached an 
agreement to fulfil their commitments under Article 3
jointly, shall be deemed to have met those commitments
provided that their total combined aggregate
anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the
greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their
assigned amounts calculated pursuant to their quantified
emission limitation and reduction commitments inscribed
in Annex B and in accordance with the provisions of
Article 3. The respective emission level allocated to each
of the Parties to the agreement shall be set out in that
agreement.

2. The Parties to any such agreement shall notify the
secretariat of the terms of the agreement on the date of
deposit of their instruments of ratification, acceptance or
approval of this Protocol, or accession thereto. The
secretariat shall in turn inform the Parties and signatories
to the Convention of the terms of the agreement.

3. Any such agreement shall remain in operation for the 
duration of the commitment period specified in Article 3,
paragraph 7.

4. If Parties acting jointly do so in the framework of,
and together with, a regional economic integration
organization, any alteration in the composition of the
organization after adoption of this Protocol shall not affect
existing commitments under this Protocol. Any alteration
in the composition of the organization shall only apply for
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the purposes of those commitments under Article 3 that are 
adopted subsequent to that alteration.

5. In the event of failure by the Parties to such an
agreement to achieve their total combined level of
emission reductions, each Party to that agreement shall be
responsible for its own level of emissions set out in the
agreement.

6. If Parties acting jointly do so in the framework of,
and together with, a regional economic integration
organization which is itself a Party to this Protocol, each
member State of that regional economic integration
organization individually, and together with the regional
economic integration organization acting in accordance
with Article 24, shall, in the event of failure to achieve the
total combined level of emission reductions, be
responsible for its level of emissions as notified in
accordance with this Article.

Article 5 

1. Each Party included in Annex I shall have in place,
no later than one year prior to the start of the first
commitment period, a national system for the estimation of 
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks 
of all greenhouse gases not controlled by the Montreal
Protocol. Guidelines for such national systems, which
shall incorporate the methodologies specified in paragraph 
2 below, shall be decided upon by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol at its first session.

2. Methodologies for estimating anthropogenic
emissions by sources and removals by sinks of all
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol
shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on
Climate Change and agreed upon by the Conference of the
Parties at its third session. Where such methodologies are
not used, appropriate adjustments shall be applied
according to methodologies agreed upon by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol at its first session. Based on the
work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on
Climate Change and advice provided by the Subsidiary
Body for Scientific and Technological Advice, the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall regularly review and, as
appropriate, revise such methodologies and adjustments,
taking fully into account any relevant decisions by the
Conference of the Parties. Any revision to methodologies
or adjustments shall be used only for the purposes of
ascertaining compliance with commitments under Article
3 in respect of any commitment period adopted subsequent 
to that revision.

3. The global warming potentials used to calculate the
carbon dioxide equivalence of anthropogenic emissions by 

sources and removals by sinks of greenhouse gases listed
in Annex A shall be those accepted by the
Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed
upon by the Conference of the Parties at its third session.
Based on the work of, inter alia, the Intergovernmental
Panel on Climate Change and advice provided by the
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice,
the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall regularly review and, as
appropriate, revise the global warming potential of each
such greenhouse gas, taking fully into account any
relevant decisions by the Conference of the Parties. Any
revision to a global warming potential shall apply only to
commitments under Article 3 in respect of any
commitment period adopted subsequent to that revision.

Article 6 

1. For the purpose of meeting its commitments under
Article 3, any Party included in Annex I may transfer to, or
acquire from, any other such Party emission reduction
units resulting from projects aimed at reducing
anthropogenic emissions by sources or enhancing
anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in
any sector of the economy, provided that: 

(a) Any such project has the approval of the Parties
involved; 

(b) Any such project provides a reduction in emissions
by sources, or an enhancement of removals by sinks, that is 
additional to any that would otherwise occur; 

(c) It does not acquire any emission reduction units if it
is not in compliance with its obligations under Articles 5
and 7; and 

(d) The acquisition of emission reduction units shall be
supplemental to domestic actions for the purposes of
meeting commitments under Article 3.

2. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol may, at its first session or as
soon as practicable thereafter, further elaborate guidelines
for the implementation of this Article, including for
verification and reporting.

3. A Party included in Annex I may authorize legal
entities to participate, under its responsibility, in actions
leading to the generation, transfer or acquisition under this
Article of emission reduction units.

4. If a question of implementation by a Party included
in Annex I of the requirements referred to in this Article is
identified in accordance with the relevant provisions of
Article 8, transfers and acquisitions of emission reduction
units may continue to be made after the question has been
identified, provided that any such units may not be used by
a Party to meet its commitments under Article 3 until any
issue of compliance is resolved.
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Article 7 

1. Each Party included in Annex I shall incorporate in
its annual inventory of anthropogenic emissions by
sources and removals by sinks of greenhouse gases not
controlled by the Montreal Protocol, submitted in
accordance with the relevant decisions of the Conference
of the Parties, the necessary supplementary information
for the purposes of ensuring compliance with Article 3, to
be determined in accordance with paragraph 4 below.

2. Each Party included in Annex I shall incorporate in
its national communication, submitted under Article 12 of
the Convention, the supplementary information necessary
to demonstrate compliance with its commitments under
this Protocol, to be determined in accordance with
paragraph 4 below.

3. Each Party included in Annex I shall submit the
information required under paragraph 1 above annually,
beginning with the first inventory due under the
Convention for the first year of the commitment period
after this Protocol has entered into force for that Party.
Each such Party shall submit the information required
under paragraph 2 above as part of the first national
communication due under the Convention after this
Protocol has entered into force for it and after the adoption
of guidelines as provided for in paragraph 4 below. The
frequency of subsequent submission of information
required under this Article shall be determined by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol, taking into account any timetable
for the submission of national communications decided
upon by the Conference of the Parties.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall adopt at its first session,
and review periodically thereafter, guidelines for the
preparation of the information required under this Article,
taking into account guidelines for the preparation of
national communications by Parties included in Annex I
adopted by the Conference of the Parties. The Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall also, prior to the first commitment period,
decide upon modalities for the accounting of assigned
amounts.

Article 8 

1. The information submitted under Article 7 by each
Party included in Annex I shall be reviewed by expert
review teams pursuant to the relevant decisions of the
Conference of the Parties and in accordance with
guidelines adopted for this purpose by the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol under paragraph 4 below. The information
submitted under Article 7, paragraph 1, by each Party

included in Annex I shall be reviewed as part of the annual
compilation and accounting of emissions inventories and
assigned amounts. Additionally, the information
submitted under Article 7, paragraph 2, by each Party
included in Annex I shall be reviewed as part of the review
of communications.

2. Expert review teams shall be coordinated by the
secretariat and shall be composed of experts selected from
those nominated by Parties to the Convention and, as
appropriate, by intergovernmental organizations, in
accordance with guidance provided for this purpose by the
Conference of the Parties.

3. The review process shall provide a thorough and
comprehensive technical assessment of all aspects of the
implementation by a Party of this Protocol. The expert
review teams shall prepare a report to the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol, assessing the implementation of the
commitments of the Party and identifying any potential
problems in, and factors influencing, the fulfilment of
commitments. Such reports shall be circulated by the
secretariat to all Parties to the Convention. The secretariat
shall list those questions of implementation indicated in
such reports for further consideration by the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall adopt at its first session,
and review periodically thereafter, guidelines for the
review of implementation of this Protocol by expert
review teams taking into account the relevant decisions of
the Conference of the Parties.

5. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall, with the assistance of
the Subsidiary Body for Implementation and, as
appropriate, the Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice, consider: 

(a) The information submitted by Parties under Article 7 
and the reports of the expert reviews thereon conducted
under this Article; and 

(b) Those questions of implementation listed by the
secretariat under paragraph 3 above, as well as any
questions raised by Parties.

6. Pursuant to its consideration of the information
referred to in paragraph 5 above, the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall take decisions on any matter required for the 
implementation of this Protocol.

Article 9 

1. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall periodically review this
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Protocol in the light of the best available scientific
information and assessments on climate change and its
impacts, as well as relevant technical, social and economic
information. Such reviews shall be coordinated with
pertinent reviews under the Convention, in particular those 
required by Article 4, paragraph 2(d), and Article 7,
paragraph 2(a), of the Convention. Based on these
reviews, the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol shall take
appropriate action.

2. The first review shall take place at the second session 
of the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Protocol. Further reviews shall take
place at regular intervals and in a timely manner.

Article 10 

All Parties, taking into account their common but
differentiated responsibilities and their specific national
and regional development priorities, objectives and
circumstances, without introducing any new commitments 
for Parties not included in Annex I, but reaffirming
existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the
Convention, and continuing to advance the
implementation of these commitments in order to achieve
sustainable development, taking into account Article 4,
paragraphs 3, 5 and 7, of the Convention, shall: 

(a) Formulate, where relevant and to the extent possible, 
cost-effective national and, where appropriate, regional
programmes to improve the quality of local emission
factors, activity data and/or models which reflect the
socio-economic conditions of each Party for the
preparation and periodic updating of national inventories
of anthropogenic emissions by sources and removals by
sinks of all greenhouse gases not controlled by the
Montreal Protocol, using comparable methodologies to be
agreed upon by the Conference of the Parties, and
consistent with the guidelines for the preparation of
national communications adopted by the Conference of
the Parties; 

(b) Formulate, implement, publish and regularly update
national and, where appropriate, regional programmes
containing measures to mitigate climate change and
measures to facilitate adequate adaptation to climate
change: 

(i) Such programmes would, inter alia, concern the
energy, transport and industry sectors as well as
agriculture, forestry and waste management. Furthermore,
adaptation technologies and methods for improving spatial 
planning would improve adaptation to climate change; and

(ii) Parties included in Annex I shall submit information 
on action under this Protocol, including national
programmes, in accordance with Article 7; and other
Parties shall seek to include in their national
communications, as appropriate, information on

programmes which contain measures that the Party
believes contribute to addressing climate change and its
adverse impacts, including the abatement of increases in
greenhouse gas emissions, and enhancement of and
removals by sinks, capacity building and adaptation
measures; 

(c) Cooperate in the promotion of effective modalities
for the development, application and diffusion of, and take 
all practicable steps to promote, facilitate and finance, as
appropriate, the transfer of, or access to, environmentally
sound technologies, know-how, practices and processes
pertinent to climate change, in particular to developing
countries, including the formulation of policies and
programmes for the effective transfer of environmentally
sound technologies that are publicly owned or in the public 
domain and the creation of an enabling environment for
the private sector, to promote and enhance the transfer of,
and access to, environmentally sound technologies; 

(d) Cooperate in scientific and technical research and
promote the maintenance and the development of
systematic observation systems and development of data
archives to reduce uncertainties related to the climate
system, the adverse impacts of climate change and the
economic and social consequences of various response
strategies, and promote the development and
strengthening of endogenous capacities and capabilities to
participate in international and intergovernmental efforts,
programmes and networks on research and systematic
observation, taking into account Article 5 of the
Convention; 

(e) Cooperate in and promote at the international level,
and, where appropriate, using existing bodies, the
development and implementation of education and
training programmes, including the strengthening of
national capacity building, in particular human and
institutional capacities and the exchange or secondment of
personnel to train experts in this field, in particular for
developing countries, and facilitate at the national level
public awareness of, and public access to information on,
climate change. Suitable modalities should be developed
to implement these activities through the relevant bodies
of the Convention, taking into account Article 6 of the
Convention; 

(f) Include in their national communications
information on programmes and activities undertaken
pursuant to this Article in accordance with relevant
decisions of the Conference of the Parties; and 

(g) Give full consideration, in implementing the
commitments under this Article, to Article 4, paragraph 8,
of the Convention.

Article 11 

1. In the implementation of Article 10, Parties shall
take into account the provisions of Article 4, paragraphs 4,
5, 7, 8 and 9, of the Convention.
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2. In the context of the implementation of Article 4,
paragraph 1, of the Convention, in accordance with the
provisions of Article 4, paragraph 3, and Article 11 of the
Convention, and through the entity or entities entrusted
with the operation of the financial mechanism of the
Convention, the developed country Parties and other
developed Parties included in Annex II to the Convention
shall: 

(a) Provide new and additional financial resources to
meet the agreed full costs incurred by developing country
Parties in advancing the implementation of existing
commitments under Article 4, paragraph 1(a), of the
Convention that are covered in Article 10, subparagraph
(a); and 

(b) Also provide such financial resources, including for
the transfer of technology, needed by the developing
country Parties to meet the agreed full incremental costs of
advancing the implementation of existing commitments
under Article 4, paragraph 1, of the Convention that are
covered by Article 10 and that are agreed between a
developing country Party and the international entity or
entities referred to in Article 11 of the Convention, in
accordance with that Article.

The implementation of these existing commitments
shall take into account the need for adequacy and
predictability in the flow of funds and the importance of
appropriate burden sharing among developed country
Parties. The guidance to the entity or entities entrusted
with the operation of the financial mechanism of the
Convention in relevant decisions of the Conference of the
Parties, including those agreed before the adoption of this
Protocol, shall apply mutatis mutandis to the provisions of
this paragraph.

3. The developed country Parties and other developed
Parties in Annex II to the Convention may also provide,
and developing country Parties avail themselves of,
financial resources for the implementation of Article 10,
through bilateral, regional and other multilateral channels.

Article 12 

1. A clean development mechanism is hereby defined.

2. The purpose of the clean development mechanism
shall be to assist Parties not included in Annex I in
achieving sustainable development and in contributing to
the ultimate objective of the Convention, and to assist
Parties included in Annex I in achieving compliance with
their quantified emission limitation and reduction
commitments under Article 3.

3. Under the clean development mechanism: 

(a) Parties not included in Annex I will benefit from
project activities resulting in certified emission reductions; 
and 

(b) Parties included in Annex I may use the certified
emission reductions accruing from such project activities
to contribute to compliance with part of their quantified
emission limitation and reduction commitments under
Article 3, as determined by the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Protocol.

4. The clean development mechanism shall be subject
to the authority and guidance of the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol and be supervised by an executive board of the
clean development mechanism.

5. Emission reductions resulting from each project
activity shall be certified by operational entities to be
designated by the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol, on the basis of: 

(a) Voluntary participation approved by each Party
involved; 

(b) Real, measurable, and long-term benefits related to
the mitigation of climate change; and 

(c) Reductions in emissions that are additional to any
that would occur in the absence of the certified project
activity.

6. The clean development mechanism shall assist in
arranging funding of certified project activities as
necessary.

7. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall, at its first session,
elaborate modalities and procedures with the objective of
ensuring transparency, efficiency and accountability
through independent auditing and verification of project
activities.

8. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall ensure that a share of
the proceeds from certified project activities is used to
cover administrative expenses as well as to assist
developing country Parties that are particularly vulnerable
to the adverse effects of climate change to meet the costs of 
adaptation.

9. Participation under the clean development
mechanism, including in activities mentioned in paragraph 
3(a) above and in the acquisition of certified emission
reductions, may involve private and/or public entities, and
is to be subject to whatever guidance may be provided by
the executive board of the clean development mechanism.

10. Certified emission reductions obtained during the
period from the year 2000 up to the beginning of the first
commitment period can be used to assist in achieving
compliance in the first commitment period.

Article 13 

1. The Conference of the Parties, the supreme body of
the Convention, shall serve as the meeting of the Parties to
this Protocol.
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2. Parties to the Convention that are not Parties to this
Protocol may participate as observers in the proceedings of 
any session of the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol. When the
Conference of the Parties serves as the meeting of the
Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall
be taken only by those that are Parties to this Protocol.

3. When the Conference of the Parties serves as the
meeting of the Parties to this Protocol, any member of the
Bureau of the Conference of the Parties representing a
Party to the Convention but, at that time, not a Party to this
Protocol, shall be replaced by an additional member to be
elected by and from amongst the Parties to this Protocol.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall keep under regular
review the implementation of this Protocol and shall make, 
within its mandate, the decisions necessary to promote its
effective implementation. It shall perform the functions
assigned to it by this Protocol and shall: 

(a) Assess, on the basis of all information made
available to it in accordance with the provisions of this
Protocol, the implementation of this Protocol by the
Parties, the overall effects of the measures taken pursuant
to this Protocol, in particular environmental, economic and 
social effects as well as their cumulative impacts and the
extent to which progress towards the objective of the
Convention is being achieved; 

(b) Periodically examine the obligations of the Parties
under this Protocol, giving due consideration to any
reviews required by Article 4, paragraph 2(d), and Article
7, paragraph 2, of the Convention, in the light of the
objective of the Convention, the experience gained in its
implementation and the evolution of scientific and
technological knowledge, and in this respect consider and
adopt regular reports on the implementation of this
Protocol; 

(c) Promote and facilitate the exchange of information
on measures adopted by the Parties to address climate
change and its effects, taking into account the differing
circumstances, responsibilities and capabilities of the
Parties and their respective commitments under this
Protocol; 

(d) Facilitate, at the request of two or more Parties, the
coordination of measures adopted by them to address
climate change and its effects, taking into account the
differing circumstances, responsibilities and capabilities
of the Parties and their respective commitments under this
Protocol; 

(e) Promote and guide, in accordance with the objective
of the Convention and the provisions of this Protocol, and
taking fully into account the relevant decisions by the
Conference of the Parties, the development and periodic
refinement of comparable methodologies for the effective
implementation of this Protocol, to be agreed on by the

Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol; 

(f) Make recommendations on any matters necessary for 
the implementation of this Protocol; 

(g) Seek to mobilize additional financial resources in
accordance with Article 11, paragraph 2; 

(h) Establish such subsidiary bodies as are deemed
necessary for the implementation of this Protocol; 

(i) Seek and utilize, where appropriate, the services and
cooperation of, and information provided by, competent
international organizations and intergovernmental and
non-governmental bodies; and 

(j) Exercise such other functions as may be required for
the implementation of this Protocol, and consider any
assignment resulting from a decision by the Conference of
the Parties.

5. The rules of procedure of the Conference of the
Parties and financial procedures applied under the
Convention shall be applied mutatis mutandis under this
Protocol, except as may be otherwise decided by
consensus by the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol.

6. The first session of the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
be convened by the secretariat in conjunction with the first
session of the Conference of the Parties that is scheduled
after the date of the entry into force of this Protocol.
Subsequent ordinary sessions of the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall be held every year and in conjunction with
ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless
otherwise decided by the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol.

7. Extraordinary sessions of the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall be held at such other times as may be
deemed necessary by the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol, or at the
written request of any Party, provided that, within six
months of the request being communicated to the Parties
by the secretariat, it is supported by at least one third of the
Parties.

8. The United Nations, its specialized agencies and the
International Atomic Energy Agency, as well as any State
member thereof or observers thereto not party to the
Convention, may be represented at sessions of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol as observers. Any body or agency,
whether national or international, governmental or
non-governmental, which is qualified in matters covered
by this Protocol and which has informed the secretariat of
its wish to be represented at a session of the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol as an observer, may be so admitted unless at least
one third of the Parties present object. The admission and
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participation of observers shall be subject to the rules of
procedure, as referred to in paragraph 5 above.

Article 14 

1. The secretariat established by Article 8 of the
Convention shall serve as the secretariat of this Protocol.

2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the
functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3, of
the Convention on arrangements made for the functioning
of the secretariat, shall apply mutatis mutandis to this
Protocol. The secretariat shall, in addition, exercise the
functions assigned to it under this Protocol.

Article 15 

1. The Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice and the Subsidiary Body for
Implementation established by Articles 9 and 10 of the
Convention shall serve as, respectively, the Subsidiary
Body for Scientific and Technological Advice and the
Subsidiary Body for Implementation of this Protocol. The
provisions relating to the functioning of these two bodies
under the Convention shall apply mutatis mutandis to this
Protocol. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body
for Scientific and Technological Advice and the
Subsidiary Body for Implementation of this Protocol shall
be held in conjunction with the meetings of, respectively,
the Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the 
Convention.

2. Parties to the Convention that are not Parties to this
Protocol may participate as observers in the proceedings of 
any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary
bodies serve as the subsidiary bodies of this Protocol,
decisions under this Protocol shall be taken only by those
that are Parties to this Protocol.

3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 
and 10 of the Convention exercise their functions with
regard to matters concerning this Protocol, any member of
the Bureaux of those subsidiary bodies representing a
Party to the Convention but, at that time, not a party to this
Protocol, shall be replaced by an additional member to be
elected by and from amongst the Parties to this Protocol.

Article 16 

The Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Protocol shall, as soon as practicable,
consider the application to this Protocol of, and modify as
appropriate, the multilateral consultative process referred
to in Article 13 of the Convention, in the light of any

relevant decisions that may be taken by the Conference of
the Parties. Any multilateral consultative process that may
be applied to this Protocol shall operate without prejudice
to the procedures and mechanisms established in
accordance with Article 18.

Article 17 

The Conference of the Parties shall define the relevant
principles, modalities, rules and guidelines, in particular
for verification, reporting and accountability for emissions 
trading. The Parties included in Annex B may participate
in emissions trading for the purposes of fulfilling their
commitments under Article 3. Any such trading shall be
supplemental to domestic actions for the purpose of
meeting quantified emission limitation and reduction
commitments under that Article.

Article 18 

The Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Protocol shall, at its first session,
approve appropriate and effective procedures and
mechanisms to determine and to address cases of
non-compliance with the provisions of this Protocol,
including through the development of an indicative list of
consequences, taking into account the cause, type, degree
and frequency of non-compliance. Any procedures and
mechanisms under this Article entailing binding
consequences shall be adopted by means of an amendment
to this Protocol.

Article 19 

The provisions of Article 14 of the Convention on
settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this
Protocol.

Article 20 

1. Any Party may propose amendments to this
Protocol.

2. Amendments to this Protocol shall be adopted at an
ordinary session of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol. The text of any
proposed amendment to this Protocol shall be
communicated to the Parties by the secretariat at least six
months before the meeting at which it is proposed for
adoption. The secretariat shall also communicate the text
of any proposed amendments to the Parties and signatories
to the Convention and, for information, to the Depositary.
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3. The Parties shall make every effort to reach
agreement on any proposed amendment to this Protocol by 
consensus. If all efforts at consensus have been exhausted,
and no agreement reached, the amendment shall as a last
resort be adopted by a three-fourths majority vote of the
Parties present and voting at the meeting. The adopted
amendment shall be communicated by the secretariat to
the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their
acceptance.

4. Instruments of acceptance in respect of an
amendment shall be deposited with the Depositary. An
amendment adopted in accordance with paragraph 3 above 
shall enter into force for those Parties having accepted it on 
the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary
of an instrument of acceptance by at least three fourths of
the Parties to this Protocol.

5. The amendment shall enter into force for any other
Party on the ninetieth day after the date on which that Party 
deposits with the Depositary its instrument of acceptance
of the said amendment.

Article 21 

1. Annexes to this Protocol shall form an integral part
thereof and, unless otherwise expressly provided, a
reference to this Protocol constitutes at the same time a
reference to any annexes thereto. Any annexes adopted
after the entry into force of this Protocol shall be restricted
to lists, forms and any other material of a descriptive
nature that is of a scientific, technical, procedural or
administrative character.

2. Any Party may make proposals for an annex to this
Protocol and may propose amendments to annexes to this
Protocol.

3. Annexes to this Protocol and amendments to
annexes to this Protocol shall be adopted at an ordinary
session of the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol. The text of any
proposed annex or amendment to an annex shall be
communicated to the Parties by the secretariat at least six
months before the meeting at which it is proposed for
adoption. The secretariat shall also communicate the text
of any proposed annex or amendment to an annex to the
Parties and signatories to the Convention and, for
information, to the Depositary.

4. The Parties shall make every effort to reach
agreement on any proposed annex or amendment to an
annex by consensus. If all efforts at consensus have been
exhausted, and no agreement reached, the annex or
amendment to an annex shall as a last resort be adopted by
a three-fourths majority vote of the Parties present and
voting at the meeting. The adopted annex or amendment to 
an annex shall be communicated by the secretariat to the

Depositary, who shall circulate it to all Parties for their
acceptance.

5. An annex, or amendment to an annex other than
Annex A or B, that has been adopted in accordance with
paragraphs 3 and 4 above shall enter into force for all
Parties to this Protocol six months after the date of the
communication by the Depositary to such Parties of the
adoption of the annex or adoption of the amendment to the
annex, except for those Parties that have notified the
Depositary, in writing, within that period of their
non-acceptance of the annex or amendment to the annex.
The annex or amendment to an annex shall enter into force
for Parties which withdraw their notification of
non-acceptance on the ninetieth day after the date on
which withdrawal of such notification has been received
by the Depositary.

6. If the adoption of an annex or an amendment to an
annex involves an amendment to this Protocol, that annex
or amendment to an annex shall not enter into force until
such time as the amendment to this Protocol enters into
force.

7. Amendments to Annexes A and B to this Protocol
shall be adopted and enter into force in accordance with
the procedure set out in Article 20, provided that any
amendment to Annex B shall be adopted only with the
written consent of the Party concerned.

Article 22 

1. Each Party shall have one vote, except as provided
for in paragraph 2 below.

2. Regional economic integration organizations, in
matters within their competence, shall exercise their right
to vote with a number of votes equal to the number of their
member States that are Parties to this Protocol. Such an
organization shall not exercise its right to vote if any of its
member States exercises its right, and vice versa.

Article 23 

The Secretary-General of the United Nations shall be
the Depositary of this Protocol.

Article 24 

1. This Protocol shall be open for signature and subject
to ratification, acceptance or approval by States and
regional economic integration organizations which are
Parties to the Convention. It shall be open for signature at
United Nations Headquarters in New York from 16 March
1998 to 15 March 1999. This Protocol shall be open for
accession from the day after the date on which it is closed
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for signature. Instruments of ratification, acceptance,
approval or accession shall be deposited with the
Depositary.

2. Any regional economic integration organization
which becomes a Party to this Protocol without any of its
member States being a Party shall be bound by all the
obligations under this Protocol. In the case of such
organizations, one or more of whose member States is a
Party to this Protocol, the organization and its member
States shall decide on their respective responsibilities for
the performance of their obligations under this Protocol. In 
such cases, the organization and the member States shall
not be entitled to exercise rights under this Protocol
concurrently.

3. In their instruments of ratification, acceptance,
approval or accession, regional economic integration
organizations shall declare the extent of their competence
with respect to the matters governed by this Protocol.
These organizations shall also inform the Depositary, who
shall in turn inform the Parties, of any substantial
modification in the extent of their competence.

Article 25 

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth
day after the date on which not less than 55 Parties to the
Convention, incorporating Parties included in Annex I
which accounted in total for at least 55 per cent of the total
carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties included
in Annex I, have deposited their instruments of
ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of this Article, „the total carbon
dioxide emissions for 1990 of the Parties included in
Annex I” means the amount communicated on or before
the date of adoption of this Protocol by the Parties included 
in Annex I in their first national communications
submitted in accordance with Article 12 of the
Convention.

3. For each State or regional economic integration
organization that ratifies, accepts or approves this Protocol 
or accedes thereto after the conditions set out in paragraph
1 above for entry into force have been fulfilled, this
Protocol shall enter into force on the ninetieth day
following the date of deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.

4. For the purposes of this Article, any instrument
deposited by a regional economic integration organization
shall not be counted as additional to those deposited by
States members of the organization.

Article 26 

No reservations may be made to this Protocol.

Article 27 

1. At any time after three years from the date on which
this Protocol has entered into force for a Party, that Party
may withdraw from this Protocol by giving written
notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of 
one year from the date of receipt by the Depositary of the
notification of withdrawal, or on such later date as may be
specified in the notification of withdrawal.

3. Any Party that withdraws from the Convention shall
be considered as also having withdrawn from this
Protocol.

Article 28 

The original of this Protocol, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are
equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

Done at Kyoto this eleventh day of December one
thousand nine hundred and ninety-seven.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorized to that effect, have affixed their signatures to
this Protocol on the dates indicated.

Annex A 

Greenhouse gases 

Carbon dioxide (CO2)
Methane (CH4)
Nitrous oxide (N2O)
Hydrofluorocarbons (HFCs)
Perfluorocarbons (PFCs)
Sulphur hexafluoride (SF6) 

Sectors/source categories 

Energy
Fuel com bus ti on

Energy in dust ri es
Ma nu fac tu ring in dust ri es and const ruc ti on
Trans port
Ot her sec tors
Ot her

Fu gi ti ve emis si ons from fu els
So lid fu els
Oil and na tu ral gas
Ot her 

Industrial processes
Mi ne ral pro ducts
Che mi cal in dust ry
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Me tal pro duc ti on
Ot her pro duc ti on
Pro duc ti on of ha lo car bons and sulp hur he xaf lu o ri de
Con sump ti on of ha lo car bons and sulp hur

 he xaf lu o ri de
Ot her 

Solvent and other product use 
Agriculture

En te ric fer men ta ti on
Ma nu re ma na ge ment
Rice cul ti va ti on
Ag ri cul tu ral so ils
Presc ri bed bur ning of sa van nas
Fi eld bur ning of ag ri cul tu ral re si du es
Ot her 

Waste
So lid was te dis po sal on land
Was te wa ter hand ling
Was te in ci ne ra ti on
Ot her

Annex B 

Party Quantified emission limitation or
reduction commitment

(percentage of base year or period) 

Australia 108
Austria 92
Belgium 92
Bulgaria* 92
Canada 94
Croatia* 95
Czech Republic* 92
Denmark 92
Estonia* 92
European Community 92
Finland 92
France 92
Germany 92
Greece 92
Hungary* 94
Iceland 110
Ireland 92
Italy 92
Japan 94
Latvia* 92
Liechtenstein 92
Lithuania* 92
Luxembourg 92
Monaco 92
Netherlands 92
New Zealand 100
Norway 101

Poland* 94
Portugal 92
Romania* 92
Russian Federation* 100
Slovakia* 92
Slovenia* 92
Spain 92
Sweden 92
Switzerland 92
Ukraine* 100
United Kingdom of Great Britain 
 and Northern Ireland 92
United States of America 93 

* Co unt ri es that are un der go ing the pro cess of tran si ti on to a mar ket eco -
no my.”

„Kiotói Jegyzõkönyv az Egyesült Nemzetek
Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez

E Jegy zõ könyv ré szes fe lei,
lé vén ré szes fe lei az Egye sült Nem ze tek ég haj lat vál to -

zá si ke ret egyez mé nyé nek (a továb biak ban: egyez mény),
tö re ked ve az egyez mény 2. cik ké ben ki nyil vá ní tott vég -

sõ cél ki tû zés el éré sé re,
em lé kez tet ve az egyez mény ren del ke zé se i re,
kö vet ve az egyez mény 3. cik két,
meg fe lel ve az egyez mény ré szes fe lei ál tal tar tott kon fe -

ren cia elsõ ülés sza ká nak 1/CP.1 ha tá ro za tá val el fo ga dott
Ber li ni Man dá tum nak,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

E jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban az egyez mény 1. cik ké -
ben sze rep lõ meg ha tá ro zá so kat kell al kal maz ni. Ezen kí -
vül:

1. ,,Fe lek Kon fe ren ci á ja”: az egyez mény ré szes fe le i -
nek kon fe ren ci á ja;

2. ,,egyez mény”: az Egye sült Nem ze tek New York ban, 
1992. má jus 9-én el fo ga dott ég haj lat vál to zá si ke ret egyez -
mé nye;

3. ,,ég haj lat vál to zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun -
ka cso port”: 1988-ban a Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve zet és
az Egye sült Nem ze tek Kör nye zet vé del mi Prog ram ja ál tal
kö zö sen lét re ho zott, ég haj lat vál to zás sal fog lal ko zó kor -
mány kö zi mun ka cso port;

4. ,,Mont re a li Jegy zõ könyv”: az 1987. szep tem ber
16-án, Mont re al ban el fo ga dott, és azt köve tõen ki iga zí tott
és mó do sí tott Mont re a li jegy zõ könyv az ózon ré te get le -
bon tó anya gok ról;

5. ,,je len lévõ és sza va zó fe lek”: a meg je lent és tá mo ga -
tó vagy el uta sí tó sza va za tot le adó fe lek;
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6. ,,fél”: ha a szö veg kör nye zet más ra nem utal, a jegy -
zõ könyv ré szes fele;

7. ,,az I. mel lék let ben sze rep lõ fél”: az egyez mény
adott eset ben mó do sí tott I. mel lék le té ben sze rep lõ fél,
vagy olyan fél, amely meg küld te az egyez mény 4. cik ke
(2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti ér te sí tést.

2. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél, a 3. cikk
sze rint mennyi sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá -
si és -csök ken té si kö te le zett sé ge i nek tel je sí té se kor, a fenn -
tart ha tó fej lõ dés elõ se gí té se ér de ké ben, meg te szi a kö vet -
ke zõ ket:

a) A kö vet ke zõ po li ti kák és in téz ke dé sek vég re haj tá sa
és/vagy rész le te sebb ki dol go zá sa sa ját nem ze ti adott sá ga i -
nak meg fele lõen:

(i) az ener gia ha té kony ság nö ve lé se az érin tett nem zet -
gaz da sá gi ága za tok ban;

(ii) a Mont re a li Jegy zõ könyv ál tal nem sza bá lyo zott
üveg ház ha tást oko zó gá zok lég kör bõl való ki ke rü lé sét
biz to sí tó nye lõk és tá ro zók vé del me és fej lesz té se, figye -
lembe véve az adott fél vo nat ko zó nem zet kö zi kör nye zet -
vé del mi meg ál la po dá sok sze rin ti kö te le zett sé ge it; a fenn -
tart ha tó er dõ gaz dál ko dá si gya kor lat, az er dõ te le pí té sek és
új ra er dõ sí té sek tá mo ga tá sa;

(iii) a fenn tart ha tó me zõ gaz da sá gi for mák tá mo ga tá sa
az ég haj lat vál to zá si szem pon tok figye lembe véte lével;

(iv) új és meg úju ló ener gia for mák, szén di oxid-meg kö -
té si tech no ló gi ák és kör nye zet vé del mi szem pont ból ha la -
dó és új sze rû tech no ló gi ák ku ta tá sa, tá mo ga tá sa, fej lesz té -
se és nö vek võ mér té kû al kal ma zá sa;

(v) a pi a ci egye net len sé gek, pénz ügyi ösz tön zõk, adó-
és vám men tes sé gek, valamint tá mo ga tá sok egy re na gyobb 
mér té kû csök ken té se és fo ko za tos meg szün te té se min den
olyan üveg ház ha tást oko zó gázt ki bo csá tó ága zat ban,
amely az egyez mény cél ki tû zé sé vel el len té te sen mû kö dik, 
to váb bá pi a ci sza bá lyo zó esz kö zök al kal ma zá sa;

(vi) az érin tett ága za tok ban a Mont re a li Jegy zõ könyv
ál tal nem sza bá lyo zott üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo -
csá tá sá nak kor lá to zá sá ra vagy csök ken té sé re vo nat ko zó
po li ti ká kat és in téz ke dé se ket tá mo ga tó meg fe le lõ re for -
mok ösz tön zé se;

(vii) a köz le ke dé si ága zat ban a Mont re a li Jegy zõ könyv
ál tal nem sza bá lyo zott üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo -
csá tá sá nak kor lá to zá sát és/vagy csök ken té sét cél zó in téz -
ke dé sek;

(viii) a me tán ki bo csá tás kor lá to zá sa és/vagy csök ken -
té se a hul la dék gaz dál ko dás ban mind az új ra fel dol go zás és
hasz no sí tás ré vén, mind az ener gia ter me lés, -szá ll ítá s és
-el osz tás te rü le tén;

b) együtt mû kö dés a töb bi, I. mel lék let ben sze rep lõ fél -
lel az e cikk sze rint el fo ga dott po li ti kák és in téz ke dé sek
egye di és együt tes ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben,
az egyez mény 4. cik ke (2) be kez dé se e) pont ja (i) al pont já -

nak meg fele lõen. E cél ból a fe lek lé pé se ket tesz nek e po li -
ti kák kal és in téz ke dé sek kel kap cso la tos ta pasz ta la ta ik és
in for má ci ó ik ki cse ré lé sé re, be le ért ve olyan mód sze rek ki -
dol go zá sát, ame lyek a po li ti kák és in téz ke dé sek össze ha -
son lít ha tó sá gá nak, át lát ha tó sá gá nak és ha té kony sá gá nak
ja ví tá sát szol gál ják. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál -
ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán
vagy azt köve tõen a le he tõ leg ha ma rabb meg vizs gál ja
ezen együtt mû kö dés elõ moz dí tá sá nak le he tõ sé ge it, figye -
lembe véve va la mennyi lé nye ges in for má ci ót.

(2) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek arra tö re ked nek,
hogy kor lá toz zák vagy csök kent sék a Mont re a li Jegy zõ -
könyv ben nem sza bá lyo zott, re pü lés bõl és a ha jók tar tály -
te ré ben tá rolt üzem anyag ból szár ma zó, üveg ház ha tást
oko zó gá zok ki bo csá tá sát, együtt mû köd ve a Nem zet kö zi
Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet tel és a Nem zet kö zi Ten ge ré -
sze ti Szer ve zet tel.

(3) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek igye kez nek oly
mó don vég re haj ta ni az e cikk sze rin ti po li ti ká kat és in téz -
ke dé se ket, hogy mi ni ma li zál ják a ká ros ha tá so kat, be le ért -
ve az ég haj lat vál to zás ká ros ha tá sa it, a nem zet kö zi ke res -
ke de lem re gya ko rolt ha tá so kat és azon tár sa dal mi, kör nye -
ze ti és gaz da sá gi ha tá so kat, ame lyek a töb bi fe let, kü lö nö -
sen a csat la ko zott fej lõ dõ or szá go kat, és kö zü lük is el sõ -
sor ban az egyez mény 4. cik ké nek (8) és (9) be kez dé sé ben
meg ne ve zet te ket érin tik, fi gye lem mel az egyez mény
3. cik ké re. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja szük ség sze rint to váb bi lé -
pé se ket te het az e be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek vég -
re haj tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben.

(4) Amennyi ben a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko -
zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja úgy dönt, hogy ked -
ve zõ len ne a fen ti (1) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ po li -
ti kák és in téz ke dé sek bár me lyi ké nek össze han go lá sa, fi -
gye lem mel az or szá gok el té rõ kö rül mé nye i re és a le het sé -
ges ha tá sok ra, meg vizs gál ja e po li ti kák és in téz ke dé sek
össze han go lá sá nak meg va ló sí tá si le he tõ sé ge it és eszkö -
zeit.

3. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek ön ál ló an vagy
együt te sen biz to sít ják, hogy az ál ta luk ki bo csá tott, az
A) mel lék let ben fel so rolt, üveg ház ha tást oko zó gá zok
szén di oxid-egyen ér ték ben meg adott, össze sí tett em ber i
ere de tû ki bo csá tá sai nem lé pik túl azt a szá muk ra ki bo -
csát ha tó mennyi sé get, ame lyet a B) mel lék let ben mennyi -
sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és -csök ken -
té si kö te le zett sé ge ik sze rint és e cikk ren del ke zé se i vel
össz hang ban szá mí tot tak ki, szem elõtt tart va e gá zok
összes együt tes ki bo csá tá sa i nak leg alább 5%-kal az 1990.
évi szint alá tör té nõ csök ken té sét a 2008 és 2012 kö zöt ti
kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ban.
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(2) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél 2005-re
ki mu tat ha tó ha la dást ér el e jegy zõ könyv sze rin ti kö te le -
zett sé ge i nek tel je sí té sé ben.

(3) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél nél az e
cikk sze rin ti kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek meg ál la pí tá sa
so rán az üveg ház ha tást oko zó gá zok for rá sok ból való ki -
bo csá tá sa i nak és gáz nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá nak azon net -
tó vál to zá sa it kell figye lembe ven ni, ame lyek köz vet len
em ber i be avat ko zás ál tal elõ idé zett föld hasz ná lat-vál to zá -
sok és az 1990 óta er dõ te le pí té sek re, új ra er dõ sí té sek re és
er dõ ir tá sok ra kor lá to zott er dé sze ti te vé keny sé gek kö vet -
kez mé nyei, és az egyes kö te le zett ség vál la lá si idõ sza kok -
ban a szén kész le tek ki mu tat ha tó vál to zá sa i ban mér he tõk.
Az üveg ház ha tást oko zó gá zok nak a fen ti te vé keny sé gek -
hez kap cso ló dó, for rá sok ból való ki bo csá tá sa i ról és gáz -
nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá ról át lát ha tó és el len õriz he tõ mó -
don kell je len tést ten ni, és azt a 7. és 8. cik kel össz hang ban
kell fe lül vizs gál ni.

(4) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza ka elõtt az I. mel lék let -
ben sze rep lõ va la mennyi fél vizs gá lat cél já ból be nyújt ja a
tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ tes tü let hez 
azon ada to kat, ame lyek bõl meg ál la pít ha tó az 1990. évi
szén kész le té nek szint je, és amely alap ján meg be csül he tõk
az azt kö ve tõ évek ben a szén kész le tek ben be kö vet ke zõ
vál to zá sok. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán vagy azt
köve tõen a le he tõ leg ha ma rabb mó do za to kat, sza bá lyo kat
és irány mu ta tá so kat ha tá roz meg ar ról, hogy az I. mel lék -
let ben sze rep lõ fe lek szá má ra ki je lölt mennyi sé ge ket ho -
gyan csök ken tik vagy nö ve lik a me zõ gaz da sá gi föld te rü le -
tek, a föld hasz ná lat vál to zá sa és az er dé szet ka te gó ri á já -
ban meg va ló su ló azon to váb bi em ber i te vé keny sé gek,
ame lyek kö vet kez té ben az üveg ház ha tást oko zó gá zok
for rá sok ból való ki bo csá tá sá ban és nye lõk ál ta li el tá vo lí tá -
sá ban vál to zá sok kö vet kez tek be, és ar ról, hogy me lyek e
te vé keny sé gek, figye lembe véve a bi zony ta lan sá gi té nye -
zõ ket, a je len té sek át lát ha tó sá gát, az el len õriz he tõ sé get, az 
ég haj lat vál to zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso -
port mód szer ta ni mun ká ját, a tu do má nyos és tech no ló gi ai
ta nács adó ki se gí tõ tes tü let ta ná csa it az 5. cik kel össz hang -
ban, valamint a Fe lek Kon fe ren ci á já nak ha tá ro za ta it. E
dön tést a má so dik, és az azt kö ve tõ kö te le zett ség vál la lá si
idõ sza kok ban kell al kal maz ni. A fél dönt het az em ber i be -
avat ko zá sok kal össze füg gõ to váb bi te vé keny sé gek re vo -
nat ko zó dön tés al kal ma zá sá ról az elsõ kö te le zett ség vál la -
lá si idõ szak ra, fel té ve, hogy e te vé keny sé gek re 1990. óta
ke rült sor.

(5) Az I. mel lék let ben sze rep lõ, a pi ac gaz da ság ra való
át té rés fo lya ma tá ban lévõ fe lek, ame lyek bá zis évét vagy
-idõ sza kát a Fe lek Kon fe ren ci á já nak má so dik ülés sza kán
ho zott 9/CP.2. ha tá ro zat sze rint ál la pí tot ták meg, e cikk
sze rin ti kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé nél az így meg ál la pí tott
bá zis évet vagy -idõ sza kot al kal maz zák. Bár mely más, az
I. mel lék let ben sze rep lõ, a pi ac gaz da ság ra való át té rés fo -

lya ma tá ban lévõ fél, amely még nem nyúj tot ta be az
egyez mény 12. cik ke sze rin ti elsõ nem ze ti köz le mé nyét,
szin tén ér te sít he ti a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko -
zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ját, hogy az 1990. év he -
lyett más nap tá ri bá zis évet vagy -idõ sza kot kí ván al kal -
maz ni az e cikk sze rin ti kö te le zett sé gei tel je sí té sé hez.
Ilyen ér te sí tés el fo ga dá sá ról a jegy zõ könyv ben ré szes fe -
lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja dönt.

(6) Fi gye lem mel az egyez mény 4. cik ké nek (6) be kez -
dé sé re, az I. mel lék let ben sze rep lõ, a pi ac gaz da ság ra való
át té rés fo lya ma tá ban lévõ fe lek szá má ra e jegy zõ könyv
sze rin ti kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé nél – az e cikk ben fog -
lal ta kat ki vé ve – a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó -
já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja bi zo nyos fokú ru gal -
mas sá got tesz le he tõ vé.

(7) A mennyi sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to -
zás és -csök ken tés elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ sza ká -
ban, 2008-tól 2012-ig, az I. mel lék let ben sze rep lõ va la -
mennyi fél szá má ra ki bo csát ha tó mennyi ség meg egye zik
az A) mel lék let ben fel so rolt, üveg ház ha tást oko zó gá zok
1990. évi vagy a fen ti (5) be kez dés sel össz hang ban meg -
ha tá ro zott bá zis év re vagy -idõ szak ra vo nat ko zó össze sí -
tett, em ber i ere de tû szén di oxid-egyen ér ték ben meg adott
ki bo csá tá sa i nak a B) mel lék let ben sze rep lõ szá za lé ka öt -
szö rö sé vel. Az I. mel lék let ben sze rep lõ azon fe lek, akik nél 
a föld hasz ná lat ban be kö vet ke zett vál to zá so kat és az er dõ -
gaz dál ko dást 1990-ben net tó ki bo csá tás for rás ként vet ték
figye lembe, a szá muk ra ki bo csát ha tó mennyi ség ki szá mí -
tá sá hoz az 1990. évi ki bo csá tá so kat mu ta tó bá zis év be
vagy -idõ szak ba be le szá mít ják az 1990. évi, a föld hasz ná -
la ti rend szer vál to zá sa i ból ere dõ össze sí tett, em ber i ere de -
tû szén di oxid-egyen ér ték ben meg adott for rá son kén ti ki -
bo csá tá so kat, ki von va ab ból a nye lõk ál ta li el tá vo lí tá so -
kat.

(8) Az I. mel lék let ben sze rep lõ bár mely fél a flu o ro zott
szén hid ro gé nek, a per flu or-kar bo nok és a kén-he xaf lu o rid
ese té ben hasz nál hat ja bá zis év ként az 1995. évet a fen ti
(7) be kez dés ben em lí tett szá mí tás nál.

(9) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek el kö vet ke zõ idõ -
sza kok ra vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sa it e jegy zõ -
könyv B) mel lék le té nek mó do sí tá sa i ban rög zí tik, ame lyet
a 21. cikk (7) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban 
fo gad nak el. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja leg alább hét év vel a fen ti
(1) be kez dés ben em lí tett elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ -
szak vége elõtt kez de mé nye zi e kö te le zett ség vál la lá sok
meg vi ta tá sát.

(10) Az egyik fél ál tal a má sik tól a 6. vagy a 17. cikk
ren del ke zé se i vel össz hang ban át vett bár mely ki bo csá tás -
csök ken té si egy sé get vagy a ki bo csát ha tó mennyi ség bár -
mely ré szét hoz zá kell adni az át ve võ fél szá má ra ki bo csát -
ha tó mennyi ség hez.

(11) Az egyik fél ál tal a má sik nak a 6. vagy a 17. cikk
ren del ke zé se i vel össz hang ban át adott bár mely ki bo csá tás -
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csök ken té si egy sé get vagy a ki bo csát ha tó mennyi ség bár -
mely ré szét le kell von ni az át adó fél szá má ra ki bo csát ha tó
mennyi ség bõl.

(12) Az egyik fél ál tal a má sik tól a 12. cikk ren del ke zé -
se i vel össz hang ban át vett bár mely iga zolt ki bo csá tás csök -
ken tést hoz zá kell adni az át ve võ fél szá má ra ki bo csát ha tó
mennyi ség hez.

(13) Amennyi ben az I. mel lék let ben sze rep lõ fél nek va -
la mely kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ban ke ve sebb a ki bo -
csá tá sa a szá má ra e cikk sze rint ki bo csát ha tó mennyi ség -
nél, a kü lönb sé get e fél ké ré sé re hoz zá kell adni a kö vet ke -
zõ kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ban szá má ra ki bo csát ha tó 
mennyi ség hez.

(14) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél igyek -
szik úgy tel je sí te ni a fen ti (1) be kez dés ben em lí tett kö te le -
zett sé ge ket, hogy köz ben mi ni má lis ra csök ken ti a ré szes
fej lõ dõ or szá go kat – kö zü lük is kü lö nö sen az egyez mény
4. cik ké nek (8) és (9) be kez dé sé ben fel so rol ta kat – érõ ká -
ros tár sa dal mi, kör nye ze ti és gaz da sá gi ha tá so kat. A Fe lek
Kon fe ren ci á já nak a fen ti be kez dé sek vég re haj tá sá val kap -
cso la tos dön té se i vel pár hu za mo san a jegy zõ könyv ben ré -
szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ
ülés sza kán mér le ge li, hogy mely in téz ke dé sek szük sé ge -
sek a fen ti be kez dé sek ben em lí tett fe le ket érõ, az ég haj lat -
vál to zás ból ere dõ ká ros ha tá sok és/vagy vá lasz in téz ke dé -
sek ha tá sa i nak mi ni má lis ra csök ken té sé hez. A meg fon to -
lás ra váró kér dé sek kö zött sze re pel a fi nan szí ro zás, a biz -
to sí tás és a tech no ló gia át adás.

4. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ azon fe lek ese té ben,
ame lyek a 3. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sa ik kö zös
tel je sí té sé ben ál la pod tak meg, a kö te le zett ség vál la lá sok
tel je sí tett nek te kin ten dõk, amennyi ben az A) mel lék let ben
fel so rolt, üveg ház ha tást oko zó gá zok szén di oxid-egyen ér -
ték ben meg adott összes együt tes em ber i ere de tû ki bo csá -
tá sa nem lépi túl a szá muk ra ki bo csát ha tó mennyi sé ge ket,
ame lyek ki szá mí tá sa a B) mel lék let ben meg adott mennyi -
sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és -csök ken -
té si kö te le zett sé ge ik alap ján, valamint a 3. cikk ren del ke -
zé se i vel össz hang ban tör tént. A meg álla po dás fe le i re vo -
nat ko zó ki bo csá tá si szin te ket e meg ál la po dás ban rög zí tik.

(2) Az ilyen meg álla po dás fe lei e jegy zõ könyv re vo nat -
ko zó meg erõ sí tõ, el fo ga dó jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si
ok ira tuk le tét be he lye zé se idõ pont já ban ér te sí tik a tit kár -
sá got a meg álla po dás fel té te le i rõl. A tit kár ság en nek meg -
fele lõen tá jé koz tat ja az egyez mény ré szes fe le it és alá író it
a meg álla po dás fel té te le i rõl.

(3) Bár mely ha son ló meg álla po dás ér vény ben ma rad a
3. cikk (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál -
la lá si idõ szak alatt.

(4) Amennyi ben az együtt mû kö dõ fe lek kö zös te vé -
keny sé gü ket egy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve -
zet ke re tén be lül és az zal együtt vég zik, a szer ve zet össze -
té te lé ben e jegy zõ könyv el fo ga dá sa után be kö vet ke zõ bár -
mely vál to zás nem érin ti az e jegy zõ könyv sze rin ti meg lé -
võ kö te le zett ség vál la lá so kat. A szer ve zet össze té te lé ben
be kö vet ke zõ bár mely vál to zás ki zá ró lag a 3. cikk sze rin ti
azon kö te le zett ség vál la lá so kat érin ti, ame lyek el fo ga dá sá -
ra a vál to zás után ke rült sor.

(5) Amennyi ben az együtt mû kö dõ fe lek nek nem si ke rül 
együt te sen el ér ni ük a meg ál la po dás ban ki tû zött összes
együt tes ki bo csá tás csök ken tést, a meg álla po dás va la -
mennyi ré szes fele a meg ál la po dás ban sa ját maga ál tal vál -
lalt ki bo csá tá si szin tért fe le l.

(6) Amennyi ben az együtt mû kö dõ fe lek kö zös te vé -
keny sé gü ket olyan re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer -
ve zet ke re tén be lül és az zal együtt vég zik, amely ön ma ga
is ré szes fele e jegy zõ könyv nek, és a fe lek nek nem si ke rül
együt te sen el ér ni ük a meg ál la po dás ban ki tû zött összes
együt tes ki bo csá tás csök ken tést, a re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet tag jai egyen ként és a 24. cik kel össz -
hang ban mû kö dõ re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve -
zet tel együtt fe le lõ sek az e cik kel össz hang ban az ér te sí -
tés ben meg adott ki bo csá tá si szint el éré sé ért.

5. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél az elsõ
kö te le zett ség vál la lá si idõ szak kez de te elõtt leg alább egy
év vel fel ál lít ja a Mont re a li Jegy zõ könyv ál tal nem sza bá -
lyo zott va la mennyi üveg ház ha tást oko zó gáz for rá sok ból
való ki bo csá tá sai és nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sa becs lé sét
vég zõ nem ze ti rend szert. A nem ze ti rend szer re vo nat ko zó
irány mu ta tá so kat, ame lyek ma guk ban fog lal ják a kö vet ke -
zõ (2) be kez dés ben meg adott mód sze re ket, a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja ha tá roz za meg, elsõ ülés sza kán.

(2) A Mont re a li Jegy zõ könyv ál tal nem sza bá lyo zott va -
la mennyi üveg ház ha tást oko zó gáz em ber i ere de tû for rá -
sok ból való ki bo csá tá sá nak és nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá -
nak becs lé sé re szol gá ló mód sze rek azok, ame lye ket az ég -
haj lat vál to zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port
fo ga dott el, és amely rõl a Fe lek Kon fe ren ci á ja a har ma dik
ülés sza kán meg ál la po dott. Amennyi ben nem hasz nál ják e
mód sze re ket, a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán el fo ga dott
mód sze rek sze rin ti meg fe le lõ ki iga zí tá so kat kell al kal -
maz ni. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja töb bek kö zött az ég haj lat vál to -
zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port mun ká ja,
valamint a tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ
tes tü let ta ná csai alap ján, to váb bá a Fe lek Kon fe ren ci á ja
bár mely vo nat ko zó dön té sé nek tel jes mér té kû figye lembe -
véte lével rend sze re sen át te kin ti és adott eset ben mó do sít ja
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a fen ti mód sze re ket és ki iga zí tá so kat. A mód sze rek és ki -
iga zí tá sok bár mely mó do sí tá sa csak a 3. cikk sze rin ti kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra hasz nál ha tó, a mó -
do sí tás után el fo ga dott va la mely kö te le zett ség vál la lá si
idõ szak ra vo nat ko zó an.

(3) Az A) mel lék let ben fel so rolt üveg ház ha tást oko zó
gá zok em ber i ere de tû, for rá sok ból való ki bo csá tá sa i nak és 
nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá nak szén di oxid-egyen ér ték ben
tör té nõ ki szá mí tá sá nál azon glo bá lis fel me le ge dé si po ten -
ci ált kell al kal maz ni, ame lyet az ég haj lat vál to zás sal fog -
lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port el fo ga dott, és amely -
rõl a Fe lek Kon fe ren ci á ja a har ma dik ülés sza kán meg ál la -
po dott. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja töb bek kö zött az ég haj lat vál to -
zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port mun ká ja,
valamint a tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ
tes tü let ta ná csai alap ján, to váb bá a Fe lek Kon fe ren ci á já -
nak bár mely vo nat ko zó dön té sé nek tel jes mér té kû figye -
lembe véte lével rend sze re sen át te kin ti, és adott eset ben
mó do sít ja min den ilyen üveg ház ha tást oko zó gáz glo bá lis
fel me le ge dé si po ten ci ál ját. A glo bá lis fel me le ge dé si po -
ten ci ál bár mely mó do sí tá sa ki zá ró lag a mó do sí tást köve -
tõen el fo ga dott kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ra vo nat ko zó 
3. cikk sze rin ti kö te le zett sé gek re ér vé nyes.

6. cikk

(1) A 3. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sá nak tel je sí té -
se ér de ké ben az I. mel lék let ben sze rep lõ bár mely fél át ad -
hat vagy át ve het egy má sik ilyen fél tõl olyan pro jek tek bõl
szár ma zó ki bo csá tás csök ken té si egy sé get, ame lyek cél ja
bár mely gaz da sá gi ága zat ban az üveg ház ha tást oko zó gá -
zok em ber i ere de tû for rá sok ból való ki bo csá tá sá nak csök -
ken té se vagy nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sa, fel té ve, hogy:

a) az érin tett fe lek mind egyi ke jó vá hagy ta a pro jek tet;
b) a pro jekt for rá sok ból való ki bo csá tás csök ke nést

vagy nye lõk ál ta li el tá vo lí tást ered mé nyez azon fe lül,
amely egyéb ként is be kö vet kez ne;

c) a fél nem vesz át ki bo csá tás csök ken té si egy sé get, ha
nem tel je sí ti az 5. és a 7. cikk sze rin ti kö te le zett sé ge it; to -
váb bá

d) a ki bo csá tás csök ken té si egy sé gek meg szer zé se ki -
egé szí ti a 3. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lás tel je sí té se
ér de ké ben szük sé ges nem ze ti in téz ke dé se ket.

(2) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gáló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán vagy azt köve -
tõen a le he tõ leg ha ma rabb rész le te seb ben ki dol goz za az
e cikk vég re haj tá sá ra – be le ért ve az el len õr zés re és je len -
tés re – vo nat ko zó irány mu ta tá so kat.

(3) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fél fel ha tal maz hat jog -
ala nyo kat olyan in téz ke dé sek ben – az adott fél fe le lõs sé -
gé re – tör té nõ rész vé tel re, ame lyek a ki bo csá tás csök ken té -
si egy sé gek nek e cikk sze rin ti lét re ho zá sát, át adá sát vagy
át vé te lét ered mé nye zik.

(4) Amennyi ben kér dés me rül fel a 8. cikk meg fe le lõ
elõ írásai sze rint az I. mel lék let ben meg ha tá ro zott va la -
mely fél ál tal, az e cikk ben em lí tett kö ve tel mé nyek tel je sí -
té sé vel kap cso lat ban, a ki bo csá tás csök ken té si egy sé gek
át adá sa és át vé te le a kér dés meg ha tá ro zá sát köve tõen to -
vább foly ta tód hat, fel té ve, hogy eze ket az egy sé ge ket a fél
nem hasz nál ja fel a 3. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lás
tel je sí té sé re a tel je sí tés sel kap cso la tos bár mely kér dés ren -
de zé sé ig.

7. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél ki egé szí -
ti a Mont re a li Jegy zõ könyv ben nem sza bá lyo zott üveg -
ház ha tást oko zó gá zok em ber i ere de tû for rá sok ból való ki -
bo csá tá sa i ról és nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá ról ké szí tett, és a
Fe lek Kon fe ren ci á já nak vo nat ko zó dön té se i vel össz hang -
ban be nyúj tott éves nyil ván tar tá sát azok kal az informá -
ciókkal, ame lyek a 3. cikk be tar tá sá nak biz to sí tá sá hoz
szük sé ge sek, és ame lye ket az aláb bi (4) be kez dés sel össz -
hang ban ha tá roz nak meg.

(2) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél ki egé szí -
ti az egyez mény 12. cik ke sze rint be nyúj tott nem ze ti köz -
le mé nyét azon in for má ci ók kal, ame lyek az e jegy zõ könyv
sze rin ti kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük -
sé ge sek, és ame lye ket az aláb bi (4) be kez dés sel össz hang -
ban ha tá roz nak meg.

(3) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél éven te
ren del ke zés re bo csát ja a fen ti (1) be kez dés ben elõ írt in for -
má ci ó kat, el sõ ként az egyez mény alap ján kö te le zõ elsõ
nyil ván tar tást a kö te le zett ség vál la lá si idõ szak azt kö ve tõ
elsõ évé ben, hogy e jegy zõ könyv az adott fél re néz ve ha -
tály ba lé pett. Va la mennyi ha son ló fél az egyez mény alap -
ján kö te le zõ elsõ nem ze ti köz le mé nye ré sze ként ren del ke -
zés re bo csát ja a fen ti (2) be kez dés ben elõ írt in for má ci ó kat
az e jegy zõ könyv rá vo nat ko zó ha tály ba lé pé sét és az aláb -
bi (4) be kez dés sze rin ti irány mu ta tá sok el fo ga dá sát köve -
tõen. Az e cikk ér tel mé ben kö te le zõ in for má ci ók egy mást
kö ve tõ be nyúj tá sá nak gya ko ri sá gát a jegy zõ könyv ben ré -
szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ha -
tá roz za meg, fi gye lem mel a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal a
nem ze ti köz le mé nyek be adá sá ra vo nat ko zó an meg ha tá ro -
zott ütem ter vek re.

(4) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gáló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán el fo gad ja, és azt
köve tõen rend sze re sen fe lül vizs gál ja az e cikk alap ján kö -
te le zõ in for má ci ók össze ál lí tá sá ra vo nat ko zó irány mu ta tá -
so kat, fi gye lem mel az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek ál tal
be nyúj tan dó nem ze ti köz le mé nyek ké szí té sé re vo nat ko zó, 
a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal el fo ga dott irány mu ta tá sok ra. A 
jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek
Kon fe ren ci á ja az elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ sza kot
meg elõ zõ en meg ha tá roz za a ki bo csát ha tó mennyi sé gek el -
szá mo lá sá nak mó do za ta it.
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8. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél ál tal a
7. cikk sze rint be nyúj tott in for má ci ó kat szak ér tõi fe lül -
vizs gá ló cso por tok vizs gál ják fe lül a Fe lek Kon fe ren ci á já -
nak vo nat ko zó dön té sei alap ján, össz hang ban a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja ál tal az aláb bi (4) be kez dés sze rint e cél ból el fo ga -
dott irány mu ta tá sok kal. Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la -
mennyi fél ál tal a 7. cikk (1) be kez dé se alap ján be nyúj tott
in for má ci ó kat a ki bo csá tá si nyil ván tar tá sok és ki bo csát ha -
tó mennyi sé gek éves össze ál lí tá sa és el szá mo lá sa ré sze -
ként vizs gál ják fe lül. Ezen kí vül az I. mel lék let ben sze rep -
lõ va la mennyi fél ál tal a 7. cikk (2) be kez dé se sze rint be -
nyúj tott in for má ci ó kat a köz le mé nyek fe lül vizs gá la tá nak
ré sze ként vizs gál ják fe lül.

(2) A szak ér tõi fe lül vizs gá ló cso por tok mun ká ját a tit -
kár ság han gol ja össze, tag ja it az egyez mény ré szes fe lei és
– szük ség sze rint – kor mány kö zi szer ve ze tek ál tal ki ne ve -
zett szak ér tõk bõl vá laszt ják ki a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal
e cél ból adott irány mu ta tás alap ján.

(3) A fe lül vizs gá la ti el já rás ala pos és át fo gó mû sza ki ér -
té ke lést ad a jegy zõ könyv ré szes fe lei ál ta li vég re haj tás va -
la mennyi szem pont já ról. A szak ér tõi fe lül vizs gá ló cso port 
je len tést ké szít a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek találkozó -
jául szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja szá má ra, amely ben fel -
mé ri az adott fél re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sok vég -
re haj tá sát, és meg ha tá roz za a tel je sí tés so rán fel me rü lõ po -
ten ci á lis prob lé má kat, valamint az azt be fo lyá so ló té nye -
zõ ket. A tit kár ság el jut tat ja e je len té se ket az egyez mény
va la mennyi ré szes fe lé hez. A tit kár ság össze ál lít ja az e je -
len té sek ben sze rep lõ, tel je sí tés sel kap cso la tos kér dé sek
lis tá ját a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ál ta li to váb bi vizs gá lat cél já ból.

(4) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán el fo gad ja, és azt
köve tõen rend sze re sen fe lül vizs gál ja a jegy zõ könyv vég -
re haj tá sá nak a szak ér tõi cso por tok ál tal vég zett fe lül vizs -
gá la tá ra vo nat ko zó irány mu ta tá so kat, fi gye lem mel a Fe lek 
Kon fe ren ci á já nak vo nat ko zó dön té se i re.

(5) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gáló Fe lek Kon fe ren ci á ja a vég re haj tó ki se gí tõ tes tü let és
adott eset ben a tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki -
se gí tõ tes tü let köz re mû kö dé sé vel meg vizs gál ja a kö vet ke -
zõ ket:

a) a fe lek ál tal a 7. cikk sze rint be nyúj tott in for má ci ó -
kat és az azok e cikk sze rin ti fe lül vizs gá la tát vég zõ szak ér -
tõk je len té se it; valamint

b) a vég re haj tás sal kap cso la tos kér dé se ket, ame lyek rõl
a tit kár ság a fen ti (3) be kez dés sze rint lis tát ké szít, to váb bá 
a fe lek ré szé rõl fel me rü lõ bár mely kér dést.

(6) Az in for má ci ók nak a fen ti (5) be kez dés ben em lí tett
vizs gá la ta alap ján a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko -
zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ha tá ro za tot hoz min -

den olyan kér dés ben, amely e jegy zõ könyv vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges.

9. cikk

(1) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja rend sze res idõ kö zön ként fe lül vizs -
gál ja e jegy zõ köny vet az ég haj lat vál to zás ra és annak ha tá -
sa i ra vo nat ko zó, ren del ke zés re álló leg ala po sabb tu do má -
nyos in for má ci ók és ér té ke lé sek, valamint a vo nat ko zó
mû sza ki, tár sa dal mi és gaz da sá gi in for má ci ók fé nyé ben. E 
fe lül vizs gá la to kat össze kell han gol ni az egyez mény ben,
kü lö nö sen annak 4. cik ke (2) be kez dé sé nek d) pont já ban
és 7. cik ke (2) be kez dé sé nek a) pont já ban elõ írt fe lül vizs -
gá la tok kal. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja e fe lül vizs gá la tok alap ján
meg te szi a meg fe le lõ in téz ke dé se ket.

(2) Az elsõ fe lül vizs gá lat ra a jegy zõ könyv ben ré szes fe -
lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á já nak má so -
dik ülés sza kán ke rül sor. A to váb bi fe lül vizs gá la tok ra
rend sze res idõ kö zön ként, a meg fe le lõ idõ pont ban ke rül
sor.

10. cikk

A fe lek, figye lembe véve kö zös, de el té rõ fe le lõs sé gü -
ket, to váb bá sa já tos nem ze ti és re gi o ná lis fej lesz té si pri o -
ri tá sa i kat, cél ja i kat és kö rül mé nye i ket, anél kül hogy az
I. mel lék let ben nem sze rep lõ fe lek szá má ra bár mi lyen új
kö te le zett sé ge ket ál la pí ta ná nak meg, de meg erõ sít ve az
egyez mény 4. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti meg lé võ
kö te le zett sé ge ket és foly tat va e kö te le zett sé gek tel je sí té sét 
a fenn tart ha tó fej lõ dés el éré sé nek ér de ké ben, fi gye lem mel 
az egyez mény 4. cik ké nek (3), (5) és (7) be kez dé sé re,
meg te szik a kö vet ke zõ ket:

a) annak ér de ké ben, hogy a Mont re a li Jegy zõ könyv -
ben nem sza bá lyo zott va la mennyi üveg ház ha tást oko zó
gáz em ber i ere de tû for rá sok ból való ki bo csá tá sa i ról és
nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá ról nem ze ti nyil ván tar tá so kat ké -
szít se nek el és azo kat rend sze re sen fris sít sék úgy, hogy a
Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal jó vá ha gyott ha son ló mód sze re -
ket hasz nál nak, lé nye ges eset ben és a le het sé ges mér ték -
ben költ ség ha té kony nem ze ti, és adott eset ben re gi o ná lis
prog ra mo kat dol goz nak ki azon he lyi ki bo csá tá si té nye -
zõk re és te vé keny sé gek re vo nat ko zó, va la mennyi fél tár -
sa dal mi és gaz da sá gi kö rül mé nye it tük rö zõ ada tok és/vagy 
mo del lek mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra, ame lyek össz hang ban
van nak a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal a nem ze ti köz le mé -
nyek el ké szí té sé vel kap cso lat ban el fo ga dott irány mu ta tá -
sok kal;

b) olyan nem ze ti és adott eset ben re gi o ná lis prog ra mo -
kat dol goz nak ki, va ló sí ta nak meg, tesz nek köz zé és újí ta -
nak meg rend sze re sen, ame lyek az ég haj lat vál to zás mér -
sék lé sé re és az ég haj lat vál to zás hoz való meg fe le lõ al kal -
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maz ko dás elõ se gí té sé re vo nat ko zó in téz ke dé se ket tar tal -
maz nak:

(i) e prog ra mok töb bek kö zött az ener gia-, köz le ke dé si
és ipar i ága za to kat, valamint a me zõ gaz da sá got, er dõ gaz -
dál ko dást és a hul la dék gaz dál ko dást érin te nék. To váb bá
az al kal maz ko dá si tech no ló gi ák és a te rü let ren de zés fej -
lesz té sét szol gá ló mód sze rek ja ví ta nák az ég haj lat vál to -
zás hoz való al kal maz ko dást, és

(ii) az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek a 7. cik kel össz -
hang ban tá jé koz ta tást nyúj ta nak az e jegy zõ könyv alap ján
ho zott in téz ke dé se ik rõl, be le ért ve a nem ze ti prog ra mo kat;
más fe lek pe dig arra tö rek sze nek, hogy nem ze ti köz le mé -
nye ik ben meg fe le lõ in for má ci ót nyújt sa nak az olyan in -
téz ke dé se ket tar tal ma zó prog ram ja ik ról, ame lyek az adott
fél meg lá tá sa sze rint hoz zá já rul nak az ég haj lat vál to zás és
annak ked ve zõt len ha tá sai ke ze lé sé hez, be le ért ve az üveg -
ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá sa nö ve ke dé sé nek mér -
sék lé sét, a nye lõk és a nye lõk ál ta li el tá vo lí tás fo ko zá sát, a
ka pa ci tá sok ki épí té sét és az al kal maz ko dá si in téz ke dé se -
ket;

c) együtt mû köd nek az ég haj lat vál to zás hoz kap cso ló -
dó, kör nye zet vé del mi szem pont ból meg bíz ha tó tech no ló -
gi ák, know-how, gya kor lat és el já rás fej lesz té sé hez, al kal -
ma zá sá hoz és ter jesz té sé hez szük sé ges ha té kony mó do za -
tok elõ moz dí tá sá ban, és min den le het sé ges gya kor la ti lé -
pést meg tesz nek – kü lö nö sen a fej lõ dõ or szá gok ese té -
ben – ezek át adá sá nak vagy az ah hoz való hoz zá fé rés le he -
tõ sé gé nek tá mo ga tá sá ra, se gí té sé re, fi nan szí ro zá sá ra, be -
le ért ve a köz tu laj don ban lévõ vagy nyil vá nos, kör nye zet -
vé del mi szem pont ból meg bíz ha tó tech no ló gi ák ha té kony
át adá sát szol gá ló po li ti kák és prog ra mok ki dol go zá sát, to -
váb bá a ma gán szek tor szá má ra ked ve zõ kör nye zet meg te -
rem té sét a kör nye zet vé del mi szem pont ból meg bíz ha tó
tech no ló gi ák át adá sá nak és hoz zá fér he tõ sé gé nek elõ se gí -
té sé re és erõ sí té sé re;

d) együtt mû köd nek a tu do má nyos és mû sza ki ku ta tás
te rü le tén és tá mo gat ják a szisz te ma ti kus meg fi gye lõ rend -
sze rek és adat tá rak fenn tar tá sát és fej lesz té sét, így csök -
kent ve az ég haj la ti rend szer rel, az ég haj lat vál to zás ká ros
ha tá sa i val, valamint a kü lön bö zõ vá lasz stra té gi ák tár sa -
dal mi és gaz da sá gi kö vet kez mé nye i vel kap cso la tos bi -
zony ta lan sá go kat, to váb bá, fi gye lem mel az egyez mény
5. cik ké re, elõ se gí tik a ku ta tás és szisz te ma ti kus meg fi -
gye lés te rü le tén a nem zet kö zi és kor mány kö zi erõ fe szí té -
sek ben, prog ra mok ban és há ló za tok ban való rész vé tel hez
szük sé ges bel sõ ka pa ci tá sok és ké pes sé gek fej lesz té sét és
erõ sí té sét;

e) nem zet kö zi szin ten együtt mû köd nek, és adott eset -
ben a már meg lé võ in téz mé nye ket fel hasz nál va elõ se gí tik
az ok ta tá si és szak kép zé si prog ra mok ki dol go zá sát és vég -
re haj tá sát, be le ért ve a nem ze ti ka pa ci tá sok ki épí té sé nek
erõ sí té sét, kü lö nö sen a hu mán és in téz mé nyi ka pa ci tás,
valamint – kü lö nö sen a fej lõ dõ or szá gok ese té ben – egy
adott te rü let szak em be re i nek kép zé se cél já ból tör té nõ
szak em ber cse re vagy -ki kül dés erõ sí té sét, to váb bá nem ze -
ti szin ten elõ se gí tik a köz vé le mény ég haj lat vál to zás ra vo -

nat ko zó tu da tos sá gát és az az zal kap cso la tos in for má ci ó -
hoz való hoz zá fé ré sét. Te kin tet tel az egyez mény 6. cik ké -
re, meg fe le lõ mód sze re ket kell ki dol goz ni e te vé keny sé -
gek nek az egyez mény meg fe le lõ szer ve in ke resz tül tör té -
nõ meg va ló sí tá sá ra;

f) nem ze ti köz le mé nye ik ben tá jé koz ta tást nyúj ta nak az
e cikk alap ján vál lalt és a Fe lek Kon fe ren ci á já nak vo nat -
ko zó ha tá ro za ta i val össz hang ban álló prog ra mok ról és te -
vé keny sé gek rõl; valamint

g) az e cikk sze rin ti kö te le zett sé ge ik meg va ló sí tá sa so -
rán tel jes mér ték ben figye lembe ve szik az egyez mény
4. cik ké nek (8) be kez dé sét.

11. cikk

(1) A 10. cikk vég re haj tá sa so rán a fe lek figye lembe ve -
szik az egyez mény 4. cik ke (4), (5), (7), (8) és (9) be kez dé -
sé nek ren del ke zé se it.

(2) Az egyez mény 4. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re haj -
tá sá val kap cso lat ban, az egyez mény 4. cik ké nek (3) be -
kez dé sé ben és 11. cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek kel össz -
hang ban, az egyez mény pénz ügyi me cha niz mu sá nak mû -
köd te té sé vel meg bí zott in téz mé nyen vagy in téz mé nye ken
ke resz tül az egyez mény ben ré szes fej lett or szá gok és az
egyez mény II. mel lék le té ben fel so rolt egyéb, az egyez -
mény ben ré szes fej lett or szá gok:

a) olyan új és ki egé szí tõ pénz ügyi for rá so kat biz to sí ta -
nak, ame lyek fe de zik az egyez mény ben ré szes fej lõ dõ or -
szá gok nak az egyez mény 4. cik ke (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti, a 10. cikk a) pont ja alá tar to zó kö te le -
zett sé gei tel je sí té se so rán fel me rü lõ költ sé gek meg ál la po -
dás ban el fo ga dott tel jes össze gét; to váb bá

b) biz to sít ják to váb bá azo kat a pénz ügyi for rá so kat – a
tech no ló gia át adás pénz ügyi for rá sa it is be le ért ve –, ame -
lyek re az egyez mény ben ré szes fej lõ dõ or szá gok nak szük -
sé gük van az egyez mény 4. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin -
ti és a 10. cikk ben meg ha tá ro zott meg lé võ kötelezettsé -
geik tel je sí té se tel jes több let költ sé gé nek fe de zé sé hez, és
ame lyek rõl az egyez mény ben ré szes fej lõ dõ or szá gok és
az egyez mény 11. cik ké ben em lí tett nem zet kö zi in téz -
mény vagy in téz mé nyek az em lí tett cik kel össz hang ban
meg ál la pod nak.

E fenn ál ló kö te le zett sé gek tel je sí té se so rán figye lembe
ve szik a pénz esz kö zök meg fe le lõ össze gé nek és idõ be li
ter vez he tõ sé gé nek szük sé ges sé gét, valamint az egyez -
mény ben ré szes fej lett or szá gok kö zöt ti meg fe le lõ te her el -
osz tás fon tos sá gát. A Fe lek Kon fe ren ci á já nak vo nat ko zó
ha tá ro za ta i ban – be le ért ve az e jegy zõ könyv el fo ga dá sa
elõtt el fo ga dot ta kat is – az egyez mény pénz ügyi me cha -
niz mu sá nak mû köd te té sé vel meg bí zott in téz mény re vagy
in téz mé nyek re vo nat ko zó út mu ta tást e be kez dés ren del ke -
zé se i nek meg fele lõen kell al kal maz ni.

(3) Az egyez mény ben ré szes fej lett or szá gok és az
egyez mény II. mel lék le té ben fel so rolt, az egyez mény ben
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ré szes fej lett or szá gok két ol da lú, re gi o ná lis és más több ol -
da lú csa tor ná kon ke resz tül pénz ügyi for rá so kat biz to sít -
hat nak, az egyez mény ben ré szes fej lõ dõ or szá gok pe dig a
10. cikk vég re haj tá sa ér de ké ben e for rá so kat igény be
 veszik.

12. cikk

(1) A tisz ta fej lesz té si me cha niz must a kö vet ke zõk sze -
rint ha tá roz zák meg.

(2) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus cél ja, hogy se gít se
az I. mel lék let ben nem sze rep lõ fe le ket a fenn tart ha tó fej -
lõ dés el éré sé ben és az egyez mény vég sõ cél ki tû zé sé nek
el éré sé hez való hoz zá já ru lás ban, to váb bá hogy se gít se az
I. mel lék let ben sze rep lõ fe le ket a 3. cikk sze rin ti, mennyi -
sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és -csök ken -
té si kö te le zett ség vál la lá sa ik tel je sí té sé ben.

(3) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus alap ján:

a) az I. mel lék let ben nem sze rep lõ fe lek ré sze sül nek az
iga zolt ki bo csá tás csök ken tést ered mé nye zõ pro jekt te vé -
keny sé gek elõ nye i bõl; és

b) az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek a 3. cikk sze rin ti,
mennyi sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és ki -
bo csá tás csök ken té si kö te le zett sé ge ik egy ré szé nek tel je sí -
té sé hez fel hasz nál hat ják a ha son ló pro jekt te vé keny sé gek -
bõl szár ma zó iga zolt ki bo csá tás csök ken té se ket a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint.

(4) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus a jegy zõ könyv ben
ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja
ha tás kö ré be és irá nyí tá sa alá tar to zik, fel ügye le tét a tisz ta
fej lesz té si me cha niz mus vég re haj tó ta ná csa lát ja el.

(5) Az egyes pro jekt te vé keny sé gek bõl szár ma zó ki bo -
csá tás csök ken té se ket a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál -
ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal ki bo csát ha tó
ope ra tív in téz mé nyek iga zol ják vissza a kö vet ke zõk alap -
ján:

a) va la mennyi érin tett fél ál tal jó vá ha gyott ön kén tes
rész vé tel;

b) az ég haj lat vál to zás mér sék lé sé vel kap cso la tos va -
lós, mér he tõ és hosszú távú elõ nyök; és

c) az iga zolt pro jekt te vé keny ség hi á nyá ban be kö vet ke -
zõ csök ke né sen túl meg je le nõ ki bo csá tás csök ken té sek.

(6) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus szük ség sze rint se -
gít sé get nyújt az iga zolt pro jekt te vé keny sé gek pénz ügyi
hát te ré nek meg te rem té sé ben.

(7) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán ki dol goz za azon
mó do za to kat és el já rá so kat, ame lyek a pro jekt te vé keny sé -
gek füg get len el len õr zé sén és hi te le sí té sén ke resz tül az át -
lát ha tó ság, a ha té kony ság és az el szá mol tat ha tó ság biz to -
sí tá sá ra szol gál nak.

(8) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gáló Fe lek Kon fe ren ci á ja biz to sít ja, hogy az iga zolt pro -
jekt te vé keny sé gek bõl szár ma zó jö ve del mek egy ré szét az
igaz ga tá si költ sé gek fe de zé sé re hasz nál ják fel, valamint az 
egyez mény ben ré szes és az ég haj lat vál to zás ká ros ha tá sa i -
ra kü lö nö sen ér zé keny fej lõ dõ or szá gok tá mo ga tá sá ra az
ég haj lat vál to zás hoz való al kal maz ko dás költ sé ge i nek
meg te rem té sé ben.

(9) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus ke re té ben a fen ti
3. be kez dés a) pont já ban em lí tett te vé keny sé gek ben és az
iga zolt ki bo csá tás csök ken tés át vé te lé ben ma gán- és/vagy
köz in téz mé nyek is részt ve het nek a tisz ta fej lesz té si me -
cha niz mus vég re haj tó bi zott sá ga ál tal meg ál la pí tott bár -
mely irány mu ta tás alap ján.

(10) A 2000. év tõl az elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ szak 
kez de té ig tar tó idõ szak alatt meg szer zett iga zolt ki bo csá -
tás csök ken té sek fel hasz nál ha tók az elsõ kö te le zett ség vál -
la lá si idõ szak ban a kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí té sé hez.

13. cikk

(1) A Fe lek Kon fe ren ci á ja, amely az egyez mény leg -
fõbb tes tü le te, az e jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó -
já ul szol gál.

(2) Az egyez mény azon ré szes fe lei, akik nem ré sze sei
e jegy zõ könyv nek, meg fi gye lõ ként részt ve het nek a jegy -
zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek
Kon fe ren ci á ja bár mely ülé sén. Ha a Fe lek Kon fe ren ci á ja a
jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gál, a jegy -
zõ könyv vel kap cso la tos dön té se ket ki zá ró lag a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek hoz zák meg.

(3) Amennyi ben a Fe lek Kon fe ren ci á ja a jegy zõ könyv -
ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gál, a Fe lek Konferen -
ciája el nök sé gé nek azon tag jai he lyett, akik az egyez -
mény ben ré szes, de ugyan ak kor a jegy zõ könyv ben nem
ré szes fe let kép vi sel nek, a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek
ma guk kö zül új ta got vá lasz ta nak.

(4) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gáló Fe lek Kon fe ren ci á ja rend sze res fe lül vizs gá lat nak veti 
alá a jegy zõ könyv vég re haj tá sát, és meg bí za tá sa ke re te in
be lül meg hoz za a ha té kony vég re haj tás elõ se gí té sé hez
szük sé ges dön té se ket. El lát ja az e jegy zõ könyv ál tal rá ru -
há zott fel ada to kat, és:

a) az e jegy zõ könyv ren del ke zé se i vel össz hang ban
ren del ke zé sé re álló összes in for má ció alap ján ér té ke li a
jegy zõ könyv fe lek ál ta li vég re haj tá sát, a jegy zõ könyv ér -
tel mé ben meg ho zott in téz ke dé sek együt tes ha tá sa it, kü lö -
nö sen a kör nye ze ti, gaz da sá gi és tár sa dal mi ha tá sa it,
valamint ezek együt tes ha tá sa it, to váb bá az egyez mény
cél ki tû zé sé nek el éré se ér de ké ben tör tént elõ re ha la dás
mér té két;

b) rend sze re sen meg vizs gál ja a fe lek e jegy zõ könyv
sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sa it, kel lõ te kin tet tel az egyez -
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mény 4. cik ke (2) be kez dé sé nek d) pont ja és 7. cik ké nek
(2) be kez dé se ér tel mé ben kö te le zõ fe lül vizs gá la tok ra,
valamint az egyez mény cél ki tû zé sé nek, a vég re haj tá sa so -
rán szer zett ta pasz ta la tok nak, to váb bá a tu do má nyos és
mû sza ki is me re tek fej lõ dé sé nek tük ré ben, és e te kin tet ben
meg vizs gál ja és el fo gad ja az e jegy zõ könyv vég re haj tá sá -
ra vo nat ko zó rend sze res je len té se ket;

c) elõ moz dít ja és se gí ti a fe lek ál tal az ég haj lat vál to -
zás sal és annak ha tá sa i val kap cso lat ban el fo ga dott in téz -
ke dé sek re vo nat ko zó in for má ci ók cse ré jét, figye lembe
véve a fe lek el té rõ kö rül mé nye it, fe le lõs sé gét és ké pes sé -
ge it, valamint e jegy zõ könyv sze rin ti kö te le zett ség vál la lá -
sa i kat;

d) két vagy több ré szes fél ké ré sé re elõ se gí ti az ál ta luk
el fo ga dott, az ég haj lat vál to zás sal és annak ha tá sa i val kap -
cso la tos in téz ke dé sek össze han go lá sát, figye lembe véve a
fe lek el té rõ kö rül mé nye it, fe le lõs sé gét és ké pes sé ge it,
valamint e jegy zõ könyv sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sa i -
kat;

e) az egyez mény cél ki tû zé sé vel és e jegy zõ könyv ren -
del ke zé se i vel össz hang ban, valamint a Fe lek Kon fe ren ci á -
ja ál tal ho zott vo nat ko zó dön té sek tel jes figye lembe véte -
lével elõ se gí ti és irá nyít ja a jegy zõ könyv ha té kony vég re -
haj tá sát szol gá ló olyan össze ha son lít ha tó mód sze rek ki -
dol go zá sát és rend sze res to vább fej lesz té sét, ame lyek rõl a
jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek
Kon fe ren ci á ja meg ál la po dik;

f) aján lá so kat tesz az e jegy zõ könyv vég re haj tá sá hoz
szük sé ges bár mely kér dés ben;

g) igyek szik ki egé szí tõ pénz ügyi for rá so kat moz gó sí -
ta ni a 11. cikk (2) be kez dé sé vel össz hang ban;

h) lét re hoz za a jegy zõ könyv vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges nek ítélt ki se gí tõ tes tü le te ket;

i) adott eset ben fel ku tat ja és igény be ve szi az ille té kes
nem zet kö zi szer ve ze tek, kor mány kö zi és nem kor mány za -
ti szer vek ál tal nyúj tott szol gál ta tá so kat, együtt mû kö dé si
le he tõ sé ge ket és in for má ci ó kat; és

j) el lát ja a jegy zõ könyv vég re haj tá sá hoz szük sé ges
egyéb fel ada to kat, és meg fon tol ja a Fe lek Kon fe ren ci á já -
nak dön té sé bõl kö vet ke zõ egyéb meg bí za tá so kat.

(5) A Fe lek Kon fe ren ci á já nak el já rá si sza bály za tát,
valamint az egyez mény ér tel mé ben al kal ma zott pénz ügyi
el já rá so kat e jegy zõ könyv alap ján ér te lem sze rû en kell al -
kal maz ni, ki vé ve, ha a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál -
ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja et tõl el té rõ, kon -
szen zu sos ha tá ro za tot hoz.

(6) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gáló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kát a tit kár ság hív ja
össze a Fe lek Kon fe ren ci á já nak e jegy zõ könyv hatályba -
lépése után ra ter ve zett elsõ ülés sza ká val össze füg gés ben.
A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe -
lek Kon fe ren ci á ja ezt kö ve tõ ren des ülés sza ka it éven te
tart ják a Fe lek Kon fe ren ci á já nak ren des ülés sza ka i val
össze füg gés ben, ki vé ve, ha a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek 
ta lál ko zó já ul szol gá ló kon fe ren cia más ként dönt.

(7) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gáló Fe lek Kon fe ren ci á ja rend kí vü li ülé se i re a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja ál tal szük sé ges nek ítélt egyéb idõ pon tok ban vagy
bár mely fél írá sos ké ré sé re ke rül sor, fel té ve, hogy az at tól
szá mí tott hat hó na pon be lül, hogy a tit kár ság a ké rést kö -
zöl te a fe lek kel, leg alább a fe lek egy har ma da tá mo gat ja
azt.

(8) Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te, annak sza ko sí -
tott in téz mé nyei, a Nem zet kö zi Atom ener gia-ügy nök ség,
valamint ezek bár mely tag ál la ma vagy meg fi gye lõ je,
amely nem ré sze se az egyez mény nek, meg fi gye lõ ként ve -
het részt a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ján. A jegy zõ könyv ha tá lya alá tar -
to zó ügyek ben ille té kes bár mely nem ze ti, nem zet kö zi,
kor mány za ti vagy nem kor mány za ti szerv vagy hi va tal,
amely a tit kár sá got tá jé koz tat ta ar ról, hogy meg fi gye lõ -
ként részt kí ván ven ni a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál -
ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ülés sza kán, meg te -
he ti ezt, ki vé ve, ha a je len lévõ fe lek leg alább egy har ma da
el len zi. A meg fi gye lõk be en ge dé se és rész vé te le a fen ti
(5) be kez dés ben em lí tett el já rá si sza bály zat alap ján tör -
ténik.

14. cikk

(1) Az egyez mény 8. cik ke ál tal lét re ho zott tit kár ság
e jegy zõ könyv tit kár sá ga ként szol gál.

(2) Az egyez mény nek a tit kár ság fel ada ta i ról  szóló
8. cik ke (2) be kez dé sét és a tit kár ság mû kö dé se ér de ké ben
tett in téz ke dé sek rõl  szóló 8. cik ke (3) be kez dé sét ér te lem -
sze rû en al kal maz ni kell e jegy zõ könyv re. A tit kár ság
emel lett az e jegy zõ könyv ál tal rá ru há zott fel ada to kat is el -
lát ja.

15. cikk

(1) Az egyez mény 9. és 10. cik ké vel lét re ho zott tu do -
má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ tes tü let és a
vég re haj tó ki se gí tõ tes tü let e jegy zõ könyv tu do má nyos és
tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ tes tü le te ként, illetve vég -
re haj tó ki se gí tõ tes tü le te ként szol gál. Az egyez mény e két
tes tü let mû kö dé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sei ér te lem sze -
rû en al kal ma zan dók e jegy zõ könyv ese té ben is. E jegy zõ -
könyv tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ tes -
tü le té nek és vég re haj tó ki se gí tõ tes tü le té nek ülés sza ka it az 
egyez mény tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí -
tõ tes tü le té nek, illetve vég re haj tó ki se gí tõ tes tü le té nek
ülé se i vel össze füg gés ben kell meg tar ta ni.

(2) Az egyez mény ré szes fe lei, ame lyek e jegy zõ könyv -
nek nem ré sze sei, meg fi gye lõ ként részt ve het nek a ki se gí -
tõ tes tü le tek bár mely ülé sén. Ha a ki se gí tõ tes tü le tek e
jegy zõ könyv ki se gí tõ tes tü le te ként szol gál nak, az e jegy -
zõ könyv vel kap cso la tos dön té se ket ki zá ró lag a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek hoz zák meg.
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(3) Amennyi ben az egyez mény 9. és 10. cik ke ál tal lét -
re ho zott ki se gí tõ tes tü le tek az e jegy zõ könyv vel kap cso la -
tos ügyek re te kin tet tel lát ják el fel ada ta i kat, e ki se gí tõ tes -
tü le tek el nök sé gé nek azon tag jai he lyett, ame lyek az
egyez mény ben ré szes, de a jegy zõ könyv ben nem ré szes
fe let kép vi sel nek, a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ma guk
kö zül új ta got vá lasz ta nak.

16. cikk

A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló
Fe lek Kon fe ren ci á ja a le he tõ leg ha ma rabb mér le ge li az
egyez mény 13. cik ké ben em lí tett több ol da lú kon zul ta tív
el já rás e jegy zõ könyv re tör té nõ al kal ma zá sát és szük ség
sze rin ti mó do sí tá sát a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal ho zott vo -
nat ko zó dön té sek fé nyé ben. Az e jegy zõ könyv re al kal -
maz ha tó több ol da lú kon zul ta tív el já rá sok bár me lyi ke a
18. cik kel össz hang ban ki ala kí tott el já rá sok és me cha niz -
mu sok sé rel me nél kül mû kö dik.

17. cikk

A Fe lek Kon fe ren ci á ja meg ha tá roz za a szük sé ges alap -
el ve ket, mó do za to kat, sza bá lyo kat és irány mu ta tá so kat,
kü lö nö sen a ki bo csá tás-ke res ke de lem iga zo lá sá ra, be je -
len té sé re és el szá mo lá sá ra vo nat ko zó an. A B) mel lék let -
ben sze rep lõ fe lek a 3. cikk sze rin ti kö te le zett sé ge ik tel je -
sí té se ér de ké ben részt ve het nek a ki bo csá tás-ke res ke de -
lem ben. E ke res ke de lem az em lí tett cikk ben mennyi sé gi -
leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és -csök ken té si
kö te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké ben tett nem ze ti in téz ke -
dé se ket egé szí ti ki.

18. cikk

A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló
Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán jó vá hagy ja a jegy zõ -
könyv ren del ke zé se i nek be nem tar tá sát meg ha tá ro zó és az 
az zal szem be ni fel lé pést szol gá ló meg fe le lõ és ha té kony
el já rá so kat és me cha niz mu so kat, be le ért ve a le het sé ges
kö vet kez mé nyek in di ka tív jegy zé ké nek ki ala kí tá sát, fi -
gye lem mel a ren del ke zé sek be nem tar tá sá nak oká ra, tí pu -
sá ra, mér té ké re és gya ko ri sá gá ra. Min den e cikk sze rin ti
el já rást és me cha niz must, amely kö te le zõ kö vet kez mé -
nyek kel jár, e jegy zõ könyv mó do sí tá sa út ján fo gad nak el.

19. cikk

Az egyez mény 14. cik ké nek a vi ta ren de zés rõl  szóló
ren del ke zé se it ér te lem sze rû en kell al kal maz ni e jegy zõ -
könyv re.

20. cikk

(1) Bár mely fél ja vas la tot te het e jegy zõ könyv mó do sí -
tá sá ra.

(2) A jegy zõ könyv mó do sí tá sa it a jegy zõ könyv ben ré -
szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja va -
la mely ren des ülés sza kán fo gad ják el. A tit kár ság a jegy -
zõ könyv mó do sí tá sá ra vo nat ko zó min den ja vas lat ról tá jé -
koz tat ja a fe le ket, leg alább hat hó nap pal azon ülés szak
elõtt, ame lyen a ja vas la tot el fo ga dás ra elõ ter jesz tik. A tit -
kár ság min den mó do sí tá si ja vas la tot kö zöl az egyez mény
ré szes fe le i vel és alá író i val, valamint tá jé koz ta tá si cél ból a 
le té te mé nyes sel.

(3) A fe lek min dent meg tesz nek annak ér de ké ben, hogy
a jegy zõ könyv ja va solt mó do sí tá sa i val kap cso lat ban kon -
szen zus sal jus sa nak meg ál la po dás ra. Ha min dent meg tet -
tek a kon szen zus el éré sé ért, és még sem ju tot tak meg ál la -
po dás ra, vég sõ meg ol dás ként a mó do sí tást az ülé sen je len
lévõ és sza va zó fe lek há rom ne gye des több sé gé vel fo gad -
ják el. Az el fo ga dott mó do sí tást a tit kár ság köz li a le té te -
mé nyes sel, aki el fo ga dás cél já ból va la mennyi fél hez el jut -
tat ja azt.

(4) A mó do sí tás ra vo nat ko zó el fo ga dó ok ira to kat a le té -
te mé nyes nél kell le tét be he lyez ni. A fen ti (3) be kez dés sel
össz hang ban el fo ga dott mó do sí tás az el fo ga dó fe lek szá -
má ra az azt a na pot kö ve tõ ki lenc ve ne dik na pon lép ha -
tály ba, ame lyen a le té te mé nyes a jegy zõ könyv ben ré szes
fe lek leg alább há rom ne gye dé tõl kéz hez kap ta az el fo ga dó
ok ira tot.

(5) A töb bi fél szá má ra a mó do sí tás ha tály ba lé pé sé nek
idõ pont ja az adott fél mó do sí tás ra vo nat ko zó el fo ga dó ok -
ira tá nak a le té te mé nyes nél tör té nõ le tét be he lye zés tõl szá -
mí tott ki lenc ve ne dik nap.

21. cikk

(1) E jegy zõ könyv mel lék le tei annak szer ves ré szét ké -
pe zik, és – ki fe je zet ten el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – az
e jegy zõ könyv re való hi vat ko zás egy ide jû leg annak min -
den mel lék le té re való hi vat ko zást is je len t. Az e jegy zõ -
könyv ha tály ba lé pé sét köve tõen el fo ga dott bár mely mel -
lék let csak jegy zé kek re, for ma nyom tat vá nyok ra, valamint
tu do má nyos, mû sza ki, el já rá si vagy ad mi niszt ra tív tár gyú
egyéb le író jel le gû anya gok ra kor lá to zó dik.

(2) Bár mely fél te het ja vas la tot e jegy zõ könyv höz tar to -
zó mel lék le tek re, és ja va sol hat ja a jegy zõ könyv höz tar to -
zó mel lék le tek mó do sí tá sát.

(3) E jegy zõ könyv mel lék le te it és a mel lék le tek mó do -
sí tá sa it a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja va la mely ren des ülés sza kán fo -
gad ják el. A tit kár ság a ja va solt mel lék le tek vagy a mel lék -
le tek mó do sí tá sá nak szö ve gé rõl tá jé koz tat ja a fe le ket, leg -
alább hat hó nap pal azon ülés szak elõtt, ame lyen azt el -
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fogadásra elõ ter jesz tik. A tit kár ság tá jé koz tat ja a mel lék le -
tek re vagy azok mó do sí tá sá ra vo nat ko zó min den ja vas lat -
ról az egyez mény ré szes fe le it és alá író it, valamint tá jé koz -
ta tá si cél ból a le té te mé nyest is.

(4) A fe lek min dent meg tesz nek annak ér de ké ben, hogy
a ja va solt mel lék let tel vagy a mel lék let mó do sí tá sá val
kap cso lat ban kon szen zus sal jus sa nak meg ál la po dás ra. Ha
min dent meg tet tek a kon szen zus el éré sért, és még sem ju -
tot tak meg ál la po dás ra, vég sõ meg ol dás ként a mel lék le tet
vagy va la mely mel lék let mó do sí tá sát az ülé sen je len lévõ
és sza va zó fe lek há rom ne gye des több sé gé vel fo gad ják el.
Az el fo ga dott mel lék let rõl vagy va la mely mel lék let mó do -
sí tá sá ról a tit kár ság tá jé koz tat ja a le té te mé nyest, aki el fo -
ga dás cél já ból va la mennyi fél hez el jut tat ja azt.

(5) Az A) vagy B) mel lék let ki vé te lé vel min den egyéb
mel lék let vagy mel lék let mó do sí tás, ame lyet a fen ti (3) és
(4) be kez dés sel össz hang ban fo gad tak el, a jegy zõ könyv -
ben ré szes va la mennyi fél szá má ra azon idõ pont tól szá mí -
tott hat hó nap el tel té vel lép ha tály ba, ami kor a le té te mé -
nyes a mel lék let vagy mel lék let mó do sí tás el fo ga dá sá ról a
fe le ket tá jé koz tat ja, ki vé ve azo kat a fe le ket, akik ezen idõ -
szak alatt írás ban ér te sí tik a le té te mé nyest, hogy a mel lék -
le tet vagy mel lék let mó do sí tást nem fo gad ják el. Az el nem
fo ga dás ról  szóló ér te sí té sü ket vissza vo nó fe lek szá má ra a
mel lék let vagy mel lék let mó do sí tás azon nap tól szá mí tott
ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba, ami kor a le té te mé nyes
kéz hez kap ta ezen ér te sí tés vissza vo ná sát.

(6) Amennyi ben a mel lék let vagy mel lék let mó do sí tás
el fo ga dá sa a jegy zõ könyv mó do sí tá sát von ja maga után,
úgy a mel lék let vagy a mel lék let mó do sí tás nem lép ha tály -
ba, amíg a jegy zõ könyv mó do sí tá sa ha tály ba nem lép.

(7) A jegy zõ könyv A) és B) mel lék le té re vo nat ko zó mó -
do sí tás el fo ga dá sa és ha tály ba lé pé se a 20. cikk ben meg -
állapított el já rás sze rint tör té nik, fel té ve, hogy a B) mel lék -
let bár mely mó do sí tá sát ki zá ró lag az érin tett fél írá sos hoz -
zá já ru lá sá val fo gad ják el.

22. cikk

(1) Va la mennyi fél egy sza va zat tal ren del ke zik, ki vé ve
az aláb bi (2) be kez dés sze rin ti ese te ket.

(2) A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek a ha -
tás kö rük be tar to zó kér dé sek ben sza va za ti jo gu kat a jegy -
zõ könyv ben ré szes tag ál la ma ik szá má val egyen lõ szá mú
sza va zat tal gya ko rol ják. A szer ve zet nem gya ko rol ja sza -
va za ti jo gát, ha bár me lyik tag ál la ma gya ko rol ja e jo gát, és
vi szont.

23. cikk

E jegy zõ könyv le té te mé nye se az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té nek fõ tit ká ra.

24. cikk

(1) E jegy zõ könyv alá írás ra, meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra
vagy jó vá ha gyás ra nyit va áll az egyez mény ben ré szes ál la -
mok és re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek szá -
má ra. A jegy zõ könyv az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té -
nek szék he lyén, New York ban, 1998. már ci us 16-tól 1999. 
már ci us 15-ig áll nyit va alá írás ra. Ez a jegy zõ könyv az alá -
írás ra ren del ke zés re álló idõ szak le zá rá sát kö ve tõ nap tól
áll nyit va csat la ko zás ra. A meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha -
gyó vagy csat la ko zá si ok ira to kat a le té te mé nyes nél kell le -
tét be he lyez ni.

(2) Bár mely re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet -
re, amely anél kül lett e jegy zõ könyv ré sze se, hogy bár -
mely tag ál la ma a jegy zõ könyv ré szes fele vol na, a jegy zõ -
könyv va la mennyi kö te le zett sé ge vo nat ko zik. Azon szer -
ve ze tek ese té ben, ame lyek nek egy vagy több tag ál la ma ré -
sze se e jegy zõ könyv nek, a szer ve zet és tag ál la mai dön te -
nek a jegy zõ könyv sze rin ti kö te le zett sé gek tel je sí té sé re
vo nat ko zó rá juk esõ fe le lõs ség rõl. Ilyen ese tek ben a szer -
ve zet és tag ál la mai nem jo go sul tak a jegy zõ könyv sze rin ti
jo ga ik egy ide jû gya kor lá sá ra.

(3) A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek a
meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira -
tuk ban nyi lat ko za tot tesz nek a jegy zõ könyv ál tal sza bá -
lyo zott ügyek re vo nat ko zó ha tás kö rük rõl. E szer ve ze tek
ha tás kö rük bár mi lyen je len tõs mó do sí tá sá ról a le té te mé -
nyest is tá jé koz tat ják, aki en nek meg fele lõen tá jé koz tat ja
er rõl a fe le ket.

25. cikk

(1) A jegy zõ könyv azon nap tól szá mí tott ki lenc ve ne dik
na pon lép ha tály ba, ami kor az egyez mény leg alább 55 ré -
szes fele – be le ért ve az I. mel lék let ben sze rep lõ azon fe le -
ket, akik együt te sen az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek
1990. évi összes szén di oxid-ki bo csá tá sá nak leg alább
55%-áért fe lel nek – le tét be he lyez te meg erõ sí tõ, el fo ga dó,
jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tát.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban az „I. mel lék let ben sze rep lõ
fe lek 1990. évi összes szén di oxid-ki bo csá tá sa” az I. mel -
lék let ben sze rep lõ fe lek ál tal e jegy zõ könyv el fo ga dá sá -
nak nap ján vagy azt meg elõ zõ en az egyez mény 12. cik ke
sze rint be nyúj tott elsõ nem ze ti köz le mény ben meg adott
mennyi sé get je len ti.

(3) Min den olyan ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet szá má ra, amely a jegy zõ köny vet a fen -
ti (1) be kez dés ben a ha tály ba lé pés re vo nat ko zó an meg -
adott fel té te lek tel je sü lé se után erõ sí ti meg, fo gad ja el,
hagy ja jóvá vagy csat la ko zik ah hoz, a jegy zõ könyv azt a
na pot kö ve tõ ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba, ami kor
ezen ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet 
meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira -
tát le tét be he lyez te.
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(4) E cikk al kal ma zá sá ban a re gi o ná lis gaz da sá gi in teg -
rá ci ós szer ve zet ál tal le tét be he lye zett bár mely ok irat nem
szá mít újabb ok irat nak a szer ve zet tag ál la mai ál tal le tét be
he lye zett ok ira tok hoz ké pest.

26. cikk

E jegy zõ könyv vel szem ben nem le het fenn tar tás sal élni.

27. cikk

(1) A fe lek a jegy zõ könyv rá juk vo nat ko zó hatályba -
lépésétõl szá mí tott há rom év után bár mi kor fel mond hat ják 
a jegy zõ köny vet, a le té te mé nyes nek kül dött írás be li ér te sí -
tés sel.

(2) Bár mely fel mon dás a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés
le té te mé nyes ál ta li kéz hez vé te lé tõl szá mí tott egy év el tel -
té vel lép ha tály ba, vagy a fel mon dá si ér te sí tés ben meg je -
lölt bár mely ké sõb bi idõ pont ban.

(3) Az egyez ményt fel mon dó fe let úgy kell te kin te ni,
mint aki e jegy zõ köny vet is fel mond ta.

28. cikk

A jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyát, amely nek an gol,
arab, fran cia, kí nai, orosz és spa nyol nyel vû szö veg e egy -
aránt hi te les, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká -
rá nál he lye zik le tét be.

Kelt Ki o tó ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven he te dik év
de cem ber hó ti zen egye dik nap ján.

Fen ti ek hi te lé ül az erre kel lõ en fel ha tal ma zott alul írot -
tak alá írá suk kal lát ták el ezt a jegy zõ köny vet a jel zett idõ -
pon tok ban.

A) MELLÉKLET

Üveg ház ha tást oko zó gá zok

Szén-di oxid (CO2)
Me tán (CH4)
Di nit ro gén-oxid (N2O)
Flu o ro zott szén hid ro gé nek (HFC-k)
Per flu or-kar bo nok (PFC-k)
Kén-he xaf lu o rid (SF6)

Ága za tok/for rás ka te gó ri ák

Ener gia
Tü ze lõ anya gok el ége té se

Ener gia ipar

Fel dol go zó ipar, épí tõ ipar
Köz le ke dés
Egyéb ága za tok
Egyéb

Tü ze lõ anya gok dif fúz ki bo csá tá sai
Szi lárd tü ze lõ anya gok
Olaj és föld gáz
Egyéb

Ipar i fo lya ma tok
Ás vá nyi ter mé kek
Vegy ipar
Fém gyár tás
Egyéb ter me lés
Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek és kén-he xaf lu o rid elõ -

ál lí tá sa
Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek és kén-he xaf lu o rid fel -

hasz ná lá sa
Egyéb

Ol dó sze rek és egyéb ter mé kek hasz ná la ta
Me zõ gaz da ság

Ál la tok emész té se
Trá gya ke ze lés
Rizs ter mesz tés
Me zõ gaz da sá gi föld te rü let
Elõ írt sza van na ége tés
Me zõ gaz da sá gi ma ra dé kok sza bad föl di ége té se
Egyéb

Hul la dék
Szi lárd hul la dék szá raz föl di ár tal mat la ní tá sa
Szenny víz ke ze lés
Hul la dék ége tés
Egyéb

B) MELLÉKLET

A felek mennyiségileg meghatározott
kibocsátáskorlátozási vagy -csökkentési

kötelezettségvállalásai

(a bázisév vagy -idõszak százalékában)

Ame ri kai Egye sült Ál la mok: 93
Auszt rá lia: 108
Auszt ria: 92
Bel gi um: 92
Bul gá ria*: 92
Cseh Köz tár sa ság*: 92
Dá nia: 92
Euró pai Kö zös ség: 92
Észt or szág*: 92
Finn or szág: 92
Fran cia or szág: 92
Gö rög or szág: 92
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Hol lan dia: 92
Hor vát or szág*: 95
Iz land: 110
Ír or szág: 92
Ja pán: 94
Ka na da: 94
Len gyel or szág*: 94
Lett or szág*: 92
Li ech tens te in: 92
Lit vá nia*: 92
Lu xem burg: 92
Ma gyar or szág*: 94
Mo na co: 92
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág 
 Egye sült Ki rály sá ga: 92
Né met or szág: 92
Nor vé gia: 101
Olasz or szág: 92
Orosz Fö de rá ció*: 100
Por tu gá lia: 92
Ro má nia*: 92
Spa nyol or szág: 92
Svájc: 92
Svéd or szág: 92
Szlo vá kia*: 92
Szlo vé nia*: 92
Uk raj na*: 100
Új-Zé land: 100.

* A pi ac gaz da ság ra való át té rés fo lya ma tá ban lévõ or szá gok.”

3.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi V.
tör vény

egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a Marokkói Királyság között létrejött

euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás
kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
egy rész rõl az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, más rész rõl

a Ma rok kói Ki rály ság kö zött lét re jött eu ro-me di ter rán
 légiközlekedési Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla -
po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3. § A Meg álla po dás hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a
kö vet ke zõ:

„Euro-mediterrán légiközlekedési megállapodás
egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,

és másrészrõl a Marokkói Királyság között

A Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Dán Ki rály ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
Mál ta,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,
a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,
az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés szer zõ dõ fe -

lei, a továb biak ban: az EK-tag ál la mok, valamint
az Euró pai Kö zös ség, a továb biak ban: a Kö zös ség,
egy rész rõl és

a Ma rok kói ki rály ság, a továb biak ban: Ma rok kó,
más rész rõl
az zal az óhaj jal, hogy elõ moz dít sák a lé gi fu va ro zók kö -

zöt ti tisz tes sé ges pi a ci ver se nyen, valamint a mi ni má lis
kor mány za ti be avat ko zá son és sza bá lyo zá son ala pu ló
nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si rend szer lét re ho zá sát,

az zal az óhaj jal, hogy meg könnyít sék a nem zet kö zi
 légiközlekedési le he tõ sé gek bõ vü lé sét – töb bek kö zött a
lé gi köz le ke dé si há ló za tok fej lesz té se ré vén – annak ér de -
ké ben, hogy ele get te gye nek az uta sok és a szál lí tók meg -
fe le lõ lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok irán ti igé nye i nek,

az zal az óhaj jal, hogy le he tõ vé te gyék a lé gi fu va ro zók
szá má ra, hogy nyílt pi a con ver seny ké pes ára kat és szol gál -
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ta tá so kat nyújt has sa nak az uta zó kö zön ség nek és a fu va -
roz ta tók nak,

az zal az óhaj jal, hogy a lé gi köz le ke dé si ipar min den
ága za ta – a lé gi fu va ro zók mun ka vál la ló it is be le ért -
ve –  részesüljön a li be ra li zált meg álla po dás elõ nye i bõl,

az zal az óhaj jal, hogy a nem zet kö zi légi köz le ke dés ben
a biz ton ság és a vé de lem leg ma ga sabb szint jét biz to sít sák,
új fent hang sú lyoz va a sze mély- és va gyon biz ton sá got ve -
szé lyez te tõ, a légi köz le ke dés mû kö dé sét ká ro san be fo lyá -
so ló és a köz vé le mény nek a pol gá ri re pü lés be ve tett bi zal -
mát alá ásó olyan cse le ke de tek, vagy azok kal való fe nye -
ge té sek  miatti sú lyos ag go dal mu kat, me lyek a lé gi jár mû -
vek biz ton sá ga ellen irá nyul nak,

tu do má sul véve a Chi ca gó ban 1944. de cem ber 7-én alá -
írás ra meg nyi tott Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Egyez -
mény ben fog lal ta kat,

az zal az óhaj jal, hogy egyen lõ fel té te le ket biz to sít sa nak
a lé gi fu va ro zók szá má ra,

el is mer ve, hogy az ál lam i tá mo ga tá sok hát rá nyo san be -
fo lyá sol hat ják a lé gi fu va ro zók kö zöt ti ver senyt, és ve szé -
lyez tet he tik ezen meg álla po dás alap ve tõ cél ki tû zé se it,

meg erõ sít ve a kör nye zet vé de lem je len tõ sé gét a nem zet -
kö zi lé gi köz le ke dé si po li ti ka ki dol go zá sa és vég re haj tá sa
so rán, valamint el is mer ve a szu ve rén ál la mok jo gát arra,
hogy e cél ból meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz za nak,

meg ál la pít va a fo gyasz tó vé de lem je len tõ sé gét, be le ért -
ve a nem zet kö zi légi szál lí tás egyes sza bá lya i nak egy sé ge -
sí té sé rõl  szóló, 1999. má jus 28-án Mont re al ban kelt
egyez mény ben meg kö ve telt vé del met, amennyi ben mind -
két fél ezen egyez mény ré szes fele,

az zal a szán dék kal, hogy a meg lé võ lé gi köz le ke dé si
meg ál la po dá sok ke re té re épít ve meg nyis sák a pi a cok hoz
való hoz zá fé rést, és hogy a fo gyasz tók, a lé gi fu va ro zók, a
mun ka erõ és a kö zös sé gek mind két ol da lon a leg na gyobb
elõ nyö ket él vez zék,

figye lembe véve, hogy egy rész rõl az Euró pai Kö zös ség
és tag ál la mai, és más rész rõl Ma rok kó kö zöt ti meg álla po -
dás az eu ro-me di ter rán lé gi köz le ke dé si kap cso la tok ban
pre ce denst ké pez het az ezen alap ve tõ gaz da sá gi ága zat li -
be ra li zá ci ó já ból szár ma zó elõ nyök fo ko zá sa ér de ké ben,

meg ál la pít va, hogy az ilyen meg álla po dás cél ja annak
fo ko za tos, de át fo gó al kal ma zá sa, valamint hogy egy meg -
fe le lõ me cha niz mus biz to sí ta ni tud ja a kö zös sé gi jog sza -
bá lyok kal való egy re tel je sebb har mo ni zá ci ót,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Fogalommeghatározások

El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban, e meg álla po dás al kal ma -
zá sá ban:

1. ,,köl csö nö sen el fo ga dott szol gál ta tás” és „meg ha tá -
ro zott út vo nal”: az ezen meg álla po dás 2. cik ke és I. mel -
lék le te sze rin ti nem zet kö zi légi köz le ke dés;

2. ,,meg álla po dás”: e meg álla po dás, annak mel lék le tei 
és mó do sí tá sai;

3. ,,légi köz le ke dés”: uta sok, poggyász, áru és pos tai
kül de mé nyek lé gi jár mû vön, kü lön vagy együt te sen, köz -
szol gál ta tás ként, díj vagy el len szol gál ta tás el le né ben tör -
té nõ szál lí tá sa, amely – a két sé gek el ke rü lé se vé gett – ma -
gá ban fog lal ja a me net rend sze rû és nem me net rend sze rû
(char ter) légi köz le ke dést, valamint a tisz tán áru szál lí tó já -
ra to kat;

4. ,,tár su lá si meg álla po dás”: az egy rész rõl az Euró pai
Kö zös sé gek és azok tag ál la mai, és más rész rõl a Ma rok kói
Ki rály ság kö zöt ti tár su lás lét re ho zá sá ról  szóló, Brüsszel -
ben, 1996. feb ru ár 26-án kelt eu ro-me di ter rán meg álla po -
dás;

5. ,,kö zös sé gi mû kö dé si en ge dély”: az Euró pai Kö zös -
ség ben le te le pe dett lé gi fu va ro zók nak a lé gi fu va ro zók en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló, 1992. jú li us 23-i 2407/92/EGK ta ná -
csi ren de let tel össz hang ban adott és fenn tar tott mû kö dé si
en ge dély;

6. ,,egyez mény”: a Chi ca gó ban 1944. de cem ber 7-én
alá írás ra meg nyi tott Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Egyez -
mény, be le ért ve:

a) az Egyez mény 94. cik ké nek a) pont ja ér tel mé ben
ha tály ba lé pett va la mennyi mó do sí tást, ame lyet Ma rok kó
és az Euró pai Kö zös ség tag ál la ma vagy tag ál la mai is meg -
erõ sí tet tek, amennyi ben az adott kér dés szem pont já ból re -
le váns; valamint

b) az Egyez mény 90. cik ké nek ér tel mé ben ah hoz el fo -
ga dott va la mennyi mel lék le tet vagy mó do sí tást, amennyi -
ben az ilyen mel lék let vagy mó do sí tás bár mely adott idõ -
pont ban Ma rok kó és az Euró pai Kö zös ség tag ál la ma vagy
tag ál la mai vo nat ko zá sá ban is ha tály ba lé pett, amennyi ben
ezen kér dés szem pont já ból re le váns;

7. ,,tel jes költ ség”: a szol gál ta tás nyúj tás költ sé gé nek,
az ad mi niszt ra tív áta lány költ sé gek te kin te té ben fel szá mí -
tott éssze rû díj nak, valamint – adott eset ben – a kör nye zet -
vé del mi költ sé ge ket tük rö zõ és ál lam pol gár ság ra való te -
kin tet nél kül ki sza bott va la mennyi al kal ma zan dó díj nak az 
össze ge;

8. ,,fe lek”: egy rész rõl a Kö zös ség vagy a tag ál la mok,
illetve a Kö zös ség és tag ál la mai, a ha tás kö rük nek meg -
fele lõen, és más rész rõl Ma rok kó;

9. ,,ál lam pol gár”: a ma rok kói fél ese té ben bár mely,
ma rok kói ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ sze mély vagy
jog alany, illetve az euró pai fél ese té ben va la mely tag ál lam 
ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ sze mély vagy jog alany,
amennyi ben a jog alany a ma rok kói fél ese té ben ma rok kói
ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ sze mé lyek vagy jog ala -
nyok, illetve az euró pai fél ese té ben va la mely tag ál lam
vagy az V. mel lék let ben meg ha tá ro zott har ma dik or szá -
gok egyi ké nek ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ sze mé lyek
vagy jog ala nyok – köz vet len vagy több sé gi ré sze se dés ál -
ta li – ál lan dó, tény le ges el len õr zé se alatt áll;

10. ,,tá mo ga tá sok”: a ha tó sá gok vagy re gi o ná lis szer -
ve ze tek vagy egyéb ál lam i szer ve ze tek ál tal nyúj tott bár -
mely pénz ügyi hoz zá já ru lás, azaz amennyi ben:
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a) va la mely kor mány zat, re gi o ná lis szerv vagy más ál -
lam i szer ve zet gya kor la ta pénz esz kö zök, pél dá ul jut ta tá -
sok, köl csö nök vagy tõ ke in jek ció köz vet len át ru há zá sát,
pénz esz kö zök nek a vál lal ko zás ré szé re tör té nõ le het sé ges
köz vet len át ru há zá sát, vagy a vál lal ko zás kö te le zett sé ge i -
nek, pél dá ul köl csön ga ran ci ák nak az át vál la lá sát fog lal ja
ma gá ban;

b) va la mely kor mány zat, re gi o ná lis szerv vagy más ál -
lam i szer ve zet egyéb ként ese dé kes be vé te lé rõl le mond tak
vagy azt nem haj tot ták be;

c) va la mely kor mány zat, re gi o ná lis szerv vagy egyéb
ál lam i szer ve zet az ál ta lá nos inf ra struk tú rá tól el té rõ áru kat 
vagy szol gál ta tá so kat biz to sí t, vagy áru kat sze rez be vagy
szol gál ta tá so kat vesz igény be; illetve

d) va la mely kor mány zat, re gi o ná lis szerv vagy egyéb
ál lam i szer ve zet ki fi ze té se ket hajt vég re va la mely fi nan -
szí ro zá si me cha niz mus ré szé re, vagy egy ma gán szer vet
bíz meg, illetve uta sít, hogy hajt son vég re egy vagy több,
az a), b) és c) pont ban is mer te tett olyan fel adat faj tát, ame -
lyek ren des kö rül mé nyek kö zött a kor mány ra há rul ná nak,
és va ló já ban gya kor la ti lag nem kü lön böz nek a kor má nyok 
ál tal ál ta lá ban kö ve tett gya kor lat tól;
és ez ál tal elõnyt biz to sí ta nak;

11. ,,nem zet kö zi légi köz le ke dés”: az egy nél több ál lam 
te rü le te fe let ti lég tér ben át ha la dó légi köz le ke dés;

12. ,,ár”: uta sok, poggyász és/vagy áru (a pos tai kül de -
mé nyek ki vé te lé vel) légi köz le ke dés ben – adott eset ben a
nem zet kö zi légi köz le ke dés sel össze füg gõ fel szí ni köz le -
ke dést is be le ért ve – tör té nõ szál lí tá sa te kin te té ben a lé gi -
fu va ro zók vagy kép vi se lõ ik ál tal al kal ma zott dí jak és az
ilyen dí jak al kal ma zá sá nak fel té te lei;

13. ,,hasz ná la ti díj”: a lé gi tár sa sá gok ra a re pü lõ tér, a
re pü lõ tér kör nye zet vé del mi, lé gi na vi gá ci ós vagy lé gi köz -
le ke dés-vé del mi lé te sít mé nye i nek vagy szol gál ta tá sa i -
nak – be le ért ve a kap cso ló dó szol gál ta tá so kat és lé te sít mé -
nye ket is – igény be vé te lé ért ki sza bott díj;

14. ,,SESAR”: az egy sé ges euró pai ég bolt mû sza ki
meg va ló sí tá sa, amely biz to sít ja az új ge ne rá ci ós lé gi for -
gal mi szol gál ta tá si rend sze rek ko or di nált, össze han golt
ku ta tá sát, fej lesz té sét és fel hasz ná lá sát;

15. ,,te rü let”: a Ma rok kói Ki rály ság te kin te té ben a
szu ve re ni tá sa vagy jog ha tó sá ga alá tar to zó (a kon ti nen sen
és a szi ge te ken fek võ) föld te rü le tek, bel vi zek és fel ség vi -
zek, valamint az Euró pai Kö zös ség vo nat ko zá sá ban az
 Európai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ha tá lya alá tar to -
zó (a kon ti nen sen és a szi ge te ken fek võ) föld te rü le tek, bel -
vi zek és fel ség vi zek, az em lí tett Szer zõ dés ben vagy bár -
mely jog utód ok mány ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint; 
e meg álla po dás Gib ral tár re pü lõt eré re tör té nõ al kal ma zá sa 
nem sér ti a Spa nyol Ki rály ság és az Egye sült Ki rály ság ál -
tal a re pü lõ tér he lyé ül szol gá ló te rü let szu ve re ni tá sá val
kap cso la tos jog vi tá ban el fog lalt jogi ál lás pon to kat; és
Gib ral tár re pü lõt eré nek a 2006. szep tem ber 18-án a tag ál -
la mok kö zött lé te zõ uni ós lé gi köz le ke dé si in téz ke dé sek te -
kin te té ben való fel füg gesz té se foly ta tá sát a Gib ral tár re pü -
lõt eré rõl  szóló, 2006. szep tem ber 18-án Cor do bá ban el fo -

ga dott mi nisz te ri nyi lat ko zat fel té te le i nek meg fele lõen;
valamint

16. ,,ille té kes ha tó sá gok”: a III. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott kor mány za ti szer vek vagy jog ala nyok. Az ille té kes
ha tó sá gok jog ál lá sá ra vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyok
bár mely mó do sí tá sá ról az érin tett szer zõ dõ fél ér te sí ti a
má sik szer zõ dõ fe let.

I. CÍM

GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

2. cikk

Forgalmi jogok

(1) Amennyi ben az I. mel lék let más ként nem ren del ke -
zik, a fe lek a má sik fél lé gi fu va ro zói ál tal foly ta tott nem -
zet kö zi légi köz le ke dés te kin te té ben az aláb bi jo go kat biz -
to sít ják a má sik fél nek:

a) a te rü le tén le szál lás nél kül tör té nõ át re pü lés joga;
b) a te rü le tén való le szál lás joga, amennyi ben az nem

uta sok fel vé te lé re vagy le szál lí tá sá ra, poggyász, áru
és/vagy pos tai kül de mény lé gi fu va ro zás ba tör té nõ fel vé te -
lé re vagy ki ra ká sá ra szol gál (nem-ke res ke del mi célú le -
szál lás);

c) meg ha tá ro zott út vo na lon köl csö nö sen el fo ga dott
szol gál ta tás nyúj tá sa so rán a te rü le tén való le szál lás joga
uta sok, áru és/vagy pos tai kül de mény lé gi fu va ro zás -
ba – kü lön vagy együt te sen – tör té nõ fel vé te le vagy le szál -
lí tá sa/ki ra ká sa ér de ké ben; valamint

d) e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott egyéb jo gok.

(2) E meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem ér tel -
mez he tõ oly mó don, hogy az:

a) fel jo go sít ja Ma rok kó lé gi fu va ro zó it bár mely
EK-tag ál lam te rü le tén ezen EK-tag ál lam te rü le té nek egy
má sik pont ja felé tar tó uta sok, poggyász, áru és/vagy pos -
tai kül de mény el len té te le zés mel let ti fe dél zet re való fel vé -
te lé re;

b) fel jo go sít ja a Kö zös ség lé gi fu va ro zó it Ma rok kó te -
rü le tén Ma rok kó te rü le té nek egy má sik pont ja felé tar tó
uta sok, poggyász, áru és/vagy pos tai kül de mény el len té te -
le zés mel let ti fe dél zet re való fel vé te lé re.

3. cikk

Engedélyezés

Az egyik fél va la mely lé gi fu va ro zó ja ál tal be nyúj tott,
mû kö dé si en ge dély re irá nyuló ké re lem kéz hez vé te le kor a
má sik fél ille té kes ha tó sá gai a le he tõ leg rö vi debb el já rá si
idõn be lül meg ad ják a meg fe le lõ en ge dé lye ket, amennyi -
ben:
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a) ma rok kói lé gi fu va ro zó ese té ben:
– a lé gi fu va ro zó gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye 

és adott eset ben lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye Ma rok -
kó ban van, és en ge dé lyét, valamint min den egyéb kap cso -
ló dó ok má nyát a Ma rok kó jog sza bá lya i nak meg fele lõen
sze rez te;

– Ma rok kó gya ko rol ja vagy tart ja fenn a lé gi fu va ro zó
tény le ges sza bá lyo zá si el len õr zé sét; valamint

– a lé gi fu va ro zó tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé -
gi ré sze se dés ré vén Ma rok kó és/vagy ma rok kói ál lam pol -
gá rok ke zé ben van és ma rad, valamint tény le ges el len õr zé -
sét Ma rok kó és/vagy ma rok kói ál lam pol gá rok vég zik,
vagy tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé gi ré sze se dés
ré vén az EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál la mok ál lam pol -
gá rai ke zé ben van és tény le ges el len õr zé sét az EK-tag ál la -
mok és/vagy EK-tag ál la mok ál lam pol gá rai vég zik;

b) a Kö zös ség lé gi fu va ro zó ja ese té ben:
– a lé gi fu va ro zó gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye 

és adott eset ben lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye az Euró -
pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ér tel mé ben va la mely
EK-tag ál lam te rü le tén van, és kö zös sé gi mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zik; valamint

– a lé gi fu va ro zó tény le ges sza bá lyo zá si el len õr zé sét a
légi üze mel te tõi en ge dély ki adá sá ért fe le lõs EK-tag ál la ma 
gya ko rol ja és tart ja fenn, valamint egy ér tel mû en meg ha tá -
roz ták az ille té kes lé gi for gal mi ha tó sá got;

– a lé gi fu va ro zó tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé -
gi ré sze se dés ré vén az EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál la -
mok ál lam pol gá rai, vagy az V. mel lék let ben fel so rolt
egyéb ál la mok és/vagy ezen ál la mok ál lam pol gá rai ke zé -
ben van;

c) a lé gi fu va ro zó meg fe le lõ mi nõ sí tés sel ren del ke zik
ah hoz, hogy meg fe lel jen a ké rel met vagy ké rel me ket el bí -
rá ló fél ál tal a nem zet kö zi légi köz le ke dés te kin te té ben
rend sze rint al kal ma zott tör vények és ren del ke zé sek ér tel -
mé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek; valamint

d) a 14. cikk ben (Re pü lés biz ton ság) és a 15. cikk ben
(A lé gi köz le ke dés vé del me) fog lalt ren del ke zé se ket fenn -
tart ják és al kal maz zák.

4. cikk

Engedélyek visszavonása

(1) Bár mely fél ille té kes ha tó sá gá nak jo gá ban áll a má -
sik fél lé gi fu va ro zó ja üze mel te té si en ge dé lye it vissza von -
ni, fel füg gesz te ni vagy kor lá toz ni, vagy a má sik fél lé gi fu -
va ro zó já nak mû kö dé sét egyéb mó don fel füg gesz te ni vagy
kor lá toz ni, amennyi ben:

a) ma rok kói lé gi fu va ro zó ese té ben:
– a lé gi fu va ro zó gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye 

és adott eset ben lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye nem Ma -
rok kó ban van, és en ge dé lyét, valamint bár mely egyéb kap -
cso ló dó ok má nyát nem a Ma rok kói Ki rály ság jog sza bá -
lya i nak meg fele lõen sze rez te;

– nem Ma rok kó gya ko rol ja és tart ja fenn a lé gi fu va ro -
zó tény le ges sza bá lyo zá si el len õr zé sét; vagy

– a lé gi fu va ro zó tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé -
gi ré sze se dés ré vén nem Ma rok kó és/vagy ma rok kói ál -
lam pol gá rok vagy EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál la mok 
ál lam pol gá rai ke zé ben van, valamint tény le ges el len õr zé -
sét nem Ma rok kó és/vagy ma rok kói ál lam pol gá rok vagy
EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál la mok ál lam pol gá rai
vég zik;

b) a Kö zös ség lé gi fu va ro zó ja ese té ben:
– a lé gi fu va ro zó gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye 

és adott eset ben lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye az Euró -
pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ér tel mé ben nem va la -
mely EK-tag ál lam te rü le tén van, vagy nem ren del ke zik
kö zös sé gi mû kö dé si en ge déllyel;

– a lé gi fu va ro zó tény le ges sza bá lyo zá si el len õr zé sét
nem a légi üze mel te tõi en ge dély ki adá sá ért fe le lõs
EK-tag ál lam gya ko rol ja és tart ja fenn, vagy nem ha tá roz -
ták meg egy ér tel mû en az ille té kes lé gi for gal mi ha tó sá got;
vagy

– a lé gi fu va ro zó tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé -
gi ré sze se dés ré vén nem EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál -
la mok ál lam pol gá rai, vagy az V. mel lék let ben fel so rolt
egyéb ál la mok és/vagy ál la mok ál lam pol gá rai ke zé ben
van, valamint tény le ges el len õr zé sét nem EK-tag ál la mok
és/vagy EK-tag ál la mok ál lam pol gá rai, vagy az V. mel lék -
let ben fel so rolt egyéb ál la mok és/vagy ál la mok ál lam pol -
gá rai vég zik;

c) a lé gi fu va ro zó nem tett ele get az e meg álla po dás
6. cik ké ben (Jog sza bá lyok al kal ma zá sa) em lí tett tör -
vényeknek és ren del ke zé sek nek; vagy

d) a 14. cikk ben (Re pü lés biz ton ság) és a 15. cikk ben
(A lé gi köz le ke dés vé del me) fog lalt ren del ke zé se ket nem
tart ják fenn és nem al kal maz zák.

(2) Az e cikk ben meg ha tá ro zott jo gok – amennyi ben
nincs szük ség azon na li in téz ke dé sek meg té te lé re az (1) be -
kez dés c) és d) pont já nak való to váb bi meg nem fe le lés
meg elõ zé se cél já ból – ki zá ró lag a má sik fél illeté kes ha tó -
sá ga i val foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen gya ko rol ha tók.

5. cikk

Beruházás

Egy ma rok kói lé gi fu va ro zó va la mely EK-tag ál lam vagy 
annak ál lam pol gá rai több sé gi tu laj don jo gá hoz vagy tény -
le ges el len õr zé sé hez, illetve kö zös sé gi lé gi fu va ro zó Ma -
rok kó vagy annak ál lam pol gá rai ke zé ben lévõ több sé gi
tulajdon jogához vagy tény le ges el len õr zé sé hez az e meg -
álla po dás  által lét re ho zott ve gyes bi zott ság elõ ze tes ha tá -
ro za ta szük sé ges.

Ez a ha tá ro zat meg ha tá roz za az e meg álla po dás sze rin ti
köl csö nö sen el fo ga dott szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, vala -
mint a har ma dik or szá gok és a fe lek kö zöt ti szol gál ta tá -
sok ra vo nat ko zó fel té te le ket. E meg álla po dás 22. cik ké nek 
(9) be kez dé se nem vo nat ko zik az ilyen tí pu sú ha tá ro za tok ra.
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6. cikk

Jogszabályok alkalmazása

(1) Az egyik fél te rü le té re tör té nõ be lé pés kor, ott tar tóz -
ko dás kor, valamint ki lé pés kor a má sik fél lé gi fu va ro zó i -
nak be kell tar ta ni uk a nem zet kö zi légi köz le ke dés ben
részt vevõ lé gi jár mû vek nek az adott fél te rü le té re tör té nõ
be lé pé sé vel, valamint on nan tör té nõ ki lé pé sé vel kap cso la -
tos, illetve a lé gi jár mû vek üze mel te té sé re és na vi gá lá sá ra
vo nat ko zó, az adott fél te rü le tén al kal ma zan dó tör -
vényeket és ren del ke zé se ket.

(2) Az egyik fél te rü le té re tör té nõ be lé pés kor, ott tar tóz -
ko dás kor, valamint ki lé pés kor a má sik fél lé gi fu va ro zói ál -
tal szál lí tott uta sok nak, sze mély zet nek vagy áru nak meg
kell fe lel ni ük – illetve azok ne vé ben meg kell fe lel ni – a lé -
gi jár mû vel szál lí tott uta sok nak, sze mély zet nek vagy áru -
nak az adott fél te rü le té re tör té nõ be lé pé sé re, valamint on -
nan tör té nõ ki lé pé sé re vo nat ko zó, az adott fél te rü le tén al -
kal ma zan dó tör vényeknek és ren del ke zé sek nek (ide ért ve
a be lé pés sel, vám ke ze lés sel, be ván dor lás sal, út le ve lek kel,
vám eljá rásokkal, ka ran tén nal vagy – pos tai kül de mé nyek
ese tén – a pos tai szol gál ta tá sok kal kap cso la tos ren del ke -
zé se ket).

7. cikk

Verseny

E meg álla po dás al kal ma zá sá ban – amennyi ben a meg -
álla po dás nem tar tal maz egye di sza bá lyo kat – a tár su lá si
meg álla po dás IV. címe II. fe je ze té nek (,,Ver seny és más
gaz da sá gi ren del ke zé sek”) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

8. cikk

Támogatások

(1) A fe lek el is me rik, hogy a lé gi fu va ro zók ré szé re
nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok tor zít ják a ver senyt, vagy a
ver seny tor zu lá sá val fe nye get nek az ál tal, hogy a lé gi köz -
le ke dé si szol gál ta tá sok nyúj tá sa te kin te té ben elõny ben ré -
sze sí te nek egyes vál lal ko zá so kat, valamint hogy azok ve -
szé lyez te tik a meg álla po dás alap ve tõ cél ki tû zé se it, és
össze e gyez tet he tet le nek a nyi tott lég tér el vé vel.

(2) Amennyi ben az egyik fél egy jog sze rû cél ki tû zés el -
éré se ér de ké ben el en ged he tet len nek íté li va la mely, e meg -
álla po dás ke re té ben üze mel te tett lé gi fu va ro zó vagy lé gi -
fu va ro zók ál lam i tá mo ga tá sát, az ilyen tá mo ga tá sok nak a
cél ki tû zés sel ará nyos nak, át lát ha tó nak kell len ni ük, to váb -
bá a má sik fél lé gi fu va ro zó i ra gya ko rolt ked ve zõt len ha tá -
su kat a le he tõ leg ki sebb re kell csök ken te ni. Az ilyen tá mo -
ga tást nyúj tó fél ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a má sik fe let

az ilyen tá mo ga tás nyúj tá sá ra irá nyuló szán dé ká ról,
valamint annak az e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek kel való össze egyez tet he tõ sé gé rõl.

(3) Amennyi ben az egyik fél úgy véli, hogy a má sik fél
ál tal vagy adott eset ben a fe lek tõl el té rõ or szág ál lam i
vagy kor mány za ti szer ve ál tal nyúj tott tá mo ga tás össze -
egyez tet he tet len a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek kel, a 22. cikk ér tel mé ben kér he ti a ve gyes bi -
zott ság össze hí vá sát a kér dés meg vizs gá lá sa és a jo gos nak
ta lált ag gá lyok ra való meg fe le lõ vá la szok ki dol go zá sa ér -
de ké ben.

(4) Amennyi ben va la mely vita a ve gyes bi zott ság ke re -
tei kö zött nem ren dez he tõ, a fe lek fenn tart ják a jo got szub -
ven ció el le nes in téz ke dé se ik al kal ma zá sá nak le he tõ sé gé re.

(5) E cikk ren del ke zé sei nem sér tik a fe lek nek a fe lek te -
rü le tén ér vény ben lévõ, az alap ve tõ légi szol gál ta tá si és
köz szol gál ta tá si kö te le zett sé gek re vo nat ko zó tör vényeit
és ren del ke zé se it.

9. cikk

Kereskedelmi lehetõségek

(1) A fe lek lé gi fu va ro zói kép vi se le ti iro dá kat hoz hat nak 
lét re a má sik fél te rü le tén a légi köz le ke dés és a kap cso ló -
dó te vé keny sé gek rek lá mo zá sa és ér té ke sí té se cél já ból.

(2) A fe lek lé gi fu va ro zói – a má sik fél be lé pés re, tar tóz -
ko dás ra és mun ka vál la lás ra vo nat ko zó tör vényeivel és
ren del ke zé se i vel össz hang ban – a má sik fél te rü le té re be -
vi he tik és ott fenn tart hat ják a lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá -
sok nyúj tá sá hoz szük sé ges irá nyí tó, ér té ke sí té si, mû sza ki,
üze mel te té si és egyéb szak mai sze mély ze tet.

(3) a) Az aláb bi b) pont sé rel me nél kül, a má sik fél te rü -
le tén tör té nõ föld i ki szol gá lás te kin te té ben min den lé gi fu -
va ro zó nak jo gá ban áll:

i. sa ját föld i ki szol gá lá sát (,,sa ját ki szol gá lás”) maga vé -
gez ni, vagy vá lasz tá sa sze rint

ii. tel jes vagy rész le ges föld i ki szol gá lást nyúj tó, egy -
más sal ver seny ben álló szol gál ta tók kö zül vá lasz ta ni,
amennyi ben a fe lek tör vényei és ren del ke zé sei az ilyen
szol gál ta tók szá má ra le he tõ vé te szik a pi ac ra ju tást, és
amennyi ben ilyen szol gál ta tók je len van nak a pi a con.

b) A föld i ki szol gá lás aláb bi ka te gó ri ái, azaz
„a poggyász”-ke ze lés, „a for gal mi elõ tér” ke ze lé se, „az
üzem anyag és olaj” ke ze lé se, valamint – „a te her áru nak és
a pos tai kül de mény nek” a re pü lõ tér épü le te és a lé gi jár mû
kö zöt ti fi zi kai ke ze lé se te kin te té ben – a te her áru és pos tai
kül de mény ke ze lé se ese té ben az a) pont i. és ii. al pont ja
sze rin ti jo gok ki zá ró lag a má sik fél te rü le tén ha tá lyos tör -
vényeknek és ren del ke zé sek nek meg fe le lõ egye di kor lá to -
zá sok nak vet he tõk alá. Amennyi ben az ilyen kor lá to zá sok
nem te szik le he tõ vé a sa ját ki szol gá lást, és amennyi ben
nem lé te zik va ló di ver seny a föld i ki szol gá lást nyúj tó szol -
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gál ta tók kö zött, min den ilyen szol gál ta tást egyen lõ en és
meg fe le lõ mér ték ben hoz zá fér he tõ vé kell ten ni va la -
mennyi lé gi fu va ro zó szá má ra; az ilyen szol gál ta tá sok dí jai 
nem ha lad hat ják meg azok össz költ sé gét, be le ért ve az esz -
köz ér ték-csök ke nés utá ni éssze rû meg té rü lést.

(4) Mind két fél bár mely lé gi fu va ro zó ja köz vet le nül
és/vagy – a lé gi fu va ro zó sza bad mér le ge lé se sze rint – ér té -
ke sí té si ügy nö ke in vagy a lé gi fu va ro zó ál tal ki je lölt egyéb
köz ve tí tõn ke resz tül ér té ke sít he ti a má sik fél te rü le tén lé -
gi köz le ke dé si szol gál ta tá sa it. Min den lé gi fu va ro zó jo go -
sult ilyen szál lí tá si szol gál ta tást ér té ke sí te ni, és bár mely
sze mély jo go sult ilyen szál lí tá si szol gál ta tást a te rü let
pénz ne mé ben vagy sza ba don át vált ha tó pénz ne mek ben
meg vá sá rol ni.

(5) Min den lé gi fu va ro zó jo go sult a he lyi be vé te lek át -
vál tá sá ra és a má sik fél te rü le té rõl sa ját or szá ga vagy – ké -
re lem re és amennyi ben az nem össze egyez tet he tet len az
ál ta lá no san al kal ma zott tör vényekkel vagy ren del ke zé sek -
kel – a vá lasz tá sa sze rin ti or szág vagy or szá gok te rü le té re
tör té nõ át uta lá sá ra. Az át vál tást és át uta lást ha la dék ta la -
nul, kor lá to zás vagy adó meg ál la pí tá sa nél kül, a lé gi fu va -
ro zó át uta lás ra vo nat ko zó alap ké rel me be nyúj tá sá nak nap -
ján a fo lyó ügy le tek re és át uta lás ra ér vé nyes át vál tá si ár fo -
lya mon kell en ge dé lyez ni.

(6) A fe lek lé gi fu va ro zói jo go sul tak a má sik fél te rü le -
tén a he lyi pénz nem ben fi zet ni a he lyi ki adá so kért, az
üzem anyag-vá sár lást is be le ért ve. A fe lek lé gi fu va ro zói a
má sik fél te rü le tén sza bad mér le ge lé sük sze rint a he lyi va -
lu ta át vál tá si sza bá lyo zás sze rint sza ba don át vált ha tó pénz -
nem ben is fi zet het nek az ilyen ki adá sa i kért.

(7) A meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó szol gál ta tá sok
nyúj tá sa vagy kí ná lá sa te kin te té ben a fe lek bár mely lé gi fu -
va ro zó ja együtt mû kö dé si ke res ke del mi – pél dá ul hely -
bérleti (bloc ked spa ce) vagy hely meg osz tá si (code
 share) – meg ál la po dá so kat köt het:

a) a fe lek bár mely lé gi fu va ro zó já val; valamint

b) har ma dik or szág bár mely lé gi fu va ro zó já val;
valamint

c) bár mely fel szí ni, szá raz föl di vagy ten ge ri fu va ro zó -
val;

amennyi ben: i. az ilyen meg álla po dás va la mennyi részt ve -
võ je ren del ke zik a meg fe le lõ en ge déllyel; és ii. a meg ál la -
po dá sok meg fe lel nek az ilyen meg ál la po dá sok ban ál ta lá -
ban al kal ma zott biz ton sá gi és ver seny jo gi kö ve tel mé nyek -
nek. A hely meg osz tá si meg álla po dás ke re té ben ér té ke sí -
tett sze mély szál lí tá si szol gál ta tá sok te kin te té ben a vá sár -
lót az ér té ke sí tés he lyén, de le ga láb bis a be szál lást meg -
elõ zõ en tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy mely fu va ro zó üze -
mel te ti a szol gál ta tás egyes sza ka sza it.

(8) a) A sze mély szál lí tás te kin te té ben a fel szí ni fu va ro -
zást vég zõ szol gál ta tók nem tar toz nak a légi köz le ke dés re
vo nat ko zó tör vények és ren del ke zé sek ha tá lya alá ki zá ró -
lag azon az ala pon, hogy az ilyen fel szí ni fu va ro zást a lé gi -
fu va ro zó a sa ját ne vé ben vég zi. A fel szí ni fu va ro zást vég -

zõ szol gál ta tók sza bad mér le ge lé sük sze rint dönt het nek
ar ról, hogy együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat köt nek-e.
Az ilyen meg ál la po dá sok ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta -
la so rán a fel szí ni fu va ro zást vég zõ szol gál ta tók figye -
lembe ve he tik töb bek kö zött a fo gyasz tók ér de ke it,
valamint a tech ni kai, gaz da sá gi, tér be li és ka pa ci tás be li
kor lá to kat.

b) E meg álla po dás bár mely egyéb ren del ke zé se el le né -
re a fe lek lé gi fu va ro zói és köz ve tett áru fu va ro zá si szol gál -
ta tói kor lá to zás nél kül igény be ve het nek, to váb bá a nem -
zet kö zi légi köz le ke dés hez kap cso ló dó bár mi lyen fel szí ni
áru fu va ro zást Ma rok kó és az Euró pai Kö zös ség vagy har -
ma dik or szá gok te rü le tén lévõ bár mely pont ra vagy pont -
ról, be le ért ve a vám hi va tal lal ren del ke zõ va la mennyi re -
pü lõ tér re és re pü lõ tér rõl való szál lí tást is, és be le ért ve
adott eset ben a vám sza bad rak tár ban lévõ áru fu va ro zá sá ra 
a ha tá lyos tör vények és ren del ke zé sek alap ján vo nat ko zó
jogo(ka)t is. Az ilyen – fel szí nen vagy légi úton ha la -
dó – áru vám ke ze lés re jo go sult, illetve az zal a re pü lõ té ri
vám hi va tal hoz le het for dul ni. A lé gi fu va ro zók ma guk
gon dos kod hat nak sa ját fel szí ni fu va ro zá suk ról, vagy biz -
to sít hat ják azt egyéb fel szí ni fu va ro zó val kö tött meg álla -
po dás ré vén, be le ért ve a más lé gi fu va ro zók ál tal üze mel te -
tett fel szí ni fu va ro zást és a köz ve tett légi áru fu va ro zó szol -
gál ta tó kat is. Az ilyen in ter mo dá lis áru fu va ro zá si szol gál -
ta tá so kat kí nál hat ják a kom bi nált lé gi- és a fel szí ni fu va ro -
zás ra együt te sen ki sza bott áron, amennyi ben a fu va roz ta -
tót nem té vesz tik meg az ilyen fu va ro zás tény le ges ada tai
te kin te té ben.

10. cikk

Vámok és illetékek

(1) Az egyik fél te rü le té re tör té nõ meg ér ke zés kor a má -
sik fél lé gi fu va ro zói ál tal a nem zet kö zi légi köz le ke dés ben 
üze mel te tett lé gi jár mû vek, szo ká sos be ren de zé se ik, az
üzem- és ke nõ anya gok, a mû sza ki fo gyó esz kö zök, föld i
be ren de zé se ik, a tar ta lék al kat ré szek (a haj tó mû ve ket is
be le ért ve), a lé gi jár mû vek kész le tei (be le ért ve, de nem ki -
zá ró lag az uta sok ál tal a re pü lés alatt kor lá to zott mennyi -
ség ben meg vá sá rol ha tó vagy el fo gyaszt ha tó élel mi sze re -
ket, ita lo kat és ége tett sze szes ita lo kat, do hány árut és
egyéb ter mé ke ket), valamint egyéb, ki zá ró lag a nem zet kö -
zi légi köz le ke dés ben részt vevõ lé gi jár mû üze mel te té sé re
vagy ki szol gá lá sá ra szol gá ló vagy az zal kap cso lat ban
hasz nált cik kek – vi szo nos sá gi ala pon – men te sek a) a Kö -
zös ség nem ze ti vagy he lyi ha tó sá gai ál tal ki ve tett és
b) nem a nyúj tott szol gál ta tá sok költ sé gén ala pu ló va la -
mennyi im port kor lá to zás, va gyon- és tõ ke adó, vám, jö ve -
dé ki adó, valamint a ha son ló dí jak és il le té kek alól, fel té ve
hogy e be ren de zé sek és kész le tek a lé gi jár mû fe dél ze tén
ma rad nak.

(2) Vi szo nos sá gi ala pon men te sek to váb bá az e cikk
(1) be kez dé sé ben em lí tett adók, vá mok, dí jak és il le té kek
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alól, a nyúj tott szol gál ta tás költ sé gén ala pu ló il le té kek ki -
vé te lé vel:

a) va la mely fél te rü le té re – éssze rû ha tá ro kon be -
lül – be vitt vagy ott be szer zett, és a má sik fél nem zet kö zi
légi köz le ke dés ben részt vevõ lé gi fu va ro zó já nak a te rü let -
rõl el tá vo zó lé gi jár mû vén való fel hasz ná lás cél já ból a lé gi -
jár mû fe dél ze té re fel vitt kész le tek, még ab ban az eset ben
is, ha eze ket a kész le te ket a re pü lés nek azon fél te rü le té re
esõ sza ka szán hasz nál ják fel, ahol azo kat a fe dél zet re fel -
vit ték;

b) az egyik fél te rü le té re a má sik fél lé gi fu va ro zó ja ál tal 
a nem zet kö zi légi köz le ke dés ben hasz nált lé gi jár mû mû -
sza ki ki szol gá lá sa, kar ban tar tá sa vagy ja ví tá sa cél já ból be -
vitt föld i be ren de zé sek és tar ta lék al kat ré szek (be le ért ve a
haj tó mû ve ket is);

c) va la mely fél te rü le té re a má sik fél nem zet kö zi légi
köz le ke dés ben részt vevõ lé gi fu va ro zó já nak lé gi jár mû vén 
való fel hasz ná lás cél já ból be vitt vagy ott be szer zett ke nõ -
anya gok és mû sza ki fo gyó esz kö zök, még ab ban az eset ben 
is, ha eze ket a kész le te ket a re pü lés nek azon fél te rü le té re
esõ sza ka szán hasz nál ják fel, ahol azo kat a fe dél zet re fel -
vit ték; valamint

d) va la mely fél te rü le té re – a fe lek vám jog sza bá lyai ér -
tel mé ben – be vitt vagy ott be szer zett, és a má sik fél nem -
zet kö zi légi köz le ke dés ben részt vevõ lé gi fu va ro zó já nak a
te rü let rõl el tá vo zó lé gi jár mû vén való fel hasz ná lás cél já ból 
a lé gi jár mû fe dél ze té re fel vitt nyom ta tott ki ad vá nyok, még 
ab ban az eset ben is, ha eze ket a kész le te ket a re pü lés nek
azon fél te rü le té re esõ sza ka szán hasz nál ják fel, ahol azo -
kat a fe dél zet re fel vit ték;

e) a re pü lõt ere ken vagy te her áru ter mi ná lo kon fel hasz -
ná lan dó biz ton sá gi és vé del mi be ren de zé sek.

(3) Ez a meg álla po dás nem men te sí ti az egyik fél ál tal a
te rü le tén a lé gi fu va ro zók ré szé re szol gál ta tott üzem anya -
got az (1) be kez dés ben em lí tet tek hez ha son ló adók, vá -
mok, dí jak és il le té kek alól. Az egyik fél te rü le té re tör té nõ
be lé pés kor, ott tar tóz ko dás kor, valamint ki lé pés kor a má -
sik fél lé gi fu va ro zó i nak be kell tar ta ni uk az adott te rü le ten
a lé gi jár mû-üzem anyag ér té ke sí té sé re, be szer zé sé re és fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó tör vé nye ket és ren del ke zé se ket.

(4) Az e cikk (1) és (2) be kez dé sé ben em lí tett be ren de -
zé se ket és kész le te ket fel szó lí tás ra a meg fe le lõ ha tó sá gok
fel ügye le te vagy el len õr zé se alá kell he lyez ni.

(5) Az e cikk ben biz to sí tott men tes sé gek ab ban az eset -
ben is igény be ve he tõk, ha az egyik fél lé gi fu va ro zói az
(1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott áru cik kek köl csön -
be adá sa vagy a má sik fél te rü le tén tör té nõ át adá sa ér de ké -
ben olyan lé gi fu va ro zó val kö töt tek szer zõ dést, amely nek
ré szé re a má sik fél ha son ló men tes sé ge ket biz to sí t.

(6) A meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem aka dá -
lyoz za a fe le ket ab ban, hogy adó kat, já ru lé ko kat, vá mo kat, 
dí ja kat vagy il le té ke ket ves se nek ki az uta sok ré szé re ér té -
ke sí tett, nem a fe dél ze ten tör té nõ fo gyasz tás ra szánt áruk -
ra, a te rü le tü kön be lü li két olyan pont kö zött üze mel te tett

lé gi já rat mû köd te té sé nek egy sza ka sza so rán, ahol a be -
szál lás vagy a ki szál lás en ge dé lye zett.

11. cikk

Használati díjak

(1) A fe lek nem vet nek ki a má sik fél lé gi fu va ro zó i ra a
sa ját, ha son ló nem zet kö zi légi szol gál ta tá so kat nyúj tó lé -
gi fu va ro zó ik ra ki ve tett nél ma ga sabb hasz ná la ti dí ja kat,
illetve nem en ge dé lye zik azok ki ve té sét.

(2) Meg emelt vagy új dí jak ki zá ró lag a dí jak meg ál la pí -
tá sá ért fe le lõs il le té kes ha tó sá gok és a fe lek lé gi fu va ro zói
kö zöt ti meg fe le lõ kon zul tá ci ót köve tõen vet he tõk ki. A
fel hasz ná ló kat éssze rû idõn be lül ér te sí te ni kell a hasz ná -
la ti dí jak mó do sí tá sá ra irá nyuló va la mennyi ja vas lat ról
annak ér de ké ben, hogy a mó do sí tá sok vég re haj tá sa elõtt
is mer tet hes sék ál lás pont ja i kat. A fe lek ösz tön zik az olyan
in for má ció cse rét is, amely a dí jak – e cikk el ve i nek meg fe -
le lõ – éssze rû sé gé nek, meg ala po zott sá gá nak és ará nyos sá -
gá nak pon tos ér té ke lé sé hez le het szük sé ges.

12. cikk

Díjszabás

Az e meg álla po dás ér tel mé ben nyúj tott lé gi köz le ke dé si
szol gál ta tá sok dí jai sza ba don ke rül nek meg ál la pí tás ra és
nem ké pe zik jó vá ha gyás tár gyát, azon ban azok ról – ki zá -
ró lag tá jé koz ta tás cél já ból – ér te sí tés kér he tõ. A tel jes
mér ték ben a Kö zös ség te rü le tén tör té nõ fu va ro zás díja a
kö zös sé gi jog ha tá lya alá tar to zik.

13. cikk

Statisztika

A fe lek ille té kes ha tó sá gai ké re lem re a má sik fél ille té -
kes ha tó sá ga i nak ren del ke zé sé re bo csát ják az egyik fél en -
ge déllyel ren del ke zõ lé gi fu va ro zó ja ál tal a köl csö nö sen el -
fo ga dott szol gál ta tá sok ke re té ben le bo nyo lí tott, a má sik
fél te rü le té re irá nyuló vagy on nan ki in du ló for ga lom ra vo -
nat ko zó in for má ci ó kat és sta tisz ti kát, ugyan olyan for má -
ban, amint azt az en ge déllyel ren del ke zõ lé gi fu va ro zók a
nem ze ti ille té kes ha tó sá gok szá má ra el ké szí tet ték és be -
nyúj tot ták. A fe lek ille té kes ha tó sá gai ál tal a má sik fél ille -
té kes ha tó sá ga i tól ké rel mez he tõ, for ga lom ra vo nat ko zó
to váb bi sta tisz ti kai ada tok át adá sa – bár mely fél kérel -
mére – a ve gyes bi zott ság ban foly ta tott meg be szé lé sek tár -
gyát ké pe zi.
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II. CÍM

SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

14. cikk

Repülésbiztonság

(1) A fe lek a Kö zös ség re pü lés biz ton ság ra vo nat ko zó, a
VI. mel lék let A. pont já ban meg ha tá ro zott jog sza bá lya i nak 
meg fele lõen jár nak el, az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek sze rint.

(2) A fe lek biz to sít ják, hogy amennyi ben az egyik fél ál -
tal be jegy zett és a má sik fél te rü le tén lévõ, a nem zet kö zi
lé gi for ga lom szá má ra nyi tott re pü lõt ere ken le szál ló lé gi -
jár mû te kin te té ben fel me rül az egyez mény alap ján meg ha -
tá ro zott nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si biz ton sá gi elõ írások
be nem tar tá sá nak a gya nú ja, azt az adott má sik fél ille té -
kes ha tó sá gai a fe dél zet re és a lé gi jár mû kör nye ze té re ki -
ter je dõ, a for gal mi elõ té ren el vég zett el len õr zés nek ve tik
alá a lé gi jár mû és sze mély ze te ok má nya i nak, valamint a
lé gi jár mû és annak be ren de zé sei lát ha tó ál la po tá nak vizs -
gá la ta ér de ké ben.

(3) Bár mely fél bár mi kor kér he ti kon zul tá ció le foly ta tá -
sát a má sik fél ál tal fenn tar tott biz ton sá gi elõ írások te kin -
te té ben.

(4) E meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem ér tel -
mez he tõ oly mó don, hogy az kor lá toz za va la mely fél ille -
té kes ha tó sá ga i nak azon ha tás kö rét, hogy meg fe le lõ és
azon na li in téz ke dé se ket hoz zon min den olyan eset ben,
ami kor meg bi zo nyo so dik ar ról, hogy va la mely lé gi jár mû,
ter mék vagy te vé keny ség eset leg:

a) nem fe le l meg – az al kal ma zan dó jogi esz köz függ -
vé nyé ben – az egyez mény alap ján vagy a VI. mel lék let
A. ré szé ben meg ha tá ro zott jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott
mi ni mum sza bá lyok nak,

b) ko moly – a (2) be kez dés ben em lí tett ellen õr zés so -
rán meg ál la pí tott – ag go da lom ra ad okot ab ban a te kin tet -
ben, hogy a lé gi jár mû vagy a lé gi jár mû üze mel te té se nem
fe le l meg – az al kal ma zan dó jogi esz köz függ vé nyé -
ben – az egyez mény alap ján vagy a VI. mel lék let A. pont -
já ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott mi ni -
mum sza bá lyok nak, vagy

c) ko moly ag go da lom ra ad okot ab ban a te kin tet ben,
hogy nem va ló sul meg – az al kal ma zan dó jogi esz köz
függ vé nyé ben – az egyez mény alap ján vagy a VI. mel lék -
let A. pont já ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyok ban meg ál la -
pí tott mi ni mum sza bá lyok tény le ges fenn tar tá sa és al kal -
ma zá sa.

(5) Amennyi ben az egyik fél ille té kes ha tó sá gai a
(4) be kez dés sze rin ti in téz ke dést hoz nak, ar ról – az ilyen
in téz ke dés meg in do ko lá sá val – ha la dék ta la nul ér te sí tik a
má sik fél ille té kes ha tó sá ga it.

(6) Amennyi ben a (4) be kez dés al kal ma zá sá ban ho zott
in téz ke dé se ket az azok alap já ul szol gá ló ok meg szû né se
után nem szün te tik meg, bár me lyik fél a ve gyes bi zott ság
elé utal hat ja a kér dést.

15. cikk

A légi közlekedés védelme

(1) Mi vel a pol gá ri lé gi jár mû vek, uta sa ik és sze mély ze -
tük biz ton sá gá nak vé del me a nem zet kö zi lé gi szol gál ta tá -
sok nyúj tá sá nak alap ve tõ elõ fel té te le, a fe lek újó lag meg -
erõ sí tik a pol gá ri légi köz le ke dés biz ton sá gá nak a jog el le -
nes be avat ko zá sok kal szem be ni vé del mé re irá nyuló köl -
csö nös kö te le zett sé ge i ket, és kü lö nö sen a Chi ca gói Egyez -
mény bõl, a légi jár mû vek fe dél ze tén el kö ve tett bûn cse lek -
mé nyek rõl és egyéb cse lek mé nyek rõl  szóló, 1963. szep -
tem ber 14-én To ki ó ban alá írt egyez mény bõl, a lé gi jár mû -
vek jog el le nes ha ta lom ba ke rí té sé nek le küz dé sé rõl  szóló,
1970. de cem ber 16-án Há gá ban alá írt egyez mény bõl, a
pol gá ri re pü lés biz ton sá ga el le ni jog el le nes cse lek mé nyek
le küz dé sé rõl  szóló, 1971. szep tem ber 23-án Mont re al ban
alá írt egyez mény bõl, a nem zet kö zi pol gá ri légi köz le ke -
dést szol gá ló re pü lõt ere ken el kö ve tett erõ sza kos, jog el le -
nes cse lek mé nyek le küz dé sé rõl  szóló, 1988. feb ru ár 24-én
Mont re al ban alá írt jegy zõ könyv bõl, valamint a plasz ti kus
rob ba nó anya gok, azok fel de rí té se cél já ból tör té nõ meg je -
lö lé sé rõl  szóló, 1991. már ci us 1-jén Mont re al ban alá írt
egyez mény bõl, amennyi ben ezen egyez mé nyek nek mind -
két fél ré szes fele, valamint a pol gá ri légi köz le ke dés biz -
ton sá gá ra vo nat ko zó va la mennyi egyéb olyan egyez mény -
bõl és jegy zõ könyv bõl ame lyek nek mind két fél ré sze se
ere dõ kö te le zett sé ge i ket.

(2) A fe lek ké re lem re min den szük sé ges se gít sé get
meg ad nak egy más nak a pol gá ri lé gi jár mû vek jog el le nes
ha ta lom ba ke rí té sé re irá nyuló cse lek mé nyek, és az ilyen
lé gi jár mû, uta sai és sze mély ze te, a re pü lõt erek és a lé gi na -
vi gá ci ós be ren de zé sek biz ton sá ga ellen irá nyuló jog el le -
nes cse lek mé nyek, valamint a pol gá ri légi köz le ke dés biz -
ton sá gát fe nye ge tõ bár mely egyéb ve szély meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben.

(3) A fe lek az egy más sal fenn tar tott kap cso la ta ik ban a
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet (ICAO) ál tal meg -
ál la pí tott és a Chi ca gói Egyez mény mel lék le tét ké pe zõ, a
légi köz le ke dés vé del mé re vo nat ko zó elõ írásoknak
és – amennyi ben al kal maz zák azo kat – ja va solt gya kor lat -
nak meg fele lõen jár nak el, amennyi ben az ilyen vé del mi
ren del ke zé sek a fe lek re vo nat koz nak. Mind két fél elõ ír ja,
hogy a te rü le tén be jegy zett lé gi jár mû vek üze mel te tõi,
azon üze mel te tõk, ame lyek gaz da sá gi te vé keny sé gé nek
szék he lye vagy ál lan dó la kó he lye a te rü le tü kön van,
valamint a te rü le tü kön lévõ re pü lõt erek üze mel te tõi ezen
lé gi köz le ke dés-vé del mi ren del ke zé sek nek meg fele lõen
jár ja nak el.
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(4) Mind két fél biz to sít ja a ha té kony in téz ke dé sek meg -
té te lét sa ját te rü le tén a lé gi jár mû vek vé del me, az uta sok és
cso mag ja ik át vizs gá lá sa, valamint a sze mély zet nek, a te -
her áru nak (a poggyászt is be le ért ve) és a lé gi jár mû vön ta -
lál ha tó kész le tek nek a be szál lás vagy be ra ko dás elõtt és
köz ben tör té nõ meg fe le lõ el len õr zé se ér de ké ben, to váb bá
biz to sít ja, hogy eze ket az in téz ke dé se ket a ve szély nö ve -
ke dé sé nek meg fele lõen ki iga zít ják. A fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy a má sik fél elõ ír hat ja lé gi fu va ro zó ik szá má ra
a (3) be kez dés ben em lí tett lé gi köz le ke dés-vé del mi elõ -
írások be tar tá sát az adott má sik fél te rü le té re tör té nõ be lé -
pés, az on nan tör té nõ ki lé pés, illetve az ott tar tóz ko dás so -
rán. A fe lek jó in du la tú an jár nak el a má sik fél nek az egyes
konk rét ve szé lyek kel szem be ni, éssze rû kü lön le ges vé del -
mi in téz ke dé sek meg té te lé re irá nyuló ké rel me te kin te té -
ben is.

(5) Pol gá ri lé gi jár mû jog el le nes ha ta lom ba ke rí té se,
illetve ilyen ve szély fenn ál lá sa, vagy más, az ilyen lé gi jár -
mû, annak uta sai és sze mély ze te, re pü lõt erek vagy lé gi na -
vi gá ci ós be ren de zé sek biz ton sá ga el le ni jog el le nes cse lek -
mény vagy annak ve szé lye ese tén a fe lek se gít sé get nyúj -
ta nak egy más nak a kom mu ni ká ció elõ se gí té se és más, az
ilyen cse lek mény vagy ve szély gyors és biz ton sá gos meg -
szün te té sé re szol gá ló meg fe le lõ in téz ke dé sek meg té te le
ré vén.

(6) Amennyi ben va la me lyik fél meg ala po zot tan véli
úgy, hogy a má sik fél nem e cikk lé gi köz le ke dés-vé del mi
ren del ke zé se i nek meg fele lõen járt el, azon na li konzultá -
ciót kér het a má sik fél tõl.

(7) Ezen meg álla po dás 4. cik ké nek (En ge dé lyek vissza -
vo ná sa) sé rel me nél kül, amennyi ben az ilyen ké re lem be -
nyúj tá sá tól szá mí tott ti zen öt (15) na pon be lül nem si ke rül
ki elé gí tõ meg egye zés re jut ni, az ala pot szol gál tat mind két
fél lé gi fu va ro zói üze mel te té si en ge dé lyé nek és mû sza ki
en ge dé lyé nek vissza tar tá sá ra, vissza vo ná sá ra, kor lá to zá -
sá ra vagy fel té te lek hez kö té sé re.

(8) Azon na li és rend kí vü li fe nye ge tés ese té ben a fe lek a
ti zen öt (15) nap le tel te elõtt ide ig le nes in téz ke dé se ket hoz -
hat nak.

(9) A (7) be kez dés sel össz hang ban ho zott bár mely in -
téz ke dést meg kell szün tet ni, amint a má sik fél tel je sí ti
e cikk ren del ke zé se it.

16. cikk

Légiforgalmi szolgáltatás

(1) A fe lek a VI. mel lék let B. ré szé ben meg ha tá ro zott
jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek meg fele lõen jár nak el, az
aláb bi ak ban meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján.

(2) A fe lek a le he tõ leg szo ro sabb együtt mû kö dés mel -
lett kö te le zik el ma gu kat a lé gi for gal mi szol gál ta tás te rü le -
tén az egy sé ges euró pai ég bolt Ma rok kó ra tör té nõ ki ter -

jesz té se cél já ból, a je len le gi biz ton sá gi elõ írások és az
 európai ál ta lá nos lé gi for gal mi elõ írások össz ha té kony sá -
gá nak ja ví tá sa, valamint a ka pa ci tá sok op ti ma li zá lá sa és a
ké sé sek csök ken té se ér de ké ben.

(3) Az egy sé ges euró pai ég bolt ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok al kal ma zá sá nak a te rü le tü kön tör té nõ egy sze rû sí té se
ér de ké ben:

a) Ma rok kó meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket a lé -
gi for gal mi szol gál ta tás in téz mé nyi szer ke ze té nek az egy -
sé ges euró pai ég bolt hoz tör té nõ iga zí tá sa ér de ké ben, kü lö -
nö sen a lé gi na vi gá ci ós szol gál ta tók tól leg alább mû kö dé -
sük ben füg get len, vo nat ko zó nem ze ti fel ügye le ti szer vek
lét re ho zá sa ré vén; valamint

b) A Kö zös ség tár sul Ma rok kó val a lé gi na vi gá ci ós
szol gá la tok, a lég tér és az in te ro pe ra bi li tás te rü le té re vo -
nat ko zó, az egy sé ges euró pai ég bolt cél ki tû zé sé bõl ere dõ
ope ra tív kez de mé nye zé sek te kin te té ben, kü lö nö sen Ma -
rok kó erõ fe szí té se i nek a funk ci o ná lis lég tér blok kok ki ala -
kí tá sá ba való ko rai be vo ná sa vagy a SESAR meg fe le lõ
 koordinálása ré vén.

17. cikk

Környezetvédelem

(1) A fe lek a VI. mel lék let C. ré szé ben meg ha tá ro zott, a
légi köz le ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak
meg fele lõen jár nak el.

(2) Ezen meg álla po dás ren del ke zé sei nem ér tel mez he -
tõk úgy, hogy kor lá toz zák va la mely fél ille té kes hatósá -
gainak arra irá nyuló ha tás kö rét, hogy azok meg fe le lõ in -
téz ke dé se ket hoz za nak a meg álla po dás ér tel mé ben vég zett 
nem zet kö zi légi köz le ke dés kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá -
nak ki kü szö bö lé se vagy egyéb mó don tör té nõ ke ze lé se
cél já ból, fel té ve hogy az ilyen in téz ke dé se ket ál lam pol -
gár ság ra való te kin tet nél kül al kal maz zák.

18. cikk

Fogyasztóvédelem

A fe lek a VI. mel lék let D. ré szé ben meg ha tá ro zott, a
légi köz le ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak
meg fele lõen jár nak el.

19. cikk

Számítógépes helyfoglalási rendszerek

A fe lek a VI. mel lék let E. ré szé ben meg ha tá ro zott, a légi 
köz le ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak meg -
fele lõen jár nak el.
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20. cikk

Szociális szempontok

A fe lek a VI. mel lék let F. ré szé ben meg ha tá ro zott, a légi 
köz le ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak meg -
fele lõen jár nak el.

III. CÍM

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Értelmezés és végrehajtás

(1) A fe lek meg hoz nak va la mennyi meg fe le lõ – ál ta lá -
nos vagy egye di – in téz ke dést az e meg ál la po dás ból ere dõ
kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben,
valamint tar tóz kod nak bár mely olyan in téz ke dés tõl, amely 
ve szé lyez tet né e meg álla po dás cél ki tû zé se i nek meg va ló -
sí tá sát.

(2) Mind két fél fe le lõs a meg ál la po dás nak, valamint kü -
lö nö sen a VI. mel lék let ben fel so rolt, a légi köz le ke dés re
vo nat ko zó ren de le tek nek és irány el vek nek a te rü le tén való 
meg fe le lõ vég re haj tá sá ért.

(3) Mind két fél meg ad a má sik fél nek min den szük sé ges 
in for má ci ót és se gít sé get az eset le ges jog sér té sek re vo nat -
ko zó, a má sik fél ál tal e meg ál la po dás nak meg fele lõen, sa -
ját ha tás kö ré ben el vég zett vizs gá la tok ese té ben.

(4) Amennyi ben a fe lek az e meg álla po dás ál tal rá juk
ru há zott ha tás kör ke re té ben a má sik fél ér de kelt sé gé be tar -
to zó és a má sik fél ha tó sá ga it vagy vál lal ko zá sa it érin tõ
kér dés ben jár nak el, a má sik fél ille té kes ha tó sá ga it – a
vég sõ dön tést meg elõ zõ en – tel jes kö rû en tá jé koz tat ják, és
le he tõ sé get biz to sí ta nak ré szé re ész re vé te lek té te lé re.

22. cikk

Vegyes bizottság

(1) Lét re jön a fe lek kép vi se lõ i bõl álló bi zott ság
(a továb biak ban: ve gyes bi zott ság), amely fe le l e meg álla -
po dás al kal ma zá sá ért és biz to sít ja annak meg fe le lõ vég re -
haj tá sát. E cél ból aján lá so kat tesz és ha tá ro za to kat hoz az
e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott ese tek ben.

(2) A ve gyes bi zott ság ha tá ro za ta it együt te sen fo gad ja
el, és azok a fe lek re néz ve kö te le zõ erõ vel bír nak. A fe lek
azo kat sa ját sza bá lyo zá suk nak meg fe le lõ en hajt ják vég re.

(3) A ve gyes bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább
éven te egy szer ülé se zik. Mind két fél kér he ti ülés össze hí -
vá sát.

(4) Bár mely fél kér he ti a ve gyes bi zott ság ülé sé nek
össze hí vá sát az e meg álla po dás ér tel me zé sé re vagy al kal -
ma zá sá ra vo nat ko zó bár mely kér dés meg ol dá sa ér de ké ben 
is. Az ülést a le he tõ leg ko ráb bi idõ pont ra kell össze hív ni,
de – el té rõ meg álla po dás hi á nyá ban – leg ké sõbb a ké re lem 
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott két hó na pon be lül.

(5) E meg álla po dás meg fe le lõ vég re haj tá sa ér de ké ben a
fe lek in for má ci ót cse rél nek és – bár mely fél ké ré sé -
re – kon zul tá ci ó kat tar ta nak a ve gyes bi zott ság ke re té ben.

(6) A ve gyes bi zott ság – ha tá ro za tá val – el já rá si sza -
bály za tot fo gad el.

(7) Amennyi ben va la me lyik fél úgy véli, hogy a ve gyes
bi zott ság egy ha tá ro za tát a má sik fél nem meg fele lõen
hajt ja vég re, az elõb bi kér he ti a kér dés nek a ve gyes bi zott -
ság ke re té ben tör té nõ meg vi ta tá sát. Amennyi ben a ve gyes
bi zott ság a meg ke re sé sét kö ve tõ két hó na pon be lül nem
tud dön tést hoz ni a kér dés ben, a ké rel me zõ fél a 24. cikk
alap ján meg fe le lõ át me ne ti véd in téz ke dé se ket hoz hat.

(8) A ve gyes bi zott ság ha tá ro za tai tar tal maz zák a fe lek
ál ta li vég re haj tás idõ pont ját és va la mennyi egyéb in for má -
ci ót, ame lyek érint he tik a gaz da sá gi sze rep lõ ket.

(9) A (2) be kez dés sé rel me nél kül, amennyi ben a ve -
gyes bi zott ság nem hoz ha tá ro za tot a meg ke re sé sét kö ve tõ
hat hó na pon be lül az elé utalt kér dés ben, a fe lek a 24. cikk
alap ján meg fe le lõ át me ne ti véd in téz ke dé se ket hoz hat nak.

(10) A ve gyes bi zott ság meg vizs gál ja a több sé gi ré sze -
se dés sel zaj ló két ol da lú be ru há zá so kat érin tõ kér dé se ket,
illetve a fe lek lé gi fu va ro zó i nak tény le ges el len õr zé sé ben
tör tént vál to zá so kat.

(11) A ve gyes bi zott ság se gí ti az együtt mû kö dést to váb -
bá az ál tal, hogy:

a) ösz tön zi a biz ton ság, a vé de lem, a kör nye zet vé de -
lem, a lé gi köz le ke dé si inf ra struk tú ra (a rés idõt is be le ért -
ve) és a fo gyasz tó vé de lem te rü le tén a szak ér tõi szin tû, új
jog sza bá lyi vagy sza bá lyo zá si kez de mé nye zé sek rõl és fej -
le mé nyek rõl  szóló esz me cse ré ket;

b) rend sze re sen vizs gál ja a meg álla po dás al kal ma zá sa
so rán – kü lö nö sen a mun ka vál la lás te rü le tén – je lent ke zõ
szo ciá lis ha tá so kat, és meg fe le lõ vá la szo kat dol go z ki a jo -
gos nak ta lált ag gá lyok ra; és

c) mér le ge li a meg álla po dás to vább fej lesz té sé nek le -
het sé ges te rü le te it, töb bek kö zött aján lá so kat tesz a meg -
álla po dás mó do sí tá sá ra.

23. cikk

Vitarendezés és választottbíráskodás

(1) Bár me lyik fél a ve gyes bi zott ság hoz utal hat ja az
e meg álla po dás al kal ma zá sá val vagy ér tel me zé sé vel kap -
cso la tos, a 22. cikk alap ján nem ren de zett vi tá kat. E cikk
al kal ma zá sá ban a tár su lá si meg álla po dás ke re té ben lét re -
ho zott Tár su lá si Ta nács jár el ve gyes bi zott ság ként.

(2) A ve gyes bi zott ság ha tá ro zat tal dönt a vi ták ról.
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(3) A fe lek meg hoz zák a (2) be kez dés ben em lí tett ha tá -
ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket.

(4) Amennyi ben a vi tát a (2) be kez dés sel össz hang ban
nem le het ren dez ni, az ügyet – bár mely fél ké ré sé re – egy
há rom vá lasz tott bí ró ból álló vá lasz tott bí rói tes tü let elé
kell utal ni, az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott el já rás sal össz -
hang ban:

a) mind két fél ki ne vez egy vá lasz tott bí rót a vá lasz tott -
bí ró ság ál ta li vá lasz tott bí rás ko dás irán ti ké re lem rõl a má -
sik fél ál tal dip lo má ci ai úton el jut ta tott ér te sí tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott hat van (60) na pon be lül; a har ma dik vá -
lasz tott bí rót a má sik két vá lasz tott bí ró ne ve zi ki azt ezt kö -
ve tõ hat van (60) na pon be lül. Amennyi ben az egyik fél a
meg ál la pí tott ha tár idõn be lül nem ne ve zett ki vá lasz tott bí -
rót, vagy a har ma dik vá lasz tott bí ró ki ne ve zé se a meg ál la -
pí tott ha tár idõn be lül nem tör tént meg, bár me lyik fél fel -
kér he ti az ICAO Ta ná csá nak el nö két, hogy ne vez zen ki
vá lasz tott bí rót vagy adott eset ben vá lasz tott bí ró kat;

b) a fen ti a) pont ér tel mé ben ki ne ve zett har ma dik vá -
lasz tott bí ró egy har ma dik ál lam ál lam pol gá ra, és a vá lasz -
tott bí ró ság el nö ke ként jár el;

c) a vá lasz tott bí ró ság el já rá si sza bály za tot fo gad el;
valamint

d) a vá lasz tott bí ró ság vég sõ ha tá ro za tá ra is fi gye lem -
mel, a vá lasz tott bí rás ko dás kez de ti költ sé gei a fe lek kö zött 
egyen lõ en osz la nak meg.

(5) A vá lasz tott bí ró ság bár mely ide ig le nes vagy vég sõ
ha tá ro za ta kö te le zõ a fe lek re néz ve.

(6) Amennyi ben va la me lyik fél a vá lasz tott bí ró ság
e cikk nek meg fele lõen ho zott ha tá ro za tá ról  szóló ér te sí tés -
tõl szá mí tott har minc (30) na pon be lül nem tel je sí ti az em -
lí tett ha tá ro zat ban fog lal ta kat, a má sik fél – e mu lasz tás
fenn áll tá ig – kor lá toz hat ja, fel füg geszt he ti vagy vissza -
von hat ja a vét kes fél nek e meg álla po dás alap ján biz to sí tott 
jo go kat vagy ki vált sá go kat.

24. cikk

Védintézkedések

(1) A fe lek meg te szik az e meg álla po dás sze rin ti kö te le -
zett sé ge ik tel je sí té sé hez szük sé ges ál ta lá nos vagy egye di
in téz ke dé se ket. Gon dos kod nak ar ról, hogy az e meg ál la -
po dás ban meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek tel je sül je nek.

(2) Ha a fe lek egyi ke úgy véli, hogy a má sik fél nem tel je -
sí tet te a meg ál la po dás ból ere dõ va la mely kö te le zett sé gét,
meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz hat. A véd in téz ke dé se ket tár gyi 
és idõ be li ha tá lyuk te kin te té ben a hely zet meg ol dá sá hoz
vagy a meg álla po dás egyen sú lyá nak fenn tar tá sá hoz ok vet le -
nül szük sé ges mér ték re kell kor lá toz ni. El sõd le ge sen olyan
in téz ke dé se ket kell al kal maz ni, ame lyek a meg álla po dás
vég re haj tá sá ban a leg ki sebb za vart okoz zák.

(3) A véd in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sát mér le ge lõ fél a
ve gyes bi zott sá gon ke resz tül ér te sí ti a töb bi fe let, és va la -
mennyi lé nye gi in for má ci ót a ren del ke zé sük re bo csát ja.

(4) A fe lek a köl csö nö sen el fo gad ha tó meg ol dás el éré se
ér de ké ben a ve gyes bi zott ság ke re té ben ha la dék ta la nul
kon zul tá ci ót in dí ta nak.

(5) A 3. cikk d) pont ja, a 4. cikk d) pont ja és a 14–15.
cikk sé rel me nél kül, az érin tett fél nem hoz hat véd in téz ke -
dé se ket a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés idõ pont ját kö ve tõ
egy hó nap vé gé ig, ki vé ve ha a (4) be kez dés sze rin ti kon -
zul tá ci ós el já rás a meg ál la pí tott ha tár idõ le jár ta elõtt be fe -
je zõ dik.

(6) Az érin tett fél ha la dék ta la nul ér te sí ti a ve gyes bi zott -
sá got a ho zott in téz ke dé sek rõl, és va la mennyi lé nye gi in -
for má ci ót a ren del ke zé sé re bo csát ja.

(7) Az e cikk alap ján ho zott va la mennyi in téz ke dést fel
kell füg gesz te ni, amint a vét kes fél ele get tesz e meg álla -
po dás ren del ke zé se i nek.

25. cikk

A megállapodás földrajzi hatálya

A fe lek – a meg álla po dás két ol da lú jel le gé nek el is me ré -
se mel lett – tu do má sul ve szik, hogy a meg álla po dás az
1995. no vem ber 28-i bar ce lo nai nyi lat ko zat ban elõ irány -
zott eu ro-me di ter rán part ner ség ha tá lya alá tar to zik. A fe -
lek fo lya ma tos pár be széd mel lett kö te le zik el ma gu kat
e meg ál la po dás nak a bar ce lo nai fo lya mat tal való össz -
hang ja ér de ké ben, kü lö nös te kin tet tel annak le he tõ sé gé re,
hogy a meg ál la po dást a ha son ló lé gi köz le ke dé si meg ál la -
po dá sok figye lembevétele ér de ké ben köl csö nös egyet ér -
tés ben mó do sít sák.

26. cikk

Más megállapodásokhoz való viszony

(1) E meg álla po dás ren del ke zé sei a Ma rok kó és az
EK-tag ál la mok kö zöt ti két ol da lú meg ál la po dá sok vo nat -
ko zó ren del ke zé sei he lyé be lép nek. Az ilyen két ol da lú
meg ál la po dá sok ból ere dõ, e meg álla po dás ha tá lya alá nem 
tar to zó ha tá lyos for gal mi jo gok azon ban to vább ra is gya -
ko rol ha tók, fel té ve hogy az EK-tag ál la mok és ál lam pol gá -
ra ik kö zött nem tesz nek hát rá nyos meg kü lön böz te tést.

(2) Amennyi ben a fe lek több ol da lú meg álla po dás szer -
zõ dõ fe lé vé vál nak, vagy jó vá hagy nak va la mely, az ICAO
vagy más nem zet kö zi szer ve zet ál tal el fo ga dott, e meg álla -
po dás ha tá lya alá tar to zó kér dé se ket érin tõ ha tá ro za tot, a
ve gyes bi zott ság ke re té ben kon zul tál nak annak meg ha tá -
ro zá sa cél já ból, hogy e fej le mé nyek figye lembevétele ér -
de ké ben fe lül kell-e vizs gál ni e meg ál la po dást.

(3) E meg álla po dás nem sér ti az ICAO eset le ges jö võ -
be ni aján lá sa i nak al kal ma zá sá val kap cso lat ban a két fél ál -
tal ho zan dó dön té se ket. A fe lek nem hi vat koz hat nak
e meg ál la po dás ra vagy annak bár mely ré szé re ab ból a cél -
ból, hogy az alap ján til ta koz za nak az ICAO ál tal mér le -
gelt, e meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó bár mely kér dés re
vo nat ko zó al ter na tív po li ti ka ellen.
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27. cikk

Módosítások

(1) Amennyi ben va la mely fél fe lül kí ván ja vizs gál ni
e meg álla po dás ren del ke zé se it, er rõl ér te sí ti a ve gyes bi -
zott sá got. A meg álla po dás el fo ga dott mó do sí tá sa a meg fe -
le lõ bel sõ el já rá sok le zá rá sát köve tõen lép ha tály ba.

(2) A ve gyes bi zott ság – az egyik Fél ja vas la tá ra és
e cik kel össz hang ban – a meg álla po dás mel lék le te i nek
mó do sí tá sá ról ha tá roz hat.

(3) E meg álla po dás nem sér ti – a meg kü lön böz te tés -
men tes ség el vé nek és e meg álla po dás ren del ke zé se i nek
tisz te let ben tar tá sá ra is fi gye lem mel – a fe lek azon jo gát,
hogy a légi köz le ke dés te rü le tén vagy a VI. mel lék let ben
em lí tett tár sult te rü le ten egy ol da lú an új jog sza bá lyo kat fo -
gad ja nak el vagy meg lé võ jog sza bá lya i kat mó do sít sák.

(4) Amennyi ben va la mely fél új jog sza bályt fo gad el, a
le he tõ leg rö vi debb idõn be lül ér te sí ti er rõl a má sik fe let, és
kon zul tá ci ót in dít. Az egyik fél ké ré sé re a ve gyes bi zott ság 
ke re té ben elõ ze tes vé le mény cse ré re ke rül het sor.

(5) Amennyi ben va la mely fél a légi köz le ke dés re vagy a 
VI. mel lék let ben em lí tett tár sult te rü let re vo nat ko zó új
jog sza bályt vagy jog sza bály-mó do sí tást fo gad el, er rõl a
má sik fe let leg ké sõbb az el fo ga dást kö ve tõ har minc na pon
be lül ér te sí ti. Az ezt kö ve tõ hat van na pon be lül a ve gyes
bi zott ság – bár mely fél ké ré sé re – vé le mény cse rét tart az új 
jog sza bály vagy mó do sí tás e meg álla po dás meg fe le lõ vég -
re haj tá sá ra gya ko rolt ha tá sá ról.

(6) A ve gyes bi zott ság:
a) ha tá ro za tot fo gad el e meg álla po dás VI. mel lék le té -

nek fe lül vizs gá la tá ról a kér dé ses új jog sza bály vagy mó -
do sí tás – szük ség ese tén vi szo nos sá gi ala pon tör té nõ – be -
il lesz té se ér de ké ben;

b) ha tá ro za tot fo gad el, amely ben meg ál la pít ja, hogy a
kér dé ses új jog sza bály vagy mó do sí tás össz hang ban áll
e meg ál la po dás sal; vagy

c) ha tá roz az egyéb, éssze rû ha tár idõn be lül el fo ga dan -
dó in téz ke dé sek rõl, e meg álla po dás meg fe le lõ vég re haj tá -
sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben.

28. cikk

A megállapodás megszûnése

(1) Ez a meg álla po dás ha tá ro zat lan idõ re szól.

(2) Bár mely fél, bár mely idõ pont ban dip lo má ci ai úton
írás ban ér te sít he ti a má sik fe let azon dön té sé rõl, hogy a
meg ál la po dást fel kí ván ja mon da ni. A fel mon dás ról  szóló
ér te sí tést egy ide jû leg az ICAO-nak is meg kell kül de ni. A
meg álla po dás az ér te sí tés má sik fél ál ta li kéz hez vé te lét
kö ve tõ ti zen két hó nap pal szû nik meg, ki vé ve ha a fel mon -

dás ról  szóló ér te sí tést ezen idõ tar tam le jár ta elõtt vissza -
von ják.

(3) E meg álla po dás ha tá lyát vesz ti, illetve fel füg gesz -
tés re ke rül, amennyi ben a tár su lá si meg álla po dás ha tá lyát
vesz ti, illetve fel füg gesz tés re ke rül.

29. cikk

Az ICAO-nál és az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Fõtitkárságánál

tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel

Ezt a meg ál la po dást és va la mennyi mó do sí tá sát az
ICAO és az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Fõ tit kár sá -
ga nyil ván tar tás ba ve szi.

30. cikk

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

(1) Ezt a meg ál la po dást ide ig le ne sen, a fe lek nem ze ti
jog sza bá lya i val össz hang ban, az alá írás idõ pont já tól kez -
dõ dõ en al kal maz ni kell.

(2) E meg álla po dás a fe lek kö zött foly ta tott dip lo má ci ai
jegy zék vál tás so rán a leg utol só ként kül dött jegy zék kel tét
kö ve tõ egy hó nap pal lép ha tály ba, mely jegy zé kek ben a
fe lek meg erõ sí tik, hogy a meg álla po dás ha tály ba lé pé sé hez 
szük sé ges va la mennyi el já rás le zá rult. E jegy zék vál tás
cél já ból a Ma rok kói Ki rály ság az Euró pai Unió Ta ná csá -
nak Fõ tit kár sá ga szá má ra meg kül di az Euró pai Kö zös ség -
nek és tag ál la ma i nak  szóló dip lo má ci ai jegy zé két, az
 Európai Unió Ta ná csá nak Fõ tit kár sá ga pe dig meg kül di a
ma rok kói Ki rály ság nak az Euró pai Kö zös ség és tag ál la -
mai dip lo má ci ai jegy zé két. Az Euró pai Kö zös ség és tag ál -
la mai dip lo má ci ai jegy zé ke tar tal maz za va la mennyi tag ál -
lam azon köz le mé nyét, mely ben meg erõ sí tik, hogy a meg -
álla po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges el já rá sok lezá -
rultak.

Fen ti ek hi te lé ül, az alul írott, kel lõ en fel ha tal ma zott sze -
mé lyek alá ír ták ezt a Meg ál la po dást.

Kelt Brüsszel ben, a 2006. év de cem ber ha vá nak ti zen -
ket te dik nap ján, két-két pél dány ban an gol, cseh, dán, észt,
finn, fran cia, gö rög, hol land, len gyel, lett, lit ván, ma gyar,
mál tai, né met, olasz, por tu gál, spa nyol, svéd, szlo vák,
szlo vén és arab nyel ven, amely szö ve gek mind egyi ke egy -
aránt hi te les.
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I. Melléklet

Kölcsönösen elfogadott szolgáltatások
és meghatározott útvonalak

1. E mel lék let re a meg álla po dás IV. mel lék le té ben fog -
lalt át me ne ti ren del ke zé sek vo nat koz nak.

2. Az egyes fe lek a má sik fél lé gi fu va ro zói szá má ra
biz to sít ják a jo got arra, hogy az alább meg ha tá ro zott út vo -
na la kon lé gi szol gál ta tá so kat üze mel tes se nek:

a) a Kö zös ség lé gi fu va ro zói ese té ben:
a Kö zös ség te rü le tén fek võ pon tok – Ma rok kó te rü le tén

fek võ egy vagy több pont – Ma rok kó te rü le tén túli pon tok,
b) Ma rok kó lé gi fu va ro zói ese té ben:
Ma rok kó te rü le tén fek võ pon tok – a Kö zös ség te rü le tén

fek võ egy vagy több pont.

3. A ma rok kói lé gi fu va ro zók jo go sul tak arra, hogy az
e meg álla po dás 2. cik ké ben meg ha tá ro zott for gal mi jo go -
kat a Kö zös ség te rü le tén fek võ több pont kö zött gya ko rol -
ják, fel té ve, hogy ezen szol gál ta tá sok Ma rok kó te rü le té rõl
in dul nak ki vagy ott fe je zõd nek be.

A kö zös sé gi lé gi fu va ro zók jo go sul tak arra, hogy az
e meg álla po dás 2. cik ké ben meg ha tá ro zott for gal mi jo go -
kat Ma rok kó és Ma rok kó te rü le tén túli pon tok kö zött gya -
ko rol ják, fel té ve, hogy ezen szol gál ta tá sok a Kö zös ség te -
rü le té rõl in dul nak ki vagy ott fe je zõd nek be, valamint
hogy ezek a pon tok – a sze mély szál lí tá si szol gál ta tá sok te -
kin te té ben – az euró pai szom széd ság po li ti ká ban részt
vevõ or szá gok ban ta lál ha tók.

A kö zös sé gi lé gi fu va ro zók jo go sul tak arra, hogy – a
Ma rok kó ba irá nyuló vagy az on nan ki in du ló szol gál ta tá -
sok ese té ben – ugyan azon szol gál ta tás ke re té ben egy nél
több pon tot szol gál ja nak ki, és gya ko rol ják ezen pon tok
kö zött az út meg sza kí tás jo gát.

Az euró pai szom széd ság po li ti ká ban részt vevõ or szá -
gok: Al gé ria, Azer baj dzsán, Be la rusz, Egyip tom, Grú zia,
Iz ra el, Jor dá nia, Li ba non, Lí bia, Ma rok kó, Mol do va, Ör -
mény or szág, a Pa lesz tin Ha tó ság, Szí ria, Tu né zia és Uk -
raj na. Az euró pai szom széd ság po li ti ká ban részt vevõ or -
szá gok ban fek võ pon tok köz ben sõ pon tok ként is igény be
ve he tõk.

4. A meg ha tá ro zott út vo na lak bár mely irány ban üze -
mel tet he tõk. A meg ha tá ro zott út vo na lak egyes, köz ben sõ
vagy a te rü le ten túli pont jai – a vál lal ko zá sok be lá tá sa sze -
rint – ki hagy ha tók né hány vagy az összes szol gál ta tás te -
kin te té ben, fel té ve, hogy a szol gál ta tás a ma rok kói lé gi fu -
va ro zók ese té ben Ma rok kó te rü le té rõl, vagy a Kö zös ség
lé gi fu va ro zói ese té ben va la mely EK-tag ál lam te rü le té rõl
in dul vagy ott fe je zõ dik be.

5. A fe lek le he tõ vé te szik az egyes lé gi fu va ro zók szá -
má ra, hogy az ál ta luk kí nált nem zet kö zi lé gi fu va ro zás ban
a já rat sû rû sé get és a ka pa ci tást a pi a con ér vé nye sü lõ ke res -

ke del mi szem pon tok alap ján ál la pít sák meg. E jog gal
össz hang ban, egyik fél sem kor lá toz hat ja egy ol da lú an a
for ga lom nagy sá gát, a lé gi já ra tok sû rû sé gét vagy rend sze -
rin ti gya ko ri sá gát, vagy a má sik fél lé gi fu va ro zói ál tal üze -
mel te tett lé gi jár mû vek tí pu sát, ki vé ve ha ez vám ügyi, mû -
sza ki, üze mel te té si, kör nye zet vé del mi vagy egész ség vé -
del mi okok ból szük sé ges.

6. A nem zet kö zi lé gi fu va ro zást vég zõ lé gi fu va ro zók az 
üze mel te tett lé gi jár mû tí pu sá nak a meg ha tá ro zott út vo na -
lak bár mely pont ján való meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó
bár mi ne mû kor lá to zás nél kül vé gez he tik te vé keny sé gü -
ket.

7. Az olyan ese tek, ami kor az e meg ál la po dás ban elõ -
irány zott jo gok ki hasz ná lá sa ér de ké ben ma rok kói lé gi fu -
va ro zó har ma dik or szág be li lé gi tár sa ság lé gi jár mû vét,
vagy a Kö zös ség egy lé gi fu va ro zó ja az V. mel lék let ben
em lí tet tek tõl el té rõ har ma dik or szág be li lé gi tár sa ság lé gi -
jár mû vét a sze mély zet tel együtt bér li (tel jes bér let), csak
ki vé tel ként for dul hat nak elõ, illetve csak át me ne ti igényt
elé gít het nek ki. Az ilyen bér lé si szán dé kot elõze tes jó vá -
ha gyás ra be kell nyúj ta ni a bér lõ lé gi fu va ro zó en ge dé lyét
ki adó ha tó ság hoz, valamint a má sik fél ille té kes ha tó sá gá -
hoz.

II. Melléklet

Marokkó és az EK-tagállamok közötti
kétoldalú megállapodások

A meg álla po dás 26. cik ke ér tel mé ben e meg álla po dás a
Ma rok kó és az EK-tag ál la mok kö zött lét re jött aláb bi két -
ol da lú lé gi köz le ke dé si meg ál la po dá sok vo nat ko zó ren del -
ke zé se i nek he lyé be lép:

– A Bel ga Ki rály ság kor mány a és Õ fel sé ge Ma rok kó
Ki rály a kor mány a kö zött 1958. ja nu ár 20-án Ra bat ban lét -
re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás; ki egé szít ve az 1958.
ja nu ár 20-án kelt jegy zék vál tás sal; leg utóbb a 2002. jú ni us 
11-én Ra bat ban kelt egyet ér té si nyi lat ko zat tal mó do sít va;

– A Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és Ma rok kó
kö zött 1961. má jus 8-án Ra bat ban lét re jött légi köz le ke dé -
si meg álla po dás, amely vo nat ko zá sá ban a Cseh Köz tár sa -
ság jog utód lá si nyi lat ko za tot he lye zett le tét be;

– A Dán Ki rály ság kor mány a és a Ma rok kói Ki rály ság
kor mány a kö zött 1977. no vem ber 14-én Ra bat ban lét re -
jött, a légi szol gál ta tá sok ról  szóló meg álla po dás; ki egé -
szít ve az 1977. no vem ber 14-én kelt jegy zék vál tás sal;

– A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a Ma rok kói Ki -
rály ság kö zött 1961. ok tó ber 12-én Bonn ban lét re jött légi
köz le ke dé si meg álla po dás;

– A Gö rög Köz tár sa ság kor mány a és a Ma rok kói Ki -
rály ság kor mány a kö zött 1999. má jus 10-én Ra bat ban lét -
re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás; együt tes ol va sat ban
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az 1998. ok tó ber 6-án A thén ban kelt egyet ér té si nyi lat ko -
zat tal;

– A Spa nyol or szág kor mány a és a Ma rok kói Ki rály ság
kor mány a kö zött 1970. jú li us 7-én Mad rid ban lét re jött légi 
köz le ke dé si meg álla po dás; leg utóbb a 2003. au gusz tus
12-i és a 2003. au gusz tus 25-i le vél vál tás sal ki egé szít ve;

– A Fran cia Köz tár sa ság kor mány a és Õ fel sé ge Ma rok -
kó Ki rály a kor mány a kö zött 1957. ok tó ber 25-én Ra bat -
ban lét re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás;

= az 1961. már ci us 22-én kelt le vél vál tás sal mó do -
sít va;

= az 1968. de cem ber 2-án és 5-én kelt köl csö nö sen
el fo ga dott jegy zõ könyv vel mó do sít va;

= az 1976. má jus 17–18-i tár gya lá si fel jegy zés sel
mó do sít va;

= az 1977. már ci us 15-én kelt tár gya lá si fel jegy zés -
sel mó do sít va;

= leg utóbb az 1984. már ci us 22–23-án kelt tár gya lá -
si fel jegy zés sel, valamint az 1984. már ci us 14-i le -
vél vál tás sal mó do sít va;

– Az Olasz Köz tár sa ság kor mány a és Õ fel sé ge Ma rok -
kó Ki rály a kor mány a kö zött 1967. jú li us 8-án Ró má ban
lét re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás; a 2000. jú li us
13-án Ró má ban kelt egyet ér té si nyi lat ko zat tal mó do sít va;
leg utóbb a 2001. ok tó ber 17-i és a 2002. ja nu ár 3-i jegy -
zék vál tás sal mó do sít va;

– A Lett Köz tár sa ság kor mány a és a Ma rok kói Ki rály -
ság kor mány a kö zött 1999. má jus 19-én Var só ban lét re jött 
légi köz le ke dé si meg álla po dás;

– A Lu xem bur gi Nagy her ceg ség kor mány a és Õ fel sé ge 
Ma rok kó Ki rály a kor mány a kö zött 1961. jú li us 5-én
Bonn ban lét re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás;

– A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ma rok kói Ki rály ság
kö zött 1967. már ci us 21-én Ra bat ban lét re jött légi köz le -
ke dé si meg álla po dás;

– A Mál tai Köz tár sa ság kor mány a és Õ fel sé ge Ma rok -
kó Ki rály a kor mány a kö zött 1983. má jus 26-án Ra bat ban
lét re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás;

– Az Õ fel sé ge Hol lan dia Ki rály nõ je kor mány a és Õ fel -
sé ge Ma rok kó Ki rály a kor mány a kö zött 1959. má jus 20-án 
Ra bat ban lét re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás;

– Az Oszt rák Köz tár sa ság kor mány a és a Ma rok kói Ki -
rály ság kor mány a kö zött 2002. feb ru ár 27-én Ra bat ban
lét re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás;

– A Len gyel Nép köz tár sa ság kor mány a és a Ma rok kói
Ki rály ság kor mány a kö zött 1969. no vem ber 29-én Ra bat -
ban lét re jött légi köz le ke dé si meg álla po dás;

– A Por tu gá lia és a Ma rok kói Ki rály ság kor mány a kö -
zött 1958. áp ri lis 3-án Ra bat ban lét re jött légi köz le ke dé si
meg álla po dás; ki egé szít ve az 1975. de cem ber 19-én
Lissza bon ban kelt jegy zõ könyv vel; leg utóbb a 2003. no -
vem ber 17-én Lissza bon ban kelt jegy zõ könyv vel ki egé -
szít ve;

– A Svéd Ki rály ság kor mány a és a Ma rok kói Ki rály ság 
kor mány a kö zött 1977. no vem ber 14-én Ra bat ban lét re jött 

légi köz le ke dé si meg álla po dás; ki egé szít ve az 1977. no -
vem ber 14-én kelt jegy zék vál tás sal;

– A Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály -
sá ga kor mány a és a Ma rok kói Ki rály ság kor mány a kö zött
1965. ok tó ber 22-én Lon don ban lét re jött, a légi szol gál ta -
tá sok ról  szóló meg álla po dás; mó do sít va az 1968. ok tó ber
10-i és 14-i jegy zék vál tás sal; mó do sít va az 1997. már ci us
14-én Lon don ban kelt jegy zõ könyv vel; leg utóbb az 1997.
ok tó ber 17-én Ra bat ban kelt jegy zõ könyv vel mó do sít va;

– A Ma rok kói Ki rály ság és az Euró pai Kö zös ség tag ál -
la mai ál tal pa ra fált vagy alá írt, légi szol gál ta tá sok kal kap -
cso la tos meg ál la po dá sok és egyéb meg ál la po dá sok, ame -
lyek e meg álla po dás alá írá sá nak nap ján még nem lép tek
ha tály ba, és ame lye ket nem al kal maz nak ide ig le ne sen;

– A Hol land Ki rály ság kor mány a és a Ma rok kói Ki -
rály ság kor mány a kö zött 2001. jú ni us 20-án Há gá ban lét -
re jött, a légi szol gál ta tá sok ról  szóló, az egyet ér té si nyi lat -
ko zat hoz 1. mel lék let ként csa tolt meg álla po dás.

III. Melléklet

A mûködési és mûszaki
 engedélyekre  vonatkozó eljárások:

az illetékes hatóságok

1. Az Euró pai Kö zös ség

Né met or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Szö vet sé gi Hi va tal (LBA)
Szö vet sé gi Köz le ke dé si, Épí tés ügyi és Vá ros fej lesz té si

Mi nisz té rium

Auszt ria:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz le ke dé si, In no vá ci ós és Tech no ló gia ügyi Szövet -

ségi Mi nisz té rium

Bel gi um:
Légi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság
Mo bi li tá si és Köz le ke dé si Szö vet sé gi Hi va tal

Cip rus:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Osz tály
Hír köz lé si és Köz mû ve kért Fe le lõs Mi nisz té rium

Dá nia:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Osz tály

Spa nyol or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság
Fej lesz té si Mi nisz té rium

Észt or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Osz tály

Finn or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Ha tó ság

Fran cia or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság (DGAC)
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Gö rög or szág:
Gö rög Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz le ke dé si és Hír köz lé si Mi nisz té rium

Ma gyar or szág:
Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium

Ír or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság
Köz le ke dé si Mi nisz té rium

Olasz or szág:
Nem ze ti Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Ügy nök ség (ENAC)

Lett or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Osz tály
Köz le ke dé si Mi nisz té rium

Lit vá nia:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Osz tály

Lu xem burg:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Igaz ga tó ság

Mál ta:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Hi va tal

Hol lan dia:
Köz le ke dé si, Vá ros fej lesz té si és Víz ügyi Mi nisz té rium:

Pol gá ri Légi Köz le ke dé si és Te her fu va ro zá si Fõ igaz ga tó ság
Köz le ke dé si és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Len gyel or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Hi va tal

Por tu gá lia:
Or szá gos Pol gá ri Légi Köz le ke dé si In té zet (INAC)
Inf ra struk tú ra ügyi, Ter ve zé si és Te rü let ren de zé si Mi -

nisz té rium

Cseh Köz tár sa ság:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Osz tály
Köz le ke dé si Mi nisz té rium
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Ha tó ság

Egye sült Ki rály ság:
Légi Köz le ke dé si Igaz ga tó ság
Köz le ke dé si Mi nisz té rium (DfT)

Szlo vák Köz tár sa ság:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Fõ osz tály
Köz le ke dé si, Pos ta ügyi és Táv köz lé si Mi nisz té rium

Szlo vé nia:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság
Köz le ke dé si Mi nisz té rium

Svéd or szág:
Pol gá ri Légi Köz le ke dé si Ha tó ság

2. Ma rok kói Ki rály ság

Pol gá ri Re pü lé si Igaz ga tó ság
Inf ra struk tú ra ügyi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium

IV. Melléklet

Átmeneti rendelkezések

1. A VI. mel lék let ben meg ha tá ro zott, a légi köz le ke -
dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok va la mennyi ren -
del ke zé sé nek a ma rok kói fél ál ta li vég re haj tá sa és al kal -
ma zá sa a Kö zös ség ha tás kö ré be tar to zó, a ve gyes bi zott -
ság ál tal jó vá ha gyan dó ér té ke lés tár gyát ké pe zi. A ve gyes
bi zott ság leg ké sõbb két év vel a meg álla po dás ha tály ba lé -
pé sét köve tõen el fo gad ja e ha tá ro za tot.

2. E ha tá ro zat el fo ga dá sá nak idõ pont já ig az I. mel lék -
let ben sze rep lõ köl csö nö sen el fo ga dott szol gál ta tá sok és
meg ha tá ro zott út vo na lak nem fog lal ják ma guk ban azt a jo -
got, hogy a Kö zös ség lé gi fu va ro zói for gal mat ve gye nek
fel Ma rok kó ban és te gye nek ki a Ma rok kó te rü le tén túl
fek võ pon to kon, illetve for dít va, valamint hogy ma rok kói
lé gi fu va ro zók for gal mat ve gye nek fel a Kö zös ség egy
pont ján, és te gye nek ki a Kö zös ség egy má sik pont ján,
illetve for dít va. Ugyan ak kor a Ma rok kó és az EK-tag ál la -
mok kö zöt ti – a II. mel lék let ben fel so rolt – két ol da lú meg -
ál la po dá sok ban biz to sí tott, az ötö dik sza bad ság ból ere dõ
va la mennyi for gal mi jog to vább ra is gya ko rol ha tó,
amennyi ben nem tesz nek ál lam pol gár ság sze rin ti hát rá -
nyos meg kü lön böz te tést.

V. Melléklet

A megállapodás 3. és 4. cikkében említett
 egyéb államok jegyzéke

1. Az Iz lan di Köz tár sa ság (az Euró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg álla po dás ér tel mé ben)

2. A Li ech tens te i ni Her ceg ség (az Euró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg álla po dás alap ján)

3. A Nor vég Ki rály ság (az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló meg álla po dás ér tel mé ben)

4. A Sváj ci Ál lam szö vet ség (az Euró pai Kö zös ség és a
Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti légi köz le ke dé si meg álla -
po dás ér tel mé ben)

VI. Melléklet

A polgári légi közlekedésre vonatkozó
 szabályok

E mel lék let vagy az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló
IV. mel lék let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az aláb bi jogi
ak tu sok „Al kal ma zan dó ren del ke zé se it” e Meg ál la po dás -
sal össz hang ban kell al kal maz ni. Az egyes jogi ak tu sok
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eset le ge sen szük sé ges egye di ki iga zí tá sa it az aláb bi lis ta
tar tal maz za:

A. Re pü lés biz ton ság
Meg jegy zés: Ma rok kó nak az Euró pai Re pü lés biz ton sá -

gi Ügy nök ség nél (EASA) meg fi gye lõ ként be töl tött stá tu -
szá ra vo nat ko zó pon tos fel té te lek ké sõb bi meg be szé lé sek
tár gyát ké pe zik.

3922/91
A pol gá ri légi köz le ke dés te rü le tén a mû sza ki elõ írások

és a köz igaz ga tá si el já rá sok össze han go lá sá ról  szóló,
1991. de cem ber 16-i 3922/91/EGK ta ná csi ren de let, mó -
do sít va:

– a 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról  szóló,
1996. no vem ber 13-i 2176/96/EK bi zott sá gi ren de let tel,

– a 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról  szóló,
1999. má jus 25-i 1069/1999/EK bi zott sá gi ren de let tel,

– A pol gá ri légi köz le ke dés te rü le tén a mû sza ki elõ -
írások és a köz igaz ga tá si el já rá sok össze han go lá sá ról
 szóló 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról  szóló,
2000. de cem ber 28-i 2871/2000/EK bi zott sá gi ren de let tel,

– A pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös sza bá lyok ról és az 
Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá ról
 szóló, 2002. jú li us 15-i 1592/2002/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let tel.

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: Az 1–10. cikk, a
12–13. cikk – a 4. cikk (1) be kez dé se, valamint a 8. cikk
(2) be kez dé sé nek 2. mon da ta ki vé te lé vel – az I., a II. és a
III. mel lék let.

A 12. cikk al kal ma zá sa te kin te té ben a „tag ál la mok” az
„EK-tag ál la mok”.

94/56
A pol gá ri lé gi köz le ke dé si bal ese tek és re pü lõ ese mé -

nyek vizs gá la tá nak alap ve tõ el ve i rõl  szóló, 1994. no vem -
ber 21-i 94/56/EK ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–12. cikk

1592/2002
A pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös sza bá lyok ról és az

Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá ról
 szóló, 2002. jú li us 15-i 1592/2002/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let mó do sít va:

– Az 1592/2002/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló,
2003. jú li us 22-i 1643/2003/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let tel,

– Az 1592/2002/EK ren de let 6. cik ké nek ki iga zí tá sá ról 
 szóló, 2003. szep tem ber 24-i 1701/2003/EK bi zott sá gi
ren de let tel.

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–57. cikk, I. és II. mel -
lék let

2003/42
A pol gá ri légi köz le ke dés ben elõ for du ló ese mé nyek je -

len té sé rõl  szóló, 2003. jú ni us 13-i 2003/42/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk, I. és II. mel -
lék let

1702/2003
A légi jár mû vek és kap cso ló dó ter mé kek, al kat ré szek és 

be ren de zé sek lé gi al kal mas sá gi és kör nye zet vé del mi ta nú -
sí tá sa, valamint a ter ve zõ és gyár tó szer ve ze tek ta nú sí tá sa
vég re haj tá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2003.
szep tem ber 24-i 1702/2003/EK bi zott sá gi ren de let

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–4. cikk, mel lék let

2042/2003
A légi jár mû vek és re pü lés tech ni kai ter mé kek, al kat ré -

szek és be ren de zé sek fo lya ma tos légi al kal mas sá gá nak
biz to sí tá sá ról és az ezzel össze füg gõ fel ada tok ban részt
vevõ szer ve ze tek és sze mé lyek jó vá ha gyá sá ról  szóló,
2003. no vem ber 20-i 2042/2003/EK bi zott sá gi ren de let

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–6. cikk, I–IV. mel lék let

104/2004
Az Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség fel leb be zé si

ta ná csá nak szer ve ze té re és össze té te lé re vo nat ko zó sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. ja nu ár 22-i
104/2004/EK bi zott sá gi ren de let

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–7. cikk és a mel lék let

B. Lé gi for gal mi szol gál ta tás

93/65
A lé gi for ga lom-irá nyí tá si be ren de zé sek és rend sze rek

be szer zé sé hez szük sé ges kom pa ti bi lis mû sza ki elõ írások
meg ha tá ro zá sá ról és hasz ná la tá ról  szóló, 1993. jú li us 19-i
93/65/EGK ta ná csi irány elv mó do sít va:

– A 2082/2000/EK ren de let mó do sí tá sá ról, az Eu ro -
cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról  szóló, 2002. jú ni us 4-i
980/2002/EK bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott, az Eu ro -
cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról, valamint az Eu ro cont -
rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról és a 93/65/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 97/15/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról  szóló, 2000. szep tem ber 6-i 2082/2000/EK bi zott sá gi 
ren de let tel mó do sí tott, az Eu ro cont rol-szab vá nyok el fo ga -
dá sá ról és a lé gi for ga lom-irá nyí tá si be ren de zé sek és rend -
sze rek be szer zé sé hez szük sé ges kom pa ti bi lis mû sza ki elõ -
írások meg ha tá ro zá sá ról és hasz ná la tá ról  szóló
93/65/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 1997.
már ci us 25-i 97/15/EK bi zott sá gi ren de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–9. cikk, I. és II. mel -
lék let

A 93/65/EK ta ná csi ren de let re való hi vat ko zást 2005.
ok tó ber 20-tól el kell hagy ni.

2082/2000
Az Eu ro cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról, valamint az

Eu ro cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról és a 93/65/EGK ta -
ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 97/15/EK irány elv mó -
do sí tá sá ról  szóló, 2000. szep tem ber 6-i 2082/2000 bi zott -
sá gi ren de let mó do sít va:

– A 2082/2000/EK ren de let mó do sí tá sá ról, az Eu ro -
cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról  szóló, 2002. jú ni us 4-i
980/2002/EK bi zott sá gi ren de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–3. cikk, I–III. mel lék let
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549/2004

Az egy sé ges euró pai ég bolt lét re ho zá sá ra vo nat ko zó
ke ret meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us 10-i
549/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let (ke -
ret ren de let)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–4. cikk, 6. cikk és
9–14. cikk

550/2004

A lé gi na vi gá ci ós szol gá la tok nak az egy sé ges euró pai
ég bolt ke re té ben tör té nõ el lá tá sá ról  szóló, 2004. már ci us
10-i 550/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(lé gi na vi gá ci ós-szol gá la ti ren de let)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19. cikk

551/2004

A lég tér nek az egy sé ges euró pai ég bolt ke re té ben tör té -
nõ szer ve zé sé rõl és hasz ná la tá ról  szóló, 2004. már ci us
10-i 551/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(lég tér ren de let)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk

552/2004

Az Euró pai Lé gi for gal mi Szol gál ta tá si Há ló zat át jár ha -
tó sá gá ról  szóló, 2004. már ci us 10-i 552/2004/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let (át jár ha tó sá gi ren de let)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–12. cikk

C. Kör nye zet vé de lem

89/629

A pol gá ri szub szo ni kus su gár haj tá sú re pü lõ gé pek zaj ki -
bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló, 1989. de cem ber 4-i
89/629/EGK ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk

92/14

A nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl  szóló egyez mény má -
so dik ki adá sá nak (1988) 16. füg ge lé ke 1. kö te te 2. fe je ze te 
II. ré szé nek ha tá lya alá tar to zó re pü lõ gé pek üze mel te té sé -
nek kor lá to zá sá ról  szóló, 1992. már ci us 2-i 92/14/EGK ta -
ná csi irány elv mó do sít va:

– A 92/14/EGK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 1998.
már ci us 30-i 98/20/EK ta ná csi irány elv vel

– A 92/14/EGK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 1999.
áp ri lis 21-i 1999/28/EK bi zott sá gi irány elv vel

– A 92/14/EGK ta ná csi irány elv mel lék le té nek mó do -
sí tá sá ról  szóló, 2001. má jus 21-i 991/2001/EK bi zott sá gi
ren de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk és a mel lék let

2002/30

A Kö zös ség re pü lõt ere in a zaj vé de lem mel össze füg gõ
üze mel te té si kor lá to zá sok be ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyok és el já rá sok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2002. már ci us
26-i 2002/30/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–15. cikk, I. és II. mel -
lék let

2002/49
A kör nye ze ti zaj ér té ke lé sé rõl és ke ze lé sé rõl  szóló,

2002. jú ni us 25-i 2002/49/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–16. cikk, I–IV. mel lék let

D. Fo gyasz tó vé de lem

90/314
A szer ve zett uta zá si for mák ról  szóló, 1990. jú ni us 13-i

90/314/EGK ta ná csi irány elv
Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–10. cikk

92/59
Az ál ta lá nos ter mék biz ton ság ról  szóló, 1992. jú ni us

29-i 92/59/EGK ta ná csi irány elv
Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19. cikk

93/13
A fo gyasz tók kal kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott

tisz tes ség te len fel té te lek rõl  szóló, 1993. áp ri lis 5-i
93/13/EGK ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–10. cikk és a mel lék let

95/46
A sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az

egyé nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról
 szóló, 1995. ok tó ber 24-i 95/46/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–34. cikk

2027/97
A lé gi fu va ro zók bal eset ese tén fenn ál ló fe le lõs sé gé rõl

 szóló, 1997. ok tó ber 9-i 2027/97/EK ta ná csi ren de let mó -
do sít va:

– A 2027/97/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról  szóló,
2002. má jus 13-i 889/2002/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk

261/2004
A vissza uta sí tott be szál lás és lé gi já ra tok tör lé se vagy

hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak nyúj tan dó kár ta la ní tás
és se gít ség kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról, és a
295/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2004. feb ru ár 11-i 261/2004/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–17. cikk

E. Szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek

2299/1989
A szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek ügy vi te li sza -

bály za tá ról  szóló, 1989. jú li us 24-i 2299/1989/EGK ta ná -
csi ren de let mó do sít va:

– A szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek ügy vi te li
sza bály za tá ról  szóló 2299/89/EGK ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló, 1993. ok tó ber 29-i 3089/93/EK ta ná csi ren de let tel

– A szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek (CRS) ügy -
vi te li sza bály za tá ról  szóló 2299/89/EGK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 1999. feb ru ár 8-i 323/1999/EK ta ná csi ren -
de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–22. cikk és a mel lék let
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F. Szo ciá lis szem pon tok

1989/391

A mun ka vál lalók mun ka he lyi biz ton sá gá nak és egész -
ség vé del mé nek ja ví tá sát ösz tön zõ in téz ke dé sek be ve ze té -
sé rõl  szóló, 1989. jú ni us 12-i 89/391/EGK ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–16. cikk és 18–19.
cikk

2003/88

A mun ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról  szóló,
2003. no vem ber 4-i 2003/88/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19. cikk, 21–24. cikk
és 26–29. cikk

2000/79

Az Euró pai Lé gi tár sa sá gok Szö vet sé ge (AEA), az
 Európai Köz le ke dé si és Szál lí tá si Dol go zók Szö vet sé ge
(ETF), az Euró pai Köz for gal mi Pi ló ták Szö vet sé ge
(ECA), az Euró pai Re gi o ná lis Lé gi tár sa sá gok Szö vet sé ge
(ERA) és a Lé gi szál lí tók Nem zet kö zi Szö vet sé ge (IACA)
ál tal kö tött, a pol gá ri re pü lés ben dol go zó uta zó mun ka vál -
lalók mun ka ide jé nek szer ve zé sé rõl  szóló euró pai meg ál la -
po dás ról  szóló, 2000. no vem ber 27-i 2000/79/EK ta ná csi
irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–5. cikk

G. Egyéb jog sza bá lyok

91/670

A lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet szak szol gá la ti en ge -
dé lye i nek a pol gá ri re pü lés te rü le tén tör té nõ köl csö nös el -
is me ré sé rõl  szóló, 1991. de cem ber 16-i 91/670/EGK ta ná -
csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk és a mel lék let ”

4. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak az
e tör vény hatályba lépése nap já tól kez dõ dõ en tör té nõ
 ideiglenes al kal ma zá sát.

5. § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény 4.  §-a a Meg álla po dás 30. cik ké nek
2. pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát vesz ti.

(3) A Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
valamint a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont nap tá -
ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mert té vá lá sát köve tõen
a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha -
tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi VI.
tör vény

a konzuli védelemrõl  szóló 2001. évi XLVI. tör vény
módosításáról*

1.  § A kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör -
vény (a továb biak ban: Konztv.) 1.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Köz tár sa ság a ma gyar ál lam pol gár ér de -
ke i nek kül föl dön tör té nõ vé del mét a kon zu li szol gá lat út -
ján lát ja el (a továb biak ban: kon zu li vé de lem). A kon zu li
szol gá lat a ma gyar ál lam pol gá rok ér de kei kül föl dön tör té -
nõ vé del mé nek elõ moz dí tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik
ha zai és kül föl di szer ve ze tek kel és ma gán sze mé lyek kel.
Ez az együtt mû kö dés ki ter jed het pénz esz kö zök át vé te lé re, 
és az érin tett ma gyar ál lam pol gá rok ré szé re tör té nõ to váb -
bí tá sá ra is.”

2.  § A Konztv. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A kon zu li köl csö n nyúj tá sa irán ti ké re lem mel
össze füg gés ben a kon zu li tiszt vi se lõ kö te les vizs gál ni a
ké rel me zõ ön hi bá ját. A ké rel me zõ nyil ván va ló ön hi bá ja
ese tén a köl csö n meg ta gad ha tó. A köl csön nyúj tást meg
kell ta gad ni a (3) be kez dés ben fog lalt fel té te lek hi á nyá -
ban, valamint, ha a ké rel me zõ va lót lan ada to kat kö zölt
vagy az ál ta la ko ráb ban igény be vett kon zu li köl csö n nem
té rült vissza.”

3.  § A Konztv. 7.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A ma gyar ál lam pol gá rok az e § sze rin ti in téz ke dé -
sek vég re haj tá sá nak elõ moz dí tá sa ér de ké ben a Kül ügy mi -
nisz té ri um in ter ne tes hon lap já nak igény be vé te lé vel elõ ze -
tesen is be je lent he tik kül föl di tar tóz ko dá su kat a kon zu li
szol gá lat nak.”

4.  § A Konztv. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A kül ügy mi nisz ter az 5.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re vissza nem té rí ten dõ
ese ti tá mo ga tást nyújt hat, ha a fog va tar tás kö rül mé nyei a
fog va tar tott éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét nyil ván -
va ló an és sú lyo san ve szé lyez te tik, és tá mo ga tá sá ra nincs
más le he tõ ség.”

5.  § A Konztv. 19.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2)–(6) be kez dés szá -
mo zá sa (3)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) Olyan köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben, mely nem
tar to zik az 1.  § (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá, a kon zu li
szol gá lat a Ket. jog ha tó ság hi á nyá ra irány adó ren del ke zé -
se it az 1.  § (3) be kez dé sé nek meg fele lõen al kal maz za.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 19-i ülés nap ján fo gad ta el.
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6.  § A Konztv. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Kö zös ség lét re ho zá sá ról  szóló Szer zõ dés 
20. cik ke,

b) az Euró pai Kö zös sé gek tag ál la mai kor má nya i nak a
Ta nács ke re té ben ülé se zõ kép vi se lõi ál tal 1995. de cem ber
19-én el fo ga dott 95/553/EK ha tá ro za ta az Euró pai Unió
pol gá ra i nak a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek ál tal
nyúj tott vé del mé rõl,

c) a tag ál la mok kor má nya i nak a Ta nács ke re té ben ülé -
se zõ kép vi se lõi ál tal 1996. jú ni us 25-én el fo ga dott
96/409/KKBP ha tá ro za ta egy ide ig le nes úti ok mány lét re -
ho zá sá ról.”

7.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Konztv.
5.  § (2) be kez dé se a) pont já ban a „vész hely ze ti úti ok -
mányt” szö veg rész he lyé be az „ide ig le nes úti ok mányt”
szö veg, a Konztv. 19.  § (1) be kez dé sé ben az „az ál lam -
igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény”
szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény” szö veg
lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
22/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság 

államterületén található földterületeknek a magyar
Salgótarján-Somoskõújfalu település által épített

szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására
történõ ideiglenes igénybevételérõl  szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a Szlo vák Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ta lál -
ha tó föld te rü le tek nek a ma gyar Salgótarján-Somoskõúj -
falu te le pü lés ál tal épí tett szenny víz csa tor na üze mel te té sé -
re és kar ban tar tá sá ra tör té nõ ide ig le nes igény be vé te lé rõl
 szóló Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg álla po dás hi te les szö veg e a kö vet ke zõ:

„SZÓBELI JEGYZÉK

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma tisz te le tét 
fe je zi ki a Szlo vák Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak
és van sze ren csé je ar ról tá jé koz tat ni, hogy a meg elõ zõ
jegy zék vál tás so rán ki fej tett ál lás pont já nak meg fele lõen a
Sal gó tar ján-So mos kõ új fa lu ma gyar te le pü lés ön kor mány -
za ta ál tal lé te sí tett szenny víz csa tor na a kö zös ha tár út te rü -
le tén az ál lam ha tá ron át nyúl va tör tént meg épí té sé vel ke -
let ke zett hely zet meg ol dá sa ér de ké ben a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor mány a ké szen áll meg köt ni a Szlo vák Köz tár sa -
ság Kor má nyá val az aláb bi szö ve gû meg ál la po dást:

»Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság
államterületén található földterületeknek a magyar
Salgótarján-Somoskõújfalu település által épített

szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására
történõ ideiglenes igénybevételérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a (a to váb bi ak ban: Szer zõ dõ Fe lek) azon
igye ke zet tõl ve zé rel ve, hogy ide ig le ne sen ren de zés re ke -
rül jön a ma gyar Sal gó tar ján-So mos kõ új fa lu te le pü lés ön -
kor mány za ta ál tal lé te sí tett szenny víz csa tor ná nak a kö zös
ha tár út te rü le tén az ál lam ha tá ron át nyúl va tör tént meg épí -
té sé vel ke let ke zett hely zet, az aláb bi ak ban ál la pod nak
meg:

1. cikk

A Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány a tu do má sul ve szi azt,
hogy a ma gyar So mos kõ új fa lu te le pü lés Beth len Gá bor ut -
cá já ban szenny víz csa tor na épült, amely rész ben szlo vák
ál lam te rü le ten, Ši a tors ká Bu ko vin ka (Sá to ros bá nya) te le -
pü lés te rü le tén, az az zal azo nos ka tasz te ri te rü let
1757 hely raj zi szá mú in gat la nán, a kö zös ha tár út VIII.7/4a 
szá mú ha tár jel és a VIII.7/5B és VIII.8x szá mú ha tár je lek
kö zöt ti sza ka szán va ló sult meg. A Szlo vák Köz tár sa ság
Kor mány a egyet ért az zal, hogy a Szlo vák Köz tár sa ság
ezen ál lam te rü le tét a szenny víz csa tor na üze mel te té sé re és
kar ban tar tá sá ra ide ig le ne sen hasz nál ják.

1100 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/23. szám



2. cikk

(1) A Ma gyar Fél kö te le zett sé get vál lal arra, hogy az
1. cikk ben meg je lölt szenny víz csa tor nát, valamint a kö zös
ha tár út érin tett te rü le tét az ille té kes te le pü lés ön kor mány -
za ta út ján a sa ját költ sé gé re fog ja üze mel tet ni és fenntar -
tani.

(2) A Ma gyar Fél kö te le zett sé get vál lal arra, hogy az
ille té kes te le pü lés ön kor mány za ta a szenny víz csa tor na,
valamint a kö zös ha tár út kar ban tar tá sá val össze füg gõ
mun ká la tok ról, leg alább hét nap pal azok meg kez dé se elõtt 
mind két Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tár ren dé sze ti szer ve it tá -
jé koz tat ja.

3. cikk

A je len Meg álla po dás ér tel me zé sé vel vagy vég re haj tá -
sá val össze füg gõ vi tá kat a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, a szlo vák Szer zõ dõ 
Fél ré szé rõl a bel ügy mi nisz ter ren de zi. Amennyi ben nem
tud nak meg ál la po dás ra jut ni, úgy a vi tás kér dé se i ket kor -
má nya ik elé ter jesz tik.

4. cikk

A je len Meg ál la po dást mó do sí ta ni vagy ki egé szí te ni
csak a két Szer zõ dõ Fél köl csö nös egyet ér té sé vel és írá sos
for má ban le het.

5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dást öt (5) évre, de
leg fel jebb az ál lam ha tár szó ban for gó sza ka szá nak mó do -
sí tá sát, illetve a je len Meg álla po dás 1. cik ké ben meg je lölt
tér ség ben vég re haj tan dó te rü let cse rét tar tal ma zó szer zõ -
dés hatályba lépéséig kö töt ték.«

Amennyi ben a fen ti ja vas lat a Szlo vák Köz tár sa ság
Kor mány a szá má ra el fo gad ha tó és egyet ért a ren del ke zé -
sek kel, a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma ja va -
sol ja, hogy a je len szó be li jegy zék, valamint a Szlo vák Fél
egyet ér té sét ki fe je zõ vá lasz jegy zék ké pez ze a Meg ál la po -
dást, amely a vá lasz jegy zék kéz hez vé te lé nek nap ján lép
ha tály ba.

A Ma gyar Fél vár ja a Szlo vák Fél mi e lõb bi szí ves vá la -
szát.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma fel hasz -
nál ja az al kal mat, hogy a Szlo vák Köz tár sa ság Kül ügy mi -
nisz té ri u mát is mé telt nagy ra be csü lé sé rõl biz to sít sa.

Bu da pest, 2007.

Szlo vák Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak
Po zsony”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg álla po dás záró ren del ke zé -
sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban, az ott meg ha tá ro zott fel -
té te lek be kö vet ke zé se ese tén lép ha tály ba.

(3) E ren de let a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
pont ban ha tá lyát vesz ti, amennyi ben a Meg álla po dás záró
ren del ke zé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek a vá lasz -
jegy zék nem fe le l meg.

(4) A Meg álla po dás, illetve e ren de let 2. és 3.  §-a ha -
tály ba lé pé sé nek, to váb bá a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ pont nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
23/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

a közszolgálati mûsorszolgáltatók
2007. évi létszámcsökkentésének költségvetési

támogatásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 4.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren -
de le tet al kot ja:

1.  §

A köz pon ti költ ség ve tés bõl az e ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint egy sze ri tá mo ga tás nyújt ha tó a köz szol gá -
la ti mû sor szol gál ta tó rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
jo go sult) mû kö dé si költ ség meg ta ka rí tást ered mé nye zõ,
2007. év ben meg va ló su ló lét szám csök ken té sé vel kap cso -
la tos egy sze ri sze mé lyi ki fi ze té se i hez.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban 2007. év ben megvaló -
suló lét szám csök ken tés nek mi nõ sül, ha
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a) a 2007. év ben meg va ló sult lét szám csök ken tés a jo -
go sult nál egy út tal az ál lás hely (mun ka kör) meg szün te té sét 
is je len ti, és

b) a lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben fel me rü lõ
ki fi ze té sek a tárgy év ben ese dé ke sek.

(2) Nem mi nõ sül lét szám csök ken tés nek a fog lal koz ta -
tá si for ma meg vál toz ta tá sa, a rész vény tár sa sá gon be lü li át -
he lye zés vagy a ki szer ve zés.

3.  §

(1) Költ ség ve té si tá mo ga tás csak a jo go sult ál tal tel jes,
illetve rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál laló
mun ka vi szo nyá nak meg szün te té se ese tén igé nyel he tõ, ha
a mun ka vál laló ál tal be töl tött ál lás he lyet (mun ka kört) a jo -
go sult a mun ka vi szony meg szün te té sé vel egy ide jû leg
vég le ge sen meg szün te ti.

(2) A jo go sult és a mun ka vál laló kö zött fenn ál ló ha tá ro -
zott ide jû mun ka vi szony meg szün te té se ese tén a költ ség -
ve té si tá mo ga tás – az (1) be kez dés ben fog lal tak ra is fi gye -
lem mel – csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha a ha tá ro -
zott idõ bõl még hát ra lé võ idõ az utol só mun ká ban töl tött
na pot köve tõen leg alább egy év.

4.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban egy sze ri sze mé lyi ki fi ze tés -
nek mi nõ sül és a tá mo ga tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
figye lembe ve he tõ:

a) a mun kál ta tói ren des fel mon dás ese té re a mun ka vál -
la lót a mun ka vég zés aló li kö te le zõ fel men tés ide jé re jog -
sza bály alap ján meg il le tõ át lag ke re set;

b) a vég ki elé gí tés ki zá ró lag jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mér té ke;

c) a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás sal kap cso la to san a
mun kál ta tót ter he lõ, jog sza bály ban meg ha tá ro zott költ sé -
gek;

d) mun ka vi szony kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg -
szün te té se alap ján meg ál la pí tott összeg, amennyi ben az
egyé nen ként nem ha lad ja meg a fel mon dás ese té re jog sza -
bály ban elõ írt ki fi ze té sek a) és b) pont ban meg ha tá ro zott
össze gét;

e) az a)–d) pont ban fel so rolt ki fi ze té sek mun ka adót
ter he lõ já ru lé kai (tár sa da lom biz to sí tá si és mun ka adói já -
ru lék).

5.  §

(1) A jo go sult a tá mo ga tás-igény lé si fel té te lek nek való
meg fe le lés iga zo lá sa cél já ból – az igény be je len tés ré szét
ké pe zõ – do ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti do ku men tá ció kö te le zõ tar -
tal mi ele mei:

a) a mun ka vi szony meg szû né se, meg szün te té se jog cí -
mé nek meg ne ve zé se,

b) a lét szám csök ken tés sel össze füg gõ egy sze ri sze mé -
lyi ki fi ze té sek meg ne ve zé se és ese dé kes sé ge,

c) a lét szám csök ken té si in téz ke dés bõl ere dõ mû kö dé si
költ ség meg ta ka rí tás mér té ke.

6.  §

(1) A jo go sult a tá mo ga tást – az igény be je len té sét
köve tõen – a pénz ügy mi nisz ter rel kö tött egye di meg álla -
po dás alap ján ve he ti igény be.

(2) Az (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dás ban – a költ -
ség ve té si tá mo ga tás nyúj tá sá nak jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel té te le i nek való meg fe le lé sen túl – ki kell köt ni,
hogy a jo go sult vál lal ja a tá mo ga tás vissza fi ze té sét, ha

a) a tá mo ga tás sal meg szün te tett ál lás hely (mun ka kör)
vissza ál lí tá sá ra a meg szün te té sé tõl szá mí tott két éven be -
lül sor ke rül, ide ért ve a mun ka ügyi bí ró ság mun ka vi szony
jog el le nes meg szün te té sét meg ál la pí tó dön té sét, valamint
a jo go sult leg alább több sé gi tu laj do ná ban álló vál lal ko zás -
nál a fel adat át vé te lé vel tör té nõ mun ka kör lé te sí té sét is,
vagy

b) a tá mo ga tás sal meg szün te tett mun ka kör be tar to zó
fel adat el vég zé sé re a meg szün te tést kö ve tõ két éven be lül
olyan szer zõ dést köt, amely ben a szer zõ dõ fél nem nyi lat -
ko zik ar ról, hogy a tel je sí tés hez nem lé te sít ön ál ló mun ka -
kört.

(3) A lét szám csök ken tés sel járó egy sze ri sze mé lyi ki fi -
ze té sek hez igény be vett tá mo ga tás (2) be kez dés sze rin ti
vissza fi ze té sé nek kö te le zett sé ge nem ter jed ki a tá mo ga tás 
azon há nya dá ra, ame lyet a jo go sult az egy sze ri sze mé lyi
ki fi ze té sek hez kap cso ló dó adó vagy já ru lék cí mén már be -
fi ze tett.

(4) A jo go sult az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás ban 
vál lal ja, hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se
so rán a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal lal (a továb biak -
ban: KEHI) együtt mû kö dik, és annak ke re té ben min den
szük sé ges ada tot a ren del ke zé sé re bo csát.

(5) A pénz ügy mi nisz ter tá jé koz tat ja a KE HI-t az (1) be -
kez dés sze rin ti meg álla po dás meg kö té sé rõl, és in téz ke dik
a szük sé ges elõ irány zat-át cso por to sí tás ról.

7.  §

(1) A jo go sult a ren del ke zés re bo csá tott tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ról az igény lés 5.  § (2) be kez dés sze rin ti do ku -
men tá ci ó já val meg egye zõ szer ke ze tû és tar tal mú, té te les,
szám sza ki el szá mo lást, valamint szö ve ges in do ko lást kö -
te les ké szí te ni, és azt a pénz ügy mi nisz ter ré szé re 2008. áp -
ri lis 30-áig meg kül de ni.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szö ve ges in dok lás ban ki
kell tér ni a lét szám csök ken tés meg va ló sí tá sá nak fo lya ma -
tá ra – be mu tat va a csök ken tés sel érin tett lét szá mot, a lét -
szám csök ken tés mód ját –, az igény lés és fel hasz ná lás kö -
zöt ti el té ré sek, valamint a fel nem hasz nált tá mo ga tás ke -
let ke zé sé nek oká ra, rész le tes in do ka i ra.

(3) A jo go sult a szá má ra ki utalt, de a jó vá ha gyott cél ra
2008. már ci us 31-éig ál ta la ki nem fi ze tett, illetve kö te le -
zett ség vál la lás sal nem ter helt, vagy az (1) be kez dés sze rint 
el nem szá molt tá mo ga tást kö te les 2008. jú ni us 30-áig a
Ma gyar Ál lam kincs tár szá má ra vissza utal ni.

8.  §

(1) A tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lét és a lét szám -
csök ken tés vég re haj tá sát a KEHI a Kor mány za ti El len õr -
zé si Hi va tal ról  szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
3.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va
2008. de cem ber 31-éig ellen õr zi. Amennyi ben a jo go sult a 
tá mo ga tást nem jog sze rû en vet te igény be, az igé nyelt
össze get – a pénz ügy mi nisz ter egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel -
lett – ha la dék ta la nul kö te les a Ma gyar Ál lam kincs tár nak
vissza utal ni.

(2) A 7.  §-ban meg ha tá ro zott szá mí tá so kat alá tá masz tó
do ku men tu mo kat ké rés re az el len õr zést vég zõk ren del ke -
zé sé re kell bo csá ta ni. A do ku men tá ci ó ban fel tün te tett ada -
to kon fe lül a KEHI jo go sult min den olyan ada tot be kér ni a
jo go sult tól, ame lyet az ellen õr zés tel jes körû vég re haj tá sa
cél já ból szük sé ges nek tart.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti az zal, hogy
ren del ke zé se it a 6.  § (1) be kez dé se sze rint meg kö tött meg -
ál la po dá sok ra – kü lö nös te kin tet tel a fel hasz ná lás el len õr -
zé sé re – ezt köve tõen is al kal maz ni kell.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
24/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

a hosszú távú kötelezettségek vállalásának
egyes szabályairól

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 12/B.  §-ának

(6) be kez dé sé ben, valamint a 124.  §-a (2) be kez dé sé nek
y) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

E kor mány ren de let vo nat ko zá sá ban pro jekt alatt azo kat
a ter ve ket kell ér te ni, me lyek az Áht. 12/B.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sá ra irá -
nyul nak.

2.  §

(1) A hosszú távú kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ
szer zõ dés (a továb biak ban: szer zõ dés) meg kö té sé hez
szük sé ges, az Áht. 12/B.  §-ának (5) és (7) be kez dé se,
valamint 22.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lá si fel ha tal ma zás meg adá sá ra irá nyuló elõ ter jesz tés
ak kor nyújt ha tó be, ha a pro jekt sze re pel a Hosszú Távú
Fej lesz té sek Rang so rá ban (a továb biak ban: Rang sor).

(2) A Rang sor – a Rang sor el fo ga dá sa kor, illetve annak
fe lül vizs gá la ta kor kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zás sal
nem ren del ke zõ – hosszú távú kö te le zett ség vál la lás sal
meg va ló sí tan dó pro jek te ket tar tal maz za fon tos ság sze rin ti 
sor rend ben a pro jekt ne vé nek, a vár ha tó éves ki fi ze té sek
leg ma ga sabb mér té ke i nek, a fu tam idõ ter ve zett tar ta má -
nak meg ha tá ro zá sá val, valamint a ki fi ze tés for rá sát biz to -
sí tó fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv (a továb biak ban: pro -
jekt gaz da) meg je lö lé sé vel. A Rang sor ban el kell kü lö ní te -
ni azo kat a pro jek te ket, ame lyek re ha az arra jo go sult fon -
tos sá guk sor rend jé ben ad kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal -
ma zást, ak kor – figye lembe véve a pro jekt alap ján vár ha tó
éven kén ti ki fi ze té se ket – a ki fi ze té si ke re tet elõ re lát ha tó -
lag a pro jek tek nem lé pik túl.

(3) A Rang sort fél éven te az or szá gos szin tû fej lesz té -
sért, fej lesz té si ter ve zé sért és prog ra mo zá sért fe le lõs mi -
nisz ter fe lül vizs gál ja, mely nek ered mé nye kép pen az ak -
tualizált Rang sor ról ja nu ár 15-éig, illetve jú li us 15-éig kö -
te les meg ten ni ja vas la tát a Kor mány szá má ra.

(4) Egy pro jekt nek a Rang sor ba tör té nõ fel vé te lét a
(2) be kez dés sze rin ti ada tok kal és a pro jekt rö vid össze -
fog la lá sá val (kü lö nös te kin tet tel a vár ha tó hasz nok ra) a
pro jekt gaz da kér he ti a (3) be kez dés ben meg je lölt mi nisz -
ter tõl, leg ké sõbb a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõt meg elõ zõ 45. na pig.

(5) A Rang sor ról az or szá gos szin tû fej lesz té sért, fej -
lesz té si ter ve zé sért és prog ra mo zá sért fe le lõs mi nisz ter ja -
vas la tá ra a Kor mány dönt, és a Rang sort nyil vá nos ha tá ro -
zat ban te szi köz zé.

(6) A pro jekt gaz da a Rang sor Kor mány ál tal tör tént el -
fo ga dá sát köve tõen dönt het a pro jekt to váb bi ki dol go zá sá -
ról, figye lembe véve a (2) be kez dés sze rin ti, a ki fi ze té si
ke ret re te kin tet tel el kü lö ní tett lis tát.
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3.  §

A Kor mány ál tal ki je lölt tár ca kö zi bi zott ság (a továb -
biak ban: TB) fel ada ta:

a) a ké re lem hoz zá tör té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí tott
45 na pon be lül vé le mé nyez ni a Rang sor ban sze rep lõ pro -
jek te ket ab ból a szem pont ból, hogy a pro jek tek meg va ló -
sí tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra a tisz tán ál lam i fi nan szí ro zás
vagy a pro jekt gaz da ál tal ja va solt más fi nan szí ro zá si for -
ma az al kal ma sabb, valamint

b) a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek, valamint a sa ját el já -
rás rend jé ben meg ál la pí tott mód szer tan alap ján fi gye lem -
mel kí sér ni és ér té kel ni a pro jek tek meg va ló sí tá sát.

4.  §

(1) Az Áht. 12/B.  § (4) be kez dé se alap ján csak ak kor le -
het elõ ter jesz tést be nyúj ta ni, ha a pro jekt meg va ló sí tá sá -
ból szár ma zó vár ha tó éven kén ti ki fi ze té sek és a már fel ha -
tal ma zás sal ren del ke zõ hosszú távú kö te le zett ség vál la lá -
sok ból szár ma zó ki fi ze té sek vár ha tó éven kén ti össze ge
– figye lembe véve a Rang sor ban elõ rébb sze rep lõ pro jek -
tek meg va ló sí tás hoz szük sé ges összes ki fi ze tés leg ma ga -
sabb éves össze ge it – nem ha lad ják meg a ki fi ze té si ke re -
tet, to váb bá a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges költ -
ség ve té si fe de zet vár ha tó an biz to sít ha tó.

(2) A pro jekt gaz da – a ki dol go zott pro jekt alap ján –
gon dos ko dik az Áht. 12/B.  §-ának (5) be kez dé sé ben,
illetve 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett ség vál la lá si fel ha tal ma zás ké ré sé re irá nyuló elõ ter -
jesz tés el ké szí té sé rõl.

(3) Az elõ ter jesz tésnek a kö vet ke zõ ket kell tartal -
maznia:

a) a pro jekt költ ség-ha szon elem zé sét,
b) a pro jekt Rang sor ban el fog lalt he lyét,
c) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak le het sé ges fi nan szí ro zá si 

al ter na tí vá it, kü lö nös te kin tet tel a tisz tán ál lam i fi nan szí -
ro zás ra,

d) a c) pont sze rin ti fi nan szí ro zá si al ter na tí vák net tó je -
len ér té ken tör té nõ össze ha son lí tá sát,

e) a szol gál ta tás kez dé sé nek és be fe je zé sé nek vár ha tó
idõ pont ját,

f) a TB vé le mé nyét a pro jekt meg va ló sí tá sá nak ja va solt 
fi nan szí ro zá si for má já ról, kü lö nös te kin tet tel a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal (a továb biak ban: KSH) ál tal a pro jekt
meg va ló sí tá sá nak vár ha tó el szá mo lá sá ról adott vé le mé -
nyé re,

g) a Pénz ügy mi nisz té rium Tá mo ga tá so kat Vizs gá ló
Iro dá já nak vé le mé nyét ar ról, hogy a pro jekt kap csán fel -
me rül-e a til tott ál lam i tá mo ga tás le he tõ sé ge,

h) a kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zás 5.  § sze rin ti
lé nye ges ele me it.

(4) A (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti össze ha son lí tás so -
rán a több éves fi ze té si kö te le zett ség gel járó kö te le zett ség -

vál la lá sok net tó je len ér ték szá mí tá sá nak mód szer ta ná ról,
valamint az al kal ma zan dó disz kont té nye zõ rõl  szóló
161/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let alap ján a Pénz ügy -
mi nisz té rium hon lap ján köz zé tett ár in de xet és diszkont -
rátát kell hasz nál ni.

5.  §

A kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zás nak az Áht.
12/B.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti lé nye ges ele mei a kö -
vet ke zõk:

a) a Ma gyar Ál lam ne vé ben szer zõ dés kö tés re jo go sult
szerv meg ne ve zé se,

b) a szer zõ dés fu tam ide je,
c) a szol gál ta tás igény be vé te lé nek ide je, ha az a szer zõ -

dés fu tam ide jé tõl el tér,
d) a tel kek és fel épít mé nye ik, valamint az 500,0 mil lió

fo rin tot meg ha la dó könyv sze rin ti ér té kû ingó dol gok tu -
laj don jo gi vi szo nyai a szer zõ dés meg kö té se elõtt, valamint 
annak ala ku lá sa a fu tam idõ alatt és után,

e) a vár ha tó éves ki fi ze té sek leg ma ga sabb fo lyó áras
mér té kei,

f) tar tal maz-e a ki fi ze tés a szer zõ dés tel je sí té sé vel
össze füg gõ vál to zó díj ele met,

g) a ki fi ze té sek pénz ne me,
h) nyi lat ko zat ar ról, hogy van-e a Ma gyar Ál lam ne vé -

ben szer zõ dés kö tés re jo go sult szerv vel szer zõ dõ fél for -
rás be vo ná sá hoz kap cso ló dó ál lam i ke zes ség, ga ran cia,

i) nyi lat ko zat ar ról, hogy van-e a Ma gyar Ál lam ne vé -
ben szer zõ dés kö tés re jo go sult szerv vel szer zõ dõ fél, vagy
a pro jekt meg va ló sí tá sá nak fi nan szí ro zá sát biz to sí tó fél és
a pro jekt gaz da kö zött a pro jekt hez kap cso ló dó egyéb meg -
álla po dás,

j) a szer zõ dés ál lam ál ta li fel mon dá sa ese tén a Ma gyar
Ál lam ne vé ben szer zõ dés kö tés re jo go sult szerv vel szer zõ -
dõ fél kár ta la ní tá sa ki szá mí tá sá nak mód ja,

k) a fel mon dá si idõ leg hosszabb tar ta ma.

6.  §

(1) Az Áht. 12/B.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti eset ben
e ren de let elõ írásait az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) A pro jekt gaz da gon dos ko dik a szer zõ dés kö tés hez
szük sé ges el já rás le foly ta tá sá hoz jog sza bály ban elõ írt do -
ku men tu mok nak és a szer zõ dés ter ve ze té nek (a továb biak -
ban együtt: pá lyá za ti do ku men tá ció) el ké szí té sé rõl.

(3) A kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zás ké ré sé re irá -
nyuló elõ ter jesz tésnek a 4.  § (3) be kez dés ben fog lal tak
meg fe le lõ al kal ma zá sa mel lett tar tal maz nia kell

a) a pá lyá za ti do ku men tá ci ót, valamint
b) a pá lyá za ti do ku men tá ció alap ján a TB vé le mé nyét a 

pro jekt meg va ló sí tá sá nak ja va solt fi nan szí ro zá si for má já -
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ról, kü lö nös te kin tet tel a KSH ál tal a pro jekt meg va ló sí tá -
sá nak vár ha tó el szá mo lá sá ról adott vé le mé nyé re.

(4) A kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zás Áht.
12/B.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti lé nye ges ele me az
5.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en az ál lam mal szer zõ dõ fél
ki vá lasz tá sa ér de ké ben le foly ta tan dó el já rás meghatáro -
zása, és köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sa ese tén a köz -
beszerzés tár gyá nak meg ha tá ro zá sa is.

7.  §

Az Áht. 12/C.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti je len tés nek
a Ma gyar Ál lam kincs tár hi va ta los hon lap ján ilyen cél ból
köz zé tett adat táb la sze rin ti in for má ci ó kat kell tar tal maz -
nia.

8.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A Rang sor ra az or szá gos szin tû fej lesz té sért, fej lesz -
té si ter ve zé sért és prog ra mo zá sért fe le lõs mi nisz ter elõ ször 
2007. jú li us 15-ig tesz ja vas la tot a Kor mány szá má ra.

(3) A 4.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti elem zés hez a
pénz ügy mi nisz ter a 3.  § sze rin ti tár ca kö zi bi zott ság be vo -
ná sá val út mu ta tót ké szít, me lyet a hi va ta los hon lap ján
köz zé tesz.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
25/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl
 szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV.
tör vény 100.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök rõl
 szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ 1. pont tal egé szül ki, és az ere -
de ti 1–5. pont szá mo zá sa 2 – 6. pont ra vál to zik:

„1. elekt ro mos sok ko ló: olyan hor doz ha tó elekt ro mos
esz köz, amely kis áram erõs ség mel lett leg fel jebb 10 000 V 
elekt ro mos fe szült ség elõ ál lí tá sa és köz ve tí té se út ján vé -

de ke zés re kép te len ál la pot elõ idé zé sé re al kal mas, nem ki -
zá ró la go san, de be le ért ve az elekt ro mos sok ko ló bo tot,
elekt ro mos sok ko ló paj zsot, bé ní tó lö ve dé ket ki lö võ pisz -
tolyt és elekt ro mos sok ko ló lö ve dé ket ki lö võ fegy vert;”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Nem vo nat ko zik az (1) be kez dés ben fog lalt ti la lom]
„a) a Ma gyar Hon véd ség re, a rend vé del mi szer vek re, a

nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra, a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén ál lo má so zó fegy ve res szer vek re, to váb bá azok ra a
szer vek re és sze mé lyek re, me lyek nek a köz biz ton ság ra
kü lö nö sen ve szé lyes esz köz bir tok lá sát, hasz ná la tát jog -
sza bály meg en ge di;”

(2) Az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Nem vo nat ko zik az (1) be kez dés ben fog lalt ti la lom]
„d) a pe lar gon sav-va nil li la mid és az ola jos gyan ta-tar -

tal mú kap sza i cin ha tó anya got nem tar tal ma zó, leg fel jebb
20 gramm töl tõ anyag tö me gû gáz spra y re, ki vé ve a köz te -
rü le ten vagy nyil vá nos he lyen szer ve zett rendezvé -
nyeket.”

3.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Do bó csil lag, ru gós kés, ól mos bot, gu mi bot, bo xer,
elekt ro mos sok ko ló, 20 gramm töl tõ anyag tö me get meg -
ha la dó gáz spray, spe ci á lis zár nyi tó szer ke zet, lö ve dék ál ló
és szú rás ál ló vé dõ mel lény, si sak, vért csak a 3.  § (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott szer vek ré szé re
for gal maz ha tó.”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Olyan elekt ro mos sok ko ló nem gyárt ha tó, nem sze -

rez he tõ meg, nem bir to kol ha tó és nem for gal maz ha tó,
amely az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy más ke gyet -
len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy bün te tés
so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl  szóló, 2005. jú -
ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let sze rint til tott esz -
köz nek mi nõ sül. Ez a ti la lom a Ma gyar Hon véd ség re, a
rend vé del mi szer vek re, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra,
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ál lo má so zó fegy ve res
szer vek re és a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö -
zök bir tok lá sá ra és hasz ná la tá ra en ge déllyel ren del ke zõ
szer vek re és sze mé lyek re is vo nat ko zik.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 7.  §-sal egé szül ki:
„7.  § Ez a ren de let az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás

vagy más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód 
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vagy bün te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl
 szóló, 2005. jú ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.”

5.  §

Az R. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint egé szül ki.

6.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg in dí tott ügyek -
ben kell al kal maz ni.

7.  §

Ez a ren de let az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy
más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy 
bün te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl  szóló,
2005. jú ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 25/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R. mel lék le te a kö vet ke zõ g) és h) pont tal egé szül ki:
[A köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz:]
„g) az olyan esz köz, amely a zár szer ke ze tek il le gá lis ki -

nyi tá sá ra vagy fel tö ré sé re szol gál (kü lö nö sen: ál kul csok,
me cha ni kus vagy elekt ro mos el ven mû kö dõ zár nyi tó szer -
ke ze tek);

h) a lö ve dék ál ló és szú rás ál ló vé dõ mel lény, si sak és
vért.”

A Kormány
26/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének,
behozatalának, transzferjének és tranzitjának

engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kor mány az euró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ
egyes tör vény mó do sí tá sok ról, tör vényi ren del ke zé sek ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, valamint egyes tör vényi ren del -

ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
140.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te lé nek, 
be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já nak en ge dé lye -
zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„6. ha di tech ni kai esz köz: az e ren de let 1. mel lék le té ben

fel so rolt ter mék (esz köz) és annak ha tás ta la ní tott vál to za ta 
ak kor, ha az al kal mas ki kép zé si, ok ta tá si vagy egyéb ha -
son ló cél ra;”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ e) és
f) pont tal egé szül ki:

[(2) A cég ré szé re a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va tal nak (a továb biak ban: Hi va tal) az en ge dé lye
szük sé ges]

„e) az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy más ke gyet -
len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy bün te tés
so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl  szóló, 2005. jú -
ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
1236/2005/EK ta ná csi ren de let) III. mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott áruk kal vég zett transz fer te vé keny ség hez, amely
eset ben a szük sé ges en ge dé lyek: te vé keny sé gi en ge dély,
tár gya lá si en ge dély, for gal mi en ge dély és tran zit en ge -
dély,

f) az 1236/2005/EK ta ná csi ren de let III. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott áruk ki kép zé si, ok ta tá si vagy egyéb ha -
sonló cél ra al kal mas ha tás ta la ní tott vál to za ta i val vég zett
ki vi te li, be ho za ta li és transz fer te vé keny ség hez, amely
eset ben a szük sé ges en ge dé lyek: te vé keny sé gi en ge dély,
tár gya lá si en ge dély, for gal mi en ge dély és tran zit en ge -
dély.”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re
változik:

„(3) Az 1236/2005/EK ta ná csi ren de let III. mel lék le te
sze rint en ge dély kö te les ter mé kek, valamint azok (2) be -
kez dés f) pont ja sze rin ti ha tás ta la ní tott vál to za tai te kin te -
té ben az en ge dé lye zé si el já rás ra, valamint az el len õr zés re
és a jog or vos la tok ra e ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(2) A HKTB tag jai:
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal ki -

je lölt sze mély, to váb bá
b) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium,
c) a Hon vé del mi Mi nisz té rium,
d) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium,
e) a Kül ügy mi nisz té ri um

ki je lölt szak ál lam tit ká rai.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa (4)–(6) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) A HKTB ülé se in ál lan dó meg hí vott ként részt vesz
a 4.  §-ban meg ha tá ro zott Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi
Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) el nö ke.”

4.  §

(1) Az R. 4.  §-ának címe he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:

„Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Bi zott ság”

(2) Az R. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Bi zott ság füg get len, ja vas lat te võ tár ca kö zi szer -
ve zet, amely jo go sult a Hi va tal hoz be nyúj tott, e ren de let -
ben meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rás ha tá lya alá tar to -
zó kül ke res ke del mi te vé keny sé gi, tár gya lá si és for gal mi
en ge dély irán ti ké rel mek kel kap cso la tos szak ér tõi vé le mé -
nyek ki ala kí tá sá ra.

(2) A Bi zott ság tag jai:
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
b) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
c) a hon vé del mi mi nisz ter,
d) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
e) a kül ügy mi nisz ter,
f) a pénz ügy mi nisz ter

ál tal ki je lölt sze mé lyek.”

5.  §

(1) Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és e be kez dés a kö vet -
ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[(1) Nem en ge dé lyez he tõ ha di tech ni kai esz köz ki vi te le,
tran zit ja és szol gál ta tás nyúj tá sa]

„b) olyan or szá gok ba, ame lyek kel szem ben az ENSZ
Biz ton sá gi Ta ná csa, az Euró pai Unió Ta ná csa vagy az
Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet ha di -
tech ni kai ter mé kek szál lí tá sá nak, ha di tech ni kai szol gál ta -
tá sok nyúj tá sá nak vagy eh hez kap cso ló dó kép zés nek a ti -
lal mát ren del te el,

c) ab ban az eset ben, ha az ügy let el len té tes az Euró pai
Unió Ta ná csa ál tal 1998. jú ni us 8-án el fo ga dott, a fegy ver -
ex port ra vo nat ko zó Ma ga tar tá si Kó dex vo nat ko zó kö ve -

tel mé nye i vel. A Ma ga tar tá si Kó dex vo nat ko zó ré sze it
e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za,

d) olyan or szá gok ba, illetve olyan szer ve ze tek,
valamint olyan ma gán sze mé lyek ré szé re, aho va vagy
akik nek a ter ro riz mus el le ni nem zet kö zi és uni ós fel lé pés
ren del ke zé sei alap ján ti los ha di tech ni kai esz közt szál lí ta -
ni, vagy az zal kap cso la tos szol gál ta tást nyúj ta ni.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (3) és (4) be kez dés szá mo zá sa (4) és (5) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) Nem en ge dé lyez he tõ ha di tech ni kai esz köz és szol -
gál ta tás be ho za ta la olyan or szág ból, amellyel szem ben az
ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa, vagy az Euró pai Unió Ta ná csa, 
vagy az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet
ál tal ki adott fegy ver ke res ke del mi ti la lom van ér vény ben.”

6.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Az 1236/2005/EK ta ná csi ren de let III. mel lék le te sze -
rint en ge dély kö te les ter mé kek te kin te té ben az en ge dé lye -
zé si el já rás so rán az 1236/2005/EK ta ná csi ren de let
V. mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat ványt kell hasz nál ni.”

7.  §

Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vám hi va ta lok a tel jes mér ték ben ki hasz nált vagy
le járt tran zit en ge délyt kö te le sek be von ni és ha la dék ta la nul 
vissza kül de ni a Hi va tal nak. A cé gek a fel nem hasz nált en -
ge dé lye ket kö te le sek vissza kül de ni a Hi va tal nak. A cé gek
a fel hasz nált vagy le járt en ge dé lyek ere de ti pél dá nya i ról
ké szí tett, hi te le sí tett fény má so la ti pél dányt kö te le sek kül -
de ni a Hi va tal nak.”

8.  §

Az R. 16.  §-ának (1) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Nem szük sé ges en ge dély, ha ha di tech ni kai esz közt
az Or szág gyû lés vagy a Kor mány ál tal jó vá ha gyott csa pat -
moz gás, to váb bá ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés ben ki fe -
je zet ten en ge dé lye zett kö te le zett sé gek ke re té ben szál lí ta -
nak át a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá rán.”

9.  §

Az R. 17.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az Euró pai Unió, illetve a NATO tag ál la ma i ba irá -
nyuló ki szál lí tás vagy ki vi tel ese tén a vevõ be vi te li en ge -
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dé lye, Iga zo lá sa vagy Nyi lat ko za ta kö zül, ezen do ku men -
tu mok egyi ké nek be nyúj tá sa is elég sé ges le het az en ge dé -
lye zé si el já rás meg in dí tá sá hoz.”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19.  §-sal egé szül ki:
„19.  § (1) Ez a ren de let az egyes, a ha lál bün te tés, a kín -

zás vagy más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás -
mód vagy bün te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del -
mé rõl  szóló, 2005. jú ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/468/KKBP együt tes fel lé pé se a fegy -
ver ke res ke de lem el len õr zé sé rõl;

b) az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja (2006/C
66/01);

c) az Euró pai Unió 1998. jú ni us 8-i fegy ver ki vi tel re
vo nat ko zó Maga tar tá si Kóde xe.”

11.  §

Az R. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1. és 2. mel lék le -
te lép.

12.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg in dí tott
ügyek ben kell al kal maz ni.

13.  §

(1) Ez a ren de let az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy 
más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy 
bün te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl  szóló,
2005. jú ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/468/KKBP együt tes fel lé pé se a fegy -
ver ke res ke de lem el len õr zé sé rõl;

b) az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja (2006/C
66/01);

c) az Euró pai Unió 1998. jú ni us 8-i fegy ver ki vi tel re
vo nat ko zó Maga tar tá si Kóde xe.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 26/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

[1. mel lék let a 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let hez]

A haditechnikai export-import forgalomban engedélyköteles haditechnikai eszközök
és szolgáltatások jegyzéke

Ál ta lá nos meg jegy zé sek:

1. A je len jegy zék ben sze rep lõ „ki fe je zet ten ka to nai” ki fe je zés a ka to nai, nem zet biz ton sá gi, rend vé del mi és ren dé -
sze ti fo ga lom kört is tar tal maz za.

2. Az „idé zõ jel ben” lévõ ki fe je zé sek de fi ní ci ók. Fo ga lom meg ha tá ro zá suk a lis tá nak „A lis tá ban sze rep lõ ki fe je zé sek
fo ga lom meg ha tá ro zá sa” címû mel lék le té ben ta lál ha tó.

3. A ve gyi anya gok név vel, ille tõ leg CAS-szám mal van nak fel so rol va. Az azo nos szer ke ze ti kép le tû ve gyi anya gok
(be le ért ve a hid rá to kat is) en ge dély kö te le sek, füg get le nül el ne ve zé sük tõl és CAS-szá muk tól. A CAS- számok se gí te nek
annak meg ál la pí tá sá ban, hogy az adott ve gyi anyag vagy ke ve rék en ge dély kö te les-e, te kin tet nél kül a nó menk la tú rá ra.
A CAS-szám nem hasz nál ha tó egye di azo no sí tó ként, mi vel a fel so rolt ve gyi anya gok egyes for má i nak kü lön bö zõ
CAS-szá muk van, és a fel so rolt ve gyi anya got tar tal ma zó ke ve ré kek nek is kü lön bö zõ CAS-szá muk le het.

4. Lásd még a „ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák” ex port el len õr zé sé re az EU Ta ná csa ál tal 2000. jú ni us
22-én el fo ga dott 1334/2000/EK ren de le tet is.

5. Lásd még „az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy bün -
te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl”  szóló, az EU Ta ná csa ál tal 2005. jú ni us 27-én el fo ga dott 1236/2005/EK
ren de le tet is.

6. Ahol je len jegy zék ben az an gol vagy más ide gen nyel ven meg fo gal ma zott ter mék meg ne ve zés (vagy már ka név)
sze re pel, ott ér te lem sze rû en a ma gyar nyel vû ter mék meg ha tá ro zás alá esõ ter mék is en ge dély kö te les.
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I. fejezet

Sima csö vû fegy ve rek 20 mm-nél ki sebb ka li ber rel, más ké zi fegy ve rek és au to ma ta fegy ve rek 12,7 mm
( 0,50  hüvelyk/inch) vagy ki sebb ka li ber rel és tar to zé kok a kö vet ke zõk sze rint, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész -
egy sé gek (ML1.1 fe je zet):

a) pus kák, ka ra bé lyok, re vol ve rek, pisz to lyok, gép pisz to lyok és géppuskák:

Meg jegy zés: Az ML1. fe je zet a) pont ja sze rint nem en ge dély kö te le sek a kö vet ke zõk:

1. az 1938 elõtt gyár tott pus kák (mus ké ták), ka ra bé lyok;

2. az ere de ti leg 1890 elõtt gyár tott pus kák (mus ké ták), ka ra bé lyok má so la tai;

3. az 1890 elõtt gyár tott re vol ve rek, pisz to lyok és gép pisz to lyok és azok má so la tai;

b) sima csö vû fegy ve rek, a kö vet ke zõk sze rint:

1. ki zá ró lag ka to nai hasz ná lat ra ter ve zett sima csö vû fegy ve rek;

2. más sima csö vû fegy ve rek, a kö vet ke zõk sze rint:

a) tel je sen au to ma ta tí pu sok;

b) fél au to ma ta és pum pás mû köd te té sû tí pu sok;

c) hü vely nél kü li lõ szer rel mû kö dõ fegy ve rek;

d) a fen ti a), b) és c) pont ban en ge dé lye zés alá vont fegy ve rek hang tom pí tói, kü lön le ges fegy ver áll vá nyok, csatla -
kozó (kap cso ló dó) ele mek, fegy ver cél zó ké szü lé kek és lángrejtõk.

1. meg jegy zés: Az ML1. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek a sport és va dá sza ti cél ra hasz nált sima csö vû fegy ve -
rek. Ezek a fegy ve rek nem le het nek ki zá ró lag ka to nai cél ra ter vez ve vagy au to ma ta tü ze lé si mó dú ak.

2. meg jegy zés: Az ML1. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek a ki zá ró lag vak töl tény hez ter ve zett tûz fegy ve rek és
ame lyek nem ké pe sek ki lõ ni sem mi lyen en ge dé lye zés alá vont lõ szert.

3. meg jegy zés: Az ML1. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek azok a fegy ve rek, ame lyek nem köz pon ti gyúj tá sú
(vagyis pe rem gyúj tá sú) lõ szert hasz nál nak és nem tel je sen au to ma ta tü ze lé si rend sze rû ek.

4. meg jegy zés: Az ML1. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek a leg fel jebb négy sze res na gyí tá sú, elekt ro ni kus kép fel -
dol go zás nél kü li op ti kai fegy ver cél zó ké szü lé kek, amennyi ben azo kat nem ki mon dot tan ka to nai fel hasz ná lás cél já -
ból ter vez ték vagy ala kí tot tak át.

II. fejezet

20 mm és en nél na gyobb ka li be rû sima csö vû fegy ve rek, más fegy ve rek és fegy ver ze tek 12,7 mm-nél
(0,5  hüvelyk/inch) na gyobb ka li ber rel, tûz ve tõk és tar to zé kok, és az azok hoz ter ve zett kü lön le ges rész egy sé gek a
 következõk szerint (ML2. fejezet):

a) ágyúk, ta rac kok, gép ágyúk, ak na ve tõk, pán cél tö rõ (tank el há rí tó) fegy ve rek, so ro zat ve tõk, ka to nai láng szó rók,
hát ra sik lás nél kü li lõ fegy ve rek, és az ezek hez tartozó lángrejtõ eszközök;

Meg jegy zés: Az ML2. fe je zet a) pont ja ma gá ban fog lal ja a por lasz tó kat, ada go ló kat, tá ro ló tar tá lyo kat, és más kü -
lön le ge sen ter ve zett rész egy sé ge ket is, ame lyek az ML2. fe je zet a) pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont be ren de -
zé sek fo lyé kony hajtóanyag tölteteihez használatosak.

b) ka to nai füst, gáz és pi ro tech ni kai ve tõk vagy ge ne rá to rok;

Meg jegy zés: Az ML2. fe je zet b) pont ja alap ján nem en ge dély kö te les a jel zõ pisz toly.

c) fegy ver cél zó ké szü lé kek.

1 ML: Mu ni ti on List/Com mon Mi li ta ry List = Ha di tech ni kai Jegy zék, a Was se na ar-i Meg álla po dás és az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá já nak egyes fe je ze -
te i re al kal ma zott je lö lés. Az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja (az Euró pai Unió fegy ver ki vi tel rõl  szóló ma ga tar tá si kó de xe ál tal sza bá lyo zott esz kö zök
(2006/C 66/01).
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III. fejezet

Lõ sze rek és me cha ni kus gyúj tó szer ke ze tek, és az azok hoz ter ve zett kü lön le ges rész egy sé gek a kö vet ke zõk sze rint
(ML3. fejezet):

a) az ML1., ML2. vagy ML12. fe je zet alap ján en ge dé lye zés alá vont fegy ve rek és fegy ver ze tek lõszerei;

b) az ML3. fe je zet a) pont ja alap ján en ge dély kö te les, ki fe je zet ten lõ sze rek hez ter ve zett gyúj tó szer ke ze tek.

1. meg jegy zés: A ki fe je zet ten e cél ra ter ve zett al kat ré szek fel öle lik az aláb bi a kat:

a) fém- vagy mû anyag ter mé kek, mint pél dá ul gyúj tó szer ke ze tek, go lyó csé szék, hü vely csat la ko zók, for gó he ve -
de rek és lõ sze rek fém al kat ré szei;

b) biz to sí tó és rob ban tó esz kö zök, gyúj tó szer ke ze tek, szen zo rok és rob ban tó ve ze té kek csat la ko zói;

c) egy sze ri mû kö dé sû, nagy tel je sít mé nyû táp egy sé gek;

d) ég he tõ töl tény hü ve lyek;

e) lõ sze rek, töb bek kö zött ka zet tás ak nák, bom bák és vég fá zis-ve zér lé sû lö ve dé kek.

2. meg jegy zés: Az ML3. fe je zet a) pont ja sze rint nem en ge dély kö te les az a lõ szer, amely lö ve dék nél kül ke rül le pe re -
me zés re (vak töl tény), valamint az át lyug ga tott lõ por kam rás vak lõ szer.

3. meg jegy zés: Az ML3. fe je zet sze rint nem en ge dély kö te les az a lõ szer, ame lyet ki fe je zet ten az aláb bi cél ra ter vez tek:

a) jel zés;

b) ma dár ri asz tás; vagy

c) olaj kút gáz fák lya be gyúj tá sa.

IV. fejezet

Bom bák, tor pe dók, nem irá nyí tott és irá nyí tott ra ké ták, más rob ba nó esz kö zök és töl te tek, valamint a hoz zá juk tar to zó
esz kö zök és rész egy sé gek a kö vet ke zõ fel so ro lás sze rint, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter vez tek, és ki -
fe je zet ten azokhoz tervezett alkatrészek (ML4. fejezet):

NB.: Az irá nyí tás és na vi gá ció esz kö zei, lásd az ML11. fe je zet meg jegy zé sé nek 7. pontját.

a) Bom bák, tor pe dók, grá ná tok, füst grá ná tok, nem irá nyí tott ra ké ták (re ak tív töl te tek), ak nák, irá nyí tott ra ké ták,
mély sé gi rob ba nó töl te tek, rom bo ló esz kö zök és rom bo ló kész le tek, pi ro tech ni kai esz kö zök, töl te tek és szi mu lá to rok
(be ren de zé sek, ame lyek a felsorolt eszközök jellemzõit szi mu lál ják).

Meg jegy zés: Az ML4. fe je zet a) pont ja ma gá ban fog lal:

1. füst grá ná to kat, gyúj tó bom bá kat, gyúj tó lö ve dé ke ket és rob ba nó esz kö zö ket;

2. ra ké ta haj tó mû fú vó ká kat és vissza té rõ szer ke ze tek orr kúp ja it.

b) Ki fe je zet ten az ML4. fe je zet a) pont já ban en ge dé lye zés alá vont té te lek aláb bi mû ve le te i re ter ve zett be ren de zé sek: 
azok ke ze lé se, el len õr zé se, mû köd te té se, egy sze ri üze mel te tés re való ener gia el lá tá sa, in dí tá sa, le ra ká sa, éle sí té se, fel -
sze dé se, hatástalanítása, zavarása, robbantása vagy érzékelése.

Meg jegy zés: Az ML4. fe je zet b) pont ja ma gá ban fog lal:

1. mo bil gáz-csepp fo lyó sí tó be ren de zést, amely na pon ta min. 1000 kg gáz nak a fo lyé kony alak ban tör té nõ elõ ál lí -
tá sá ra al kal mas;

2. úszó ké pes vil la mos ve ze té ket, amely mág ne ses ak nák fel sze dé sé re al kal mas.

Mû sza ki meg jegy zés: 

1. Azon kézi ké szü lé kek, ame lye ket ki zá ró lag fém tár gyak ki mu ta tá sá ra ter vez tek és nem ké pe sek meg kü lön böz -
tet ni az ak ná kat más fém tár gyak tól, nem te kint he tõk olyan kü lön le ge sen ter ve zett esz kö zök nek, ame lyek az
ML4. fe je zet a) pont ja sze rint en ge dé lye zés alá vont ter mé kek ki mu ta tá sá ra szol gál nak.

2. A gya log ság el le ni ak nák vo nat ko zá sá ban az Os ló ban, 1997. szep tem ber 18-án el fo ga dott Egyez mény sze rint
kell el jár ni. Lásd még az 1998. évi X. tör vényt.
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V. fejezet

Tûz ve ze tõ és kap cso ló dó ké szült sé gi és ri asz tó esz kö zök, kap cso ló dó rend sze rek, ellen õr zõ, il lesz tõ és el len te vé keny ség 
be ren de zé sei a kö vet ke zõk sze rint, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai cél ra ter vez tek, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett
részegységek és szerelvények (ML5. fejezet):

a) fegy ver irány zé kok, bom ba ve tõ szá mí tó gé pek, lö veg be ál lí tó irány zó be ren de zé sek és fegy ver zet tûz ve ze tõ rend -
sze rek;

b) cél-fel de rí tõ, -meg je lö lõ, tá vol ság mé rõ, meg fi gye lõ vagy rá ve ze tõ rend sze rek; fel de rí tés, adat elem zés, fel is me rés
vagy azo no sí tás be ren de zé sei és szen zor integrációs berendezések;

c) az ML5. fe je zet a) és b) pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont esz kö zök el le ni el len te vé keny ség eszközei;
d) az ML5. fe je zet a) és b) pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont esz kö zök ki pró bá lá sá hoz vagy il lesz té sé hez hasz ná -

la tos be ren de zé sek, ame lye ket ki fe je zet ten e célra terveztek.

VI. fejezet

Szá raz föl di jár mû vek és rész egy sé ge ik, a kö vet ke zõk sze rint (ML6. fejezet):

NB.: Az irá nyí tás és na vi gá ció esz kö ze i nek te kin te té ben lásd az ML11. fe je zet meg jegy zé sé nek 7. pontját.
a) Ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy arra át ala kí tott szá raz föl di jár mû vek és rész egy sé ge ik;

Mû sza ki meg jegy zés: Az ML6. fe je zet a) pont ja al kal ma zá sá ban a szá raz föl di jár mû vek ki fe je zés ma gá ban fog lal -
ja a pót ko csi kat is.

b) össz ke rék meg haj tá sú, te rep já ró ké pes ség gel ren del ke zõ jár mû vek, ame lye ket a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985.
szep tem ber, vagy a meg fe le lõ nem ze ti szab ványt) sze rin ti vagy an nál jobb bal lisz ti kai vé del mi ké pes sé get biz to sí tó
anyagokkal gyártottak vagy láttak el.

NB.: Lásd még az ML13. fe je zet a) pont ját.
1. meg jegy zés: Az ML6. fe je zet a) pont ja ma gá ban fog lal ja az aláb bi a kat:

a) harc ko csik és más ka to nai fegy ver rel el lá tott jár mû vek, valamint fegy ve rek el he lye zé sé re szol gá ló elõ-be épí té -
sek kel, vagy ak na le ra kó, vagy az ML4. fe je zet sze rint en ge dé lye zés alá vont lõ sze rek in dí tá sá ra szol gá ló esz -
kö zök kel el lá tott ka to nai jár mû vek;

b) pán cé lo zott jár mû vek;
c) két él tû és úszó (mély ví zen is át ke lõ) jár mû vek;
d) men tõ jár mû vek, lõ szer vagy fegy ver rend sze rek, valamint a ra ko mány ke ze lé sé re szol gá ló be ren de zé sek von -

ta tá sá ra vagy szál lí tá sá ra hasz nált jár mû vek.
2. meg jegy zés: Az ML6. fe je zet a) pont ja sze rint en ge dély kö te les szá raz föl di jár mû ki fe je zet ten ka to nai hasz ná lat ra

tör té nõ át ala kí tá sa együtt jár olyan szer ke ze ti, elekt ro mos vagy me cha ni kai vál toz ta tás sal, amely ma gá ban fog lal
egy vagy több ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett rész egy sé get. Ilyen rész egy sé gek az aláb bi ak:
a) pne u ma ti kus ke rék kö peny, ame lyet ki fe je zet ten go lyó ál ló tu laj don ság gal ter vez tek vagy ki lyu kaszt va is fu tó -

ké pes;
b) ke rék kö peny lég nyo más sza bá lyo zó rend szer, ame lyet a moz gó jár mû bel se jé bõl le het mû köd tet ni;
c) az alap ve tõ fon tos sá gú ré szek pán cé lo zott vé del me (pl. üzem anyag tar tály vagy jár mû ka bin);
d) kü lön le ges meg erõ sí té sek fegy ver zet fel sze re lé sé hez vagy rög zí té sé hez;
e) vi lá gí tás el sö té tí tés ese té re.

3. meg jegy zés: Az ML6. fe je zet nem von ja en ge dé lye zés alá az olyan pol gá ri gép ko csi kat vagy te her au tó kat, ame lye -
ket pénz- vagy ér ték szál lí tás ra ter vez tek vagy ala kí tot tak át, és pán cél zat tal vagy bal lisz ti kai vé de lem mel lát tak el.

VII. fejezet

Ve gyi vagy bi o ló gi ai mér ge zõ anya gok, „tö meg osz la tó anya gok”, ra dio ak tív anya gok, kap cso ló dó be ren de zé sek,
össze te võk és anya gok a kö vet ke zõk szerint (ML7. fejezet):

a) ka to nai fel hasz ná lás ra al kal mas bi o ló gi ai és ra dio ak tív anya gok, ame lyek ké pe sek em be rek ben vagy ál la tok ban
sé rü lést okoz ni, be ren de zé sek ben, nö vé nyi kul tú rák ban vagy a környezetben kárt tenni;

b) ve gyi harc anya gok (CW), be le ért ve:
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1. ideg rend szer re ható ve gyi harc anya gok:
a) O-al kil (leg fel jebb 10 szén ato mot tar tal ma zó lánc, be le ért ve a cik lo al kilt) al kil (me til, etil, n-pro pil vagy izo -

propil)-flu or fosz fo ná tok, úgy mint:
Sza rin (GB): O-izop ro pil-me til-flu or fosz fo nát (CAS 107–44–8); és
Szo mán (GD): O-pi na ko lil-me til-flu or fosz fo nát (CAS 96–64–0);

b) O-al kil (leg fel jebb 10 szén ato mot tar tal ma zó lánc, be le ért ve a cik lo al kilt) N,N-di al kil (me til, etil, n-pro pil vagy
izop ro pil) ami no-ci án fosz fá tok, úgy mint:
Ta bun (GA): O-etil N,N-di me ti la mi no-ci an fosz fát (CAS 77–81–6);

c) O-al kil (H vagy leg fel jebb 10 szén ato mot tar tal ma zó lánc, be le ért ve a cik lo al kilt), S–2-di al kil (me til, etil, n-pro -
pil vagy izop ro pil)-ami no etil al kil (me til, etil, n-pro pil vagy izop ro pil) fosz fo no ti o lá tok és meg fe le lõ al ki lált és
pro to nált sók, úgy mint:
VX: O-etil S-2-d ii zop ro pi la mi no e til me til ti ol fosz fo nát (CAS 50782–69–9);

2. hó lyag hú zó ve gyi harc anya gok:
a) kén mus tá rok, úgy mint:

1. 2-kló re til-klór me til szul fid (CAS 2625–76–5);
2. bisz(2-kló re til)szul fid (CAS 505–60–2);
3. bisz(2-kló re til tio) me tán (CAS 63869–13–6);
4. 1,2-bisz(2-kló re til tio)etán (CAS 3563–36–8);
5. 1,3-bisz(2-kló re til tio)-n-pro pán (CAS 63905–10–2);
6. 1,4-bisz(2-kló re til tio)-n-bu tán (CAS 142868–92–7);
7. 1,5-bisz(2-kló re til tio)-n-pen tán (CAS 142868–94–8);
8. bisz(2-kló re til-ti o me til)éter (CAS 63918–90–1);
9. bisz(2-kló re til-ti o e til)éter (CAS 63918–89–8);

b) hó lyag hú zó har ci gá zok (lu i zi tok), úgy mint:
1. 2-klór vi nil-ar zin dik lo rid (CAS 541–25–3);
2. trisz(2-klór vi nil)ar zin (CAS 40334–70–1);
3. bisz(2-klór vi nil)ar zin klo rid (CAS 40334–69–8);

c) nit ro gén mus tá rok, úgy mint:
1. HN1: bisz(2-kló re til)eti la min (CAS 538–07–8);
2. HN2: bisz(2-kló re til)me ti la min (CAS 51–75–2);
3. HN3: trisz(2-kló re til)amin (CAS 555–77–1);

3. cse lek võ ké pes sé get aka dá lyo zó ve gyi harc anya gok, úgy mint:
a) 3-kvi nuk li di nil-ben zi lát (BZ) (CAS 6581–06–2);

4. lomb ta la ní tó (de fo li áns) ve gyi harc anya gok, úgy mint:
a) bu til 2-kló ro-4-flu o ro fe no xi a ce tát (LNF);
b) 2,4,5-trik lór fe no xi ecet sav ke ver ve 2,4-dik lór fe no xi ecet sav val (Agent Orange);
c) CW bi ná ris pre kur zo rok és kulcs pre kur zo rok a kö vet ke zõk szerint:

1. al kil (me til, etil, n-pro pil vagy izop ro pil fosz fo nil-di flu o rid, mint DF: me til-fosz fo nil-di flu o rid (CAS
676–99–3);

2. o-al kil (amely ben a H egyen lõ vagy ke ve sebb mint C10, be le ért ve a cik lo al kilt) O-2-d ial kil (me til, etil,
n-pro pil vagy izop ro pil) ami no etil al kil (me til, etil, n-pro pil vagy izop ro pil) fosz fo ni tok és meg fe le lõ al ki lált 
és pro to nált sók, úgy mint: QL: O-etil O-2-d ii zop ro pi la mi no-etil me til fosz fo nit (CAS 57856–11–8);

3. klór sza rin: O-izop ro pil-me til klór fosz fo nát (CAS 1445–76–7);
4. klór szo mán: O-pi na ko lil-etil klór fosz fo nát (CAS 7040–57–5);

d) ,,tö meg osz la tó anya gok”, ak tív össze te võk bõl álló ve gyi anya gok és azok kom bi ná ci ói, beleértve:

1. a-bro mo fe ni la ce to nit ril, (a-bro mo ben zil-ci a nid) (CA) (CAS 5798–79–8);
2. [(2-klór fe nil) me ti lén] pro pán di nit ril, (o-klór ben zi li dén ma lo no nit ril) (CS) (CAS 2698–41–1);

3. 2-klór-1-fe ni le ta non, fe na cil-klo rid (w-kló ra ce to fe non) (CN) (CAS 532–27–4);
4. di benz-(b,f)-1,4-oxa ze pin (CR) (CAS 257–07–8);
5. 10-klór–5,10-di hid ro fe nar zin, (fe nar zin klo rid), (Adam zit), (DM) (CAS 578–94–9);
6. N-No na no yl mor fo lin, (MPA) (CAS 5299–64–9);

1. meg jegy zés: Az ML7. fe je zet d) pont ja nem von ja en ge dély kö te le zett ség alá azo kat a tö meg osz la tó anya go kat,
ame lyek ki sze re lé se egye di és sze mé lyes ön vé de lem re szol gál.
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2. meg jegy zés: Az ML7. fe je zet d) pont ja nem von ja en ge dély kö te le zett ség alá az élel mi szer ter me lé si és gyó gyá -
sza ti cé lok ra azo no sí tott és cso ma golt ak tív össze te võk bõl álló ve gyi anya go kat és azok kom bi ná ci ó it.

3. meg jegy zés: Lásd még a XXV. fe je ze tet.

e) a kö vet ke zõk ben fel so rol tak bár me lyi ké nek és a ki mon dot tan azok hoz ter ve zett rész egy sé gek szét te rí té sé re
szol gá ló, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy módosított berendezések:

1. az ML7. fe je zet a), b) vagy d) pont jai sze rint en ge dé lye zett anya gok; vagy

2. az ML7. fe je zet c) pont ja alatt fel so rolt pre kur zo rok ból ké szült ve gyi harc anya gok;

f) védõ és sem le ge sí tõ be ren de zé sek, azok ki fe je zet ten ilyen cél ra ter ve zett rész egy sé gei, és kü lön le ges össze -
tételû ve gyi ke ve ré kek a következõk szerint:

1. ki fe je zet ten az ML7. fe je zet a), b) vagy d) pont jai sze rint fel so rolt anya gok el le ni vé de lem cél já ból ter ve zett, 
vagy ka to nai cél ra át ala kí tott be ren de zé sek és a ki fe je zet ten azokhoz tervezett részegységek;

2. ki fe je zet ten az ML7. fe je zet a) vagy b) pont ja alatt fel so rolt anya gok kal szennye zett lé te sít mé nyek ve gyi
men te sí té sét szol gá ló, ka to nai cél ra ter ve zett vagy át ala kí tott be ren de zé sek és azok részegységei;

3. ki fe je zet ten az ML7. fe je zet a) vagy b) pont ja alatt fel so rolt anya gok kal szennye zett lé te sít mé nyek men te sí -
té sé re ki fej lesz tett/elõ ál lí tott vegyi keverékek;

Meg jegy zés: Az ML7. fe je zet f) pont já nak 1. al pont ja ma gá ban fog lal ja a kö vet ke zõ ket:

a) a ki fe je zet ten nuk le á ris, bi o ló gi ai és ve gyi szû rés re ter ve zett vagy át ala kí tott lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek;

b) vé dõ ru há zat.

NB.: A pol gá ri gáz ál ar cok, vé dõ- és fer tõt le ní tõ fel sze re lé sek rõl to váb bi rész le tek a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek
és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1A004. pont já ban ta lál ha tók.

g) az ML7. fe je zet a), b) vagy d) pont ja sze rint en ge dé lye zés re ke rü lõ anya gok fel de rí té sé re vagy azo no sí tá sá ra
szol gá ló, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett be ren de zé sek és a ki fe je zet ten azokhoz tervezett
részegységek;

Meg jegy zés: Az ML7. fe je zet g) pont ja nem vo nat ko zik a sze mé lyi su gár zás mé rõ do zi mé te rek re.

NB.: Lásd még a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1A004. pont ját.

h) a ki fe je zet ten az ML7. fe je zet b) pont alatt en ge dé lye zés re ke rü lõ ve gyi harc anya gok ér zé ke lé sé re vagy azo no -
sí tá sá ra ter ve zett vagy fel dol go zott „bio po li me rek” és az ezek elõ ál lí tá sá hoz használt specifikus sejtkultúrák;

i) ve gyi harc anya gok sem le ge sí té sé re vagy le bon tá sá ra szol gá ló „bio ka ta li zá to rok” és azok bi o ló gi ai rend sze rei a
következõk szerint:

1. a ki fe je zet ten az ML7. fe je zet b) pont ja alatt en ge dé lye zés re ke rü lõ ve gyi harc anya gok sem le ge sí té sé re és
le bon tá sá ra ter ve zett „bio ka ta li zá to rok”, ame lyek a bi o ló gi ai rend sze rek irá nyí tott la bo ra tó ri u mi sze lek ci ó ja 
vagy genetikai manipulációja eredményeként jönnek létre;

2. bi o ló gi ai rend sze rek az aláb bi ak sze rint: „vi võ vek to rok”, az ML7. fe je zet i) pont já nak 1. al pont ja sze rint en -
ge dély kö te les „bio ka ta li zá to rok” elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges spe ci fi kus ge ne ti kai in for má ci ót hordozó
sejtkultúrák vagy vírusok;

1. meg jegy zés: Az ML7. fe je zet b) és d) pont jai nem von ják en ge dély kö te le zett ség alá a kö vet ke zõ ket:

a) Ci a no gén-klo rid (CAS 506–77–4);

b) Hid ro gén-ci a nid (CAS 74–90–8);

c) Klór (CAS 7782–50–5);

d) Kar bo nil klo rid (fosz gén) (CAS 75–44–5);

e) Di fosz gén (trik lór me til-klór for mi át) (CAS 503–38–8);

f) tö röl ve;

g) Xylyl bro mi de, ort ho: (CAS 89–92–9), meta: (CAS 620–13–3), para: (CAS 104–81–4);

h) Ben zil-bro mid (CAS 100–39–0);

i) Ben zil-jo did (CAS 620–05–3);

j) Bróm ace ton (CAS 598–31–2);

k) Ci a no gén-bro mid (CAS 506–68–3);

l) Bróm me til-etil-ke ton (CAS 816–40–0);

m) Klór ace ton (CAS 78–95–5);

n) Etil-jód ace tát (CAS 623–48–3);

o) Jód ace ton (CAS 3019–04–3);

p) Klór pik rin (CAS 76–06–2).
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2. meg jegy zés: Az ML7. fe je zet h) pont já ban és i) pont já nak 2. al pont já ban fel so rolt sejt kul tú rák és bi o ló gi ai rend -
sze rek ki zá ró la go sak és ezek az al pon tok nem von ják en ge dé lye zés alá a pol gá ri célt szol gá ló sej te ket vagy
 biológiai rend sze re ket, ame lye ket pél dá ul a me zõ gaz da ság ban, gyógy szer ipar ban, egész ség ügy ben, állat -
gyógyászatban, kör nye zet vé de lem ben, hul la dék fel dol go zás ban vagy élel mi szer ipar ban al kal maz nak.

VIII. fejezet

,,Ener gia hor do zó anya gok”, és kap cso ló dó össze te võk, a kö vet ke zõk sze rint (ML8. fejezet):

NB.:
1. Lásd még a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1C011. pontját.
2. Csak olyan rob ba nó anyag for gal ma zá sá ra ad ha tó ki en ge dély, amely meg fe lel a plasz ti kus rob ba nó anya gok

meg je lö lé sé rõl, azok fel de rí té se cél já ról a Mont re al ban 1991. már ci us 1-jén elfogadott Egyezmény feltéte -
leinek.

Tech ni kai meg jegy zé sek:
1. Ezen pont alap ján en ge dély kö te les a két vagy több össze te võ bõl álló ke ve rék, ha kö zü lük leg alább az egyik

az ML8. fe je zet ben szerepel.
2. Az ML8. fe je zet ben sze rep lõ bár mely anyag en ge dély kö te les még ak kor is, ha nem a fel tün te tett al kal ma -

zás ra szol gál (pl. a TAGN fõ kép pen rob ba nó anyag ként hasz ná la tos, de üzem anyag ként vagy
oxidálószerként is is mert).

a) ,,rob ba nó anya gok” és azok ke ve ré kei:
1. ADNBF (ami no di nit ro ben zo fu ro xan vagy 7-ami no-4,6-di nit ro ben zo fu ra zán-1-oxi de) (CAS 97096–78–1);
2. BNCP [cisz-bisz (5-nit ro tet ra zo la to) tet ra amin-ko balt (III) per klo rát] (CAS 117412–28–9);
3. CL-14 (di a mi no di nit ro ben zo fu ro xan vagy 5,7-di a mi no-4,6-init ro ben zo fu ra zán-1-oxid) (CAS

117907–74–1);
4. CL-20 (HNIW vagy he xa nit ro he xa a za i so wurt zi ta ne) (CAS 135285–90–4); CL-20 klat rát jai [lásd még VIII.

fe je zet g) ,,Pre kur zo rok” 3. és 4. alpontjait];
5. CP [2-(5-ci a no tet ra zo lá to) pen ta amin-ko balt (III) per klo rát] (CAS 70247–32–4);
6. DADE (1,1-di a mi no-2,2-di nit ro e ti lén, FOX7);
7. DATB (di a mi not ri nit ro ben zol) (CAS 1630–08–6);
8. DDFP (1,4-di nit ro di fu ra za no pi pe ra zin);
9. DDPO (2,6-di a mi no-3,5-di nit ro pi ra zin-1-oxid, PZO) (CAS 194486–77–6);
10. DIPAM (3,3’-di a mi no-2,2’,4,4’,6,6’-he xa nit ro bi fe nil vagy di pik ra mid) (CAS 17215–44–0);
11. DNGU (DINGU vagy di nit rog li ko lu ril) (CAS 55510–04–8);
12. fu ra za nok a kö vet ke zõk sze rint:

a) DAAOF (di a mi no a zo xi fu ra zan);
b) DAAZF (di a mi no a zo fu ra zan) (CAS 78644–90–3);

13. HMX és vál to za tai az aláb bi ak sze rint:
a) HMX (cik lo tet ra me ti lén-tet ra nit ra min, ok ta hid ro-1,3,5,7-tet ra nit ro-1,3,5,7-tet ra zo kin, 1,3,5,7-tet ra nit -

ro-1,3,5,7-tet ra za-cik lok tán, ok to gén) (CAS 2691–41–0);
b) HMX dif lu o ro a mi nált ana lóg jai;
c) K–55 (2,4,6,8-tet ra nit ro-2,4,6,8-tet ra a za bi cik lo [3,3,0]-ok ta non-3, tet ra nit ro sze mig li ko u ril vagy keto-

 biciklikus HMX) (CAS 130256–72–3);
14. HNAD (he xa nit ro a da man tán) (CAS 143850–71–9);
15. HNS (he xa nit rosz til bén) (CAS 20062–22–0);
16. Imi da zo lok, a kö vet ke zõk sze rint:

a) BNNII [ok ta hid ro-2,5-bisz(nit ro i mi no)imi da zo (4,5-d)imi da zol];
b) DNI (2,4-di nit ro i mi da zo le) (CAS 5213–49–0);
c) FDIA (1-flu o ro-2,4-di nit ro i mi da zol);
d) NTDNIA [N-(2-nit rot ri a zo lo)-2,4-di nit ro i mi da zol];
e) PTIA (1-pik ril–2,4,5-tri nit ro i mi da zol);

17. NTNMH [1-(2-nit rot ri a zo lo)-2-di nit ro me ti lén hid ra zin];
18. NTO (ONTA vagy 3-nit ro-1,2,4-tri a zol-5-on) (CAS 932–64–9);
19. Po li nit ro ku bá nok több mint négy nit ro cso port tal;
20. PYX [2,6-Bisz(pik ri la mi no)-3,5-di nit ro pi ri din] (CAS 38082–89–2);
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21. RDX és vál to za tai:

a) RDX (cik lo tri me ti lén-tri nit ra min, cik lo nit, T4, he xa hid ro-1,3,5- tri nit ro-1,3,5-tri a zin, 1,3,5- trinitro-
 1,3,5-tri a za-cik lo he xén, he xo gén) (CAS 121–82–4);

b) Ke to-RDX (K-6 vagy 2,4,6-tri nit ro-2,4,6-tri a za cik lo he xa non) (CAS 115029–35–1);

22. TAGN (tri a mi no-gu a ni din-nit rá te) (CAS 4000–16–2);

23. TATB (tri a mi no-tri nit ro ben zol) (CAS 3058–38–6) [lásd még a VIII. fe je zet g) ,,Pre kur zo rok” 7. al pont ját];

24. TEDDZ [3,3,7,7-tet ra bisz(dif lu o ro a mi ne) ok ta hid ro-1,5-di nit ro-1,5-di a zo cin];

25. Tet ra zo lok a kö vet ke zõk sze rint:

a) NTAT (nit ro tri a zol ami no tet ra zol);

b) TNT [1-N-(2-nit rot ri a zo lo)-4-nit ro tet ra zol];

26. Tet ril (tri nit ro fe nil-me til nit ra min) (CAS 479–45–8);

27. TNAD (1,4,5,8-tet ra nit ro-1,4,5,8-tet ra a za de ka lin) (CAS 135877–16–6) [lásd még a VIII. fe je zet g) „Pre -
kur zo rok” 6. alpontját];

28. TNAZ (1,3,3-tri nit ro a ze ti din) (CAS 97645–24–4) [lásd még a VIII. fe je zet g) ,,Pre kur zo rok” 2. al pont ját];

29. TNGU (SORGUYL vagy tet ra nit rog li ko lu ril) (CAS 55510–03–7);

30. TNP (1,4,5,8-tet ra nit ro-pi ri da zi no[4,5-d] pi ri da zin) (CAS 229176–04–9);

31. Tri a zi nok a kö vet ke zõk sze rint:

a) DNAM (2-oxi-4,6-di nit ro a mi no-s-tri a zin) (CAS 19899–80–0);

b) NNHT (2-nit ro i mi no-5-nit ro-he xa hid ro-1,3,5-tri a zin) (CAS 130400–13–4);

32. Tri a zo lok a kö vet ke zõk sze rint:

a) 5-azi do-2-nit rot ri a zol;

b) ADHTDN (4-ami no-3,5-di hid ra zi no-1,2,4-tri a zol di nit ra mid) (CAS 1614–08–0);

c) ADNT (1-ami no-3,5-di nit ro-1,2,4-tri a zol);

d) BDNTA ([bisz-di nit ro tri a zol]amin);

e) DBT (3,3Õ-di nit ro-5,5-bi-1,2,4-tri a zol) (CAS 30003–46–4);

f) DNBT (di nit ro biszt ri a zol) (CAS 70890–46–9);

g) NTDNA (2-nit rot ri a zol 5-di nit ra mid) (CAS 75393–84–9);

h) NTDNT [1-N-(2-nit rot ri a zo lo) 3,5-di nit rot ri a zol];

i) PDNT (1-pik ril-3,5-di nit rot ri a zol);

j) TACOT (tet ra nit ro ben zot ri a zo lo ben zot ri a zol) (CAS 25243–36–1);

33. az ML8. fe je zet a) pont ja alatt fel nem so rolt bár mi lyen rob ba nó anyag, amely nek de to ná ci ós se bes sé ge ma -
xi má lis sû rû sé gé nél meg ha lad ja a 8 700 m/s ér té ket, vagy amely nek de to ná ci ós nyo má sa meg ha lad ja a
34 Gpa (340 kbar) értéket;

34. az ML8. fe je zet a) pont ja alatt fel nem so rolt más szer ves rob ba nó anya gok, ame lyek de to ná ci ós nyo má sa
el éri vagy meg ha lad ja a 25 Gpa (250 kbar) ér té ket, és ame lyek 523 K (250 °C) vagy ma ga sabb hõ mér sék let -
nél 5 perc nyi vagy hosszabb idõ tar ta mig stabilak maradnak;

b) ,,haj tó anya gok”:

1. az ENSZ „UN 1.1.”2 osz tá lyá ba tar to zó bár mely szi lárd „haj tó anyag”, amely nek el mé le ti spe ci fi kus im pul -
zu sa (szab vá nyos fel té te lek kö zött) több mint 250 má sod perc a nem fé me zett, vagy több mint 270 má sod -
perc az alu mí ni u mo zott kompozíciók esetében;

2. az ENSZ „UN 1.3.”3 osz tá lyá ba tar to zó bár mely szi lárd „haj tó anyag”, amely nek el mé le ti spe ci fi kus im pul -
zu sa (szab vá nyos fel té te lek kö zött) több mint 230 má sod perc a nem ha lo gé ne zett, 250 má sod perc a nem fé -
mes kom po zí ci ók, és 266 má sod perc a fémes kompozíciók esetében;

2 Lásd a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek ki hir de té sé rõl  szóló 4/1987. (IV. 3.) ren de let
mó do sí tá sa it, valamint a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai Meg álla po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di
al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX.18.) KPM ren de let mó do sí tá sa it.

3 Lásd a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek ki hir de té sé rõl  szóló 4/1987. (IV. 3.) ren de let
mó do sí tá sa it, valamint a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai Meg álla po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di
al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM ren de let mó do sí tá sa it.
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3. ,,haj tó anya gok”, ame lyek erõ ál lan dó ja na gyobb, mint 1 200 Kj/kg;
4. ,,haj tó anya gok”, ame lyek 38 mm/s sta bil egye nes vo na lú égé si se bes sé get ké pe sek fenn tar ta ni szab vá nyos

fel té te lek kö zött (kés lel te tett egyes szál for má já ban mér ve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyo má son és 294 K (21 °C)
hõmérsékleten;

5. elasz to mer rel mó do sí tott, ön tött, két bá zi sú „haj tó anyag” (EMCDB), amely nek nyújt ha tó sá ga ma xi má lis
nyo má son, 233 K (–40 °C) hõ mér sék le ten az 5%-ot meghaladja;

6. bár mely egyéb „haj tó anyag”, amely az ML8. fe je zet a) pont ja alatt fel so rolt össze te võt tar tal maz;
c) ,,pi ro tech ni kai esz kö zök”, üzem anya gok és kap cso ló dó össze te võ ik a kö vet ke zõk sze rint és azok keverékei:

1. ki fe je zet ten ka to nai cél ra ki fej lesz tett re pü lõ gép-üzem anya gok;
2. Ala ne (alu mí ni um hid rid) (CAS 7784–21–6);
3. kar bo rá nok; de ka bo rá nok (CAS 17702–41–9); pen ta bo rá nok (CAS 19624–22–7 és 18433–84–6) és azok

szár ma zé kai;
4. hid ra zin és szár ma zé kai, a kö vet ke zõk sze rint [lásd még az ML8. fe je zet d) pont já nak (oxi dá ló hid ra zin szár -

ma zé kok) 8. és 9. alpontját]:
a) hid ra zin (CAS 302–01–2) 70% és ma ga sabb kon cent rá ci ó ban;
b) mo nom etil hid ra zin (CAS 60–34–4);
c) szim met ri kus di me til hid ra zin (CAS 540–73–8);
d) nem-szim met ri kus di me til hid ra zin (CAS 57–14–7);

5. fé mes üzem anya gok ré szecs ke for má ban, ame lyek le het nek gömb sze rû ek, ato mi zál tak, szfe ro i dok, pik ke -
lye sek vagy õröl tek, me lyek leg alább 99%-ot tar tal maz nak az aláb bi anyagok bármelyikébõl:
a) fé mek és azok ke ve ré kei a kö vet ke zõk sze rint:

 1. be ril li um (CAS 7440–41–7) 60 mm-nél ki sebb ré szecs ke mé ret tel;

 2. vas por (CAS 7439–89–6) 3 mm vagy ki sebb ré szecs ke mé ret tel vas-oxid ból hid ro gén nel vég zett re duk -
ci ós gyár tás sal elõ ál lít va;

b) ke ve ré kek, ame lyek az aláb bi össze te võ ket tar tal maz zák:

 1. cir kó ni um (CAS 7440–67–7), mag né zi um (CAS 7439–95–4) vagy ezek öt vö ze tei 60 mm-nél ki sebb
ré szecs ke mé ret tel;

 2. bór (CAS 7440–42–8) vagy bór-kar bid (CAS 12069–32–8) üzem anya gok 85%-os vagy ma ga sabb

tisz ta ság gal és 60 mm-nél ki sebb ré szecs ke mé ret tel.
6. ,,sû rí tõ ket” tar tal ma zó ka to nai anya gok ki fe je zet ten láng szó rók ban vagy gyúj tó bom bák ban tör té nõ fel hasz -

ná lás hoz össze ál lí tott szén hid ro gén üzem anya gok hoz, úgy mint fém szte a rá tok vagy pal má tok (pl. oc tal
(CAS 637–12–7)), valamint M1, M2, és M3 sûrítõk;

7. per klo rá tok, klo rá tok és kro má tok, fém por ral, vagy más nagy ha tó ere jû üzem anyag ada lé kok kal;

8. göm bö sí tett alu mí ni um por (CAS 7429–90–5) 60 mm vagy ki sebb ré szecs ke mé ret tel, leg alább 99%-os alu -
mí ni um tar tal mú anyag ból;

9. ti tá ni um szub hid rid (TiHn), amely nek szto chi o met ri ai egyen ér té ke n= 0.65–1.68.
1. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet c) pont já nak 1. al pont já ban fel so rolt en ge dély kö te les re pü lõ gép-üzem anya gok

vég ter mé kek, nem össze te võk.
2. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet c) pont já nak 4. a) al pont já ban fel so rolt, ki fe je zet ten kor ró zió el len õr zés re szol -

gáló hid ra zin ke ve ré kek nem en ge dély kö te le sek.
3. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet c) pont já nak 5. al pont já ban fel so rolt fé me ket vagy öt vö ze te ket tar tal ma zó rob -

banóanyagok és üzem anya gok en ge dély kö te le sek füg get le nül at tól, hogy a fé me ket vagy öt vö ze te ket alumí -
niumba, mag né zi um ba, cir kó ni um ba vagy be ril li um ba kap szu láz ták-e.

4. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet c) pont já nak 5. b) 2. al pont já ban fel so rolt bór-10-zel dú sí tott bór és bór kar bid
(20%-nál ma ga sabb bór-10 tar ta lom mal) nem en ge dély kö te les.

d) oxi dán sok és azok ke ve ré kei a kö vet ke zõk sze rint:
1. ADN (am mó ni um di nit ra mid vagy SR 12) (CAS 140456–78–6);
2. AP (am mó ni um per klo rát) (CAS 7790–98–9);
3. flu or gáz nak a kö vet ke zõk ben fel so rol tak va la me lyi ké vel al ko tott elegyei:

a) egyéb ha lo gé nek;
b) oxi gén;
c) nit ro gén;

1. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet d) pont já nak 3. al pont ja nem te szi en ge dély kö te les sé a klór-tri flu o ri dot.
Lásd a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1C238. pontját.

2. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet d) pont já nak 3. al pont ja nem te szi en ge dély kö te les sé a gáz ál la po tú nitrogén-
 trifluoridot.
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4. DNAD (1,3-di nit ro-1,3-di a ze ti din) (CAS 78246–06–7);
5. HAN (hid ro xil-am mó ni um-nit rát) (CAS 13465–08–2);
6. HAP (hid ro xil-am mó ni um-per klo rát) (CAS 15588–62–2);
7. HNF (hid ra zi ni um nit ro for mát) (CAS 20773–28–8);
8. hid ra zin nit rát (CAS 37836–27–4);
9. hid ra zin per klo rát (CAS 27978–54–7);
10. fo lyé kony oxi dá ló sze rek, gá tolt vö rös füs tös sa lét rom sav ból (IRFNA) (CAS 8007–58–7) össze ál lít va,

vagy azt tartalmazva;
Meg jegy zés: ML8. fe je zet d) pont já nak 10. al pont ja sze rint a nem gá tolt vö rös füs tös sa lét rom sav nem en ge dély kö -
te les.
e) kö tõ anya gok, lá gyí tók, mo no me rek, po li me rek a kö vet ke zõk szerint:

1. AMMO (azi do me til me ti lo xe tán és annak po li mer jei) (CAS 90683–29–7) [lásd még az ML8. fe je zet g) pont -
já nak (Pre kur zo rok) 1. alpontját];

2. BAMO (bi sa zi do me ti lo xe tán és annak po li mer jei) (CAS 17607–20–4) [lásd még az ML8. fe je zet g) pont já -
nak (Pre kur zo rok) 1. alpontját];

3. BDNPA [bis (2,2-di nit rop ro pil)ace tal] (CAS 5108–69–0);
4. BDNPF [bis (2,2-di nit rop ro pil)for mal] (CAS 5917–61–3);
5. BTTN (bu ta net ri olt ri nit ra te) (CAS 6659–60–5) [lásd még az ML8. fe je zet g) pont já nak (Pre kur zo rok)

8. alpontját];
6. nit ro-, azi do-, nit rát-, nit ra za- vagy dif lu o ro a mi no cso por to kat tar tal ma zó, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás -

ra ki fej lesz tett ener ge ti kai mo no me rek, lágyítók és polimerek;
7. FAMAO (3-dif lu o ro a mi no me til-3-azi do me til oxe ta ne) és annak polimerjei;
8. FEFO [bisz-(2-flu o ro-2,2-di nit ro e til) for mal] (CAS 17003–79–1);
9. FPF–1 (po li-2,2,3,3,4,4-he xaf lu o ro pen ta ne-1,5-di ol for mal) (CAS 376–90–9);
10. FPF–3 (po lyi2,4,4,5,5,6,6-hep taf lu o ro-2-tri-flu o ro me til-3-oxa hep ta ne 1,7-di ol formal);
11. GAP (gli ci di la zid po li mer) (CAS 143178–24–9) és annak szár ma zé kai;
12. HTPB (hid ro xil vég zõ dé sû po li bu ta di én) egy hid ro xil vi szony szám mal, amely egyen lõ vagy na gyobb,

mint 2,2 és egyen lõ vagy ki sebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál ki sebb hid ro xil ér ték kel, amely nek visz ko zi tá sa
ke ve sebb, mint 47 po i se 30 °C hõmérsékleten (CAS 69102–90–5);

13. ala csony (ke ve sebb, mint 10,000) mo le ku la sú lyú, al ko hol-funk ci ós cso por tot tar tal ma zó poli(epik lór hid -
rin); poli(epik lór hid rin di ol) és triol;

14. NE NA-k (nit ra to e til nit ra min ele gyek) (CAS 17096–47–8, 85068–73–1, 82486–83–7, 82486–82–6 és
85954–06–9);

15. PGN [po li-GLYN, po lig li ci dil nit rát vagy poli(nit ra to me til oxi ra ne)] (CAS 27814–48–8);
16. Po li-NIM MO (poli nit ra to me til me ti lo xe tán) vagy po li-NMMO [poli(3-Nit ra to me til–3-me ti lo xe ta ne)]

(CAS 84051–81–0);
17. Po li nit ro-or to-kar bo ná tok;
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((dif lu o ro a mi no))eto xi) pro pán vagy trisz vi no xi pro pán mel lék ter mék] (CAS

53159–39–0).
f) Ada lék anya gok a kö vet ke zõk sze rint:

1. lú gos réz-sza li ci lát (CAS 62320–94–9);
2. BHEGA [bis-(2-hid ro xi e til) gli kol amid] (CAS 17409–41–5);
3. BNO (bu ta di én-nit ril-oxid) (CAS 9003–18–3);
4. fer ro cén szár ma zé kok a kö vet ke zõk sze rint:

a) bu ta cén (CAS 125856–62–4);
b) ka to cén (2,2-bis-etil fer ro ce nil pro pán) (CAS 37206–42–1);
c) fer ro cén-kar bo xil sa vak;
d) n-bu til-fer ro cén (CAS 31904–29–7);
e) más po li mer fer ro cén szár ma zé kok mel lék ter mé ke;

5. ólom-bé ta-re szor ci lát (CAS 20936–32–7);
6. ólom-cit rát (CAS 14450–60–3);
7. bé ta-re szor ci lá tok vagy sza li ci lá tok ólom-réz ke lát jai (CAS 68411–07–4);
8. ólom-ma lát (CAS 19136–34–6);
9. ólom-sza li ci lát (CAS 15748–73–9);
10. ólom-szta nát (CAS 12036–31–6);
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11. MAPO [trisz-1-(2-me til)azi ri di nil fosz fin-oxid] (CAS 57–39–6) BOBBA8 [bisz(2-me til azi ri di nil)
2-(2-hid ro xip ro pá no xi) pro pi la min-fosz fin-oxid], és egyéb MAPO származékok;

12. me til BAPO [bisz(2-me til azi ri di nil) me ti la mi no fosz fin-oxid] (CAS 85068–72–0);
13. N-me til-p-nit ro ani lin (CAS 100–15–2);
14. 3-nit ra za-1,5-pen tán di i zo ci a nát (CAS 7406–61–9);
15. fém or ga ni kus csat la ko zó anya gok a kö vet ke zõk szerint:

a) ne o pen til[di al lil]oxi, tri[di ok til]fosz fát-ti ta nát (CAS 103850–22–2) szin tén is mert mint ti tá ni um IV, 2,2
[bisz 2-pro pe no lát-me til, bu ta no lát, trisz (di ok til) fosz fát] (CAS 110438–25–0); vagy LICA 12 (CAS
103850–22–2);

b) Ti tá ni um IV, [(2-pro pe no lát-1) me til, n-pro pa no lát me til] bu ta no lát-1, trisz[di ok til] pi ro fosz fát vagy
KR3538;

c) Ti tá ni um IV, [(2-pro pe no lát-1)me til, n-pro pa no lát me til] bu ta no lát-1, trisz (di ok til)foszfát;
16. po li ci án-di flu or-ami no eti lén oxid;
17. po li funk ci o ná lis azi ri din-ami dok: izof ta li kus, tri me zi kus (BITA vagy bu ti lén imin-tri mez amid), izo ci a nur -

sa vas vagy tri me ti lá dos ge rincst ruk tu rá val és 2-me til vagy 2-etil he lyet te sí tõk kel az aziridin gyûrûben;
18. pro pi lén-imin (2-me ti la zi ri din) (CAS 75–55–8);
19. nagy fi nom sá gú vas-oxid (Fe 2O3) 250 m2/g-ot meg ha la dó faj la gos fe lü let tel és 3,0 nm vagy an nál ki sebb

át la gos ré szecs ke mé ret tel;
20. TEPAN (tet ra e ti lén-pen ta a mi nak ri lo nit ril) (CAS 68412–45–3); ci a no e ti lé ne zett po li a mi nok és azok sói;
21. TEPANOL (tet ra e ti lén-pen ta a mi nak ri lo nit ril-gli ci dol) (CAS 68412–46–4); gli ci dol lal ci a no e ti lé ne zett po -

li a mi nok és azok sói;
22. TPB (tri fe nil biz mut) (CAS 603–33–8).

g) ,,pre kur zo rok” a kö vet ke zõk sze rint:
NB.: Az ML8. fe je zet g) pont ja sze rin ti „Ener gia hor do zó anya gok” mi nõ ség ben en ge dély kö te le sek az aláb bi
anya gok ból ké szült ter mé kek:

1. BCMO (dik lór me ti lo xe ta non) (CAS 142173–26–0) [lásd még az ML8. fe je zet e) pont já nak 1. és 2. al pont -
ját];

2. di nit ro aze ti din-t-bu til só (CAS 125735–38–8) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont já nak 28. al pont ját];
3. HBIW (he xa ben zil-he xa-aza-izo wurt zi tán) (CAS 124782–15–6) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont 4. al -

pont ját];
4. TAIW (tet ra a ce til-di ben zil-he xa-aza-izo wurt zi ta ne) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont já nak 4. alpontját];
5. TAT (1,3,5,7 tet ra a ce til-1,3,5,7,-tet ra a za cik lo-ok tán) (CAS 41378–98–7) [lásd még az ML8. fe je zet

a) pont já nak 13. al pont ját];
6. 1,4,5,8-tet ra a za de ka lin (CAS 5409–42–7) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont já nak 27. al pont ját];
7. 1,3,5-trik lór ben zol (CAS 108–70–3) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont já nak 23. al pont ját];
8. 1,2,4-tri hid ro xi bu tán (1,2,4-bu ta net ri ol) (CAS 3068–00–6) [lásd még az ML8. fe je zet e) pont já nak 5. al -

pont ját].
5. meg jegy zés: Rob ba nó töl tet hez és esz kö zök höz lásd az ML4. fe je ze tet.
6. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet sze rint nem en ge dély kö te le sek az aláb bi ak, ki vé ve, ha ele gyet al kot nak, vagy ke -

ver ve van nak en nek az ML8. fe je zet a) pont já ban em lí tett ener gia hor do zó anya gok kal, vagy az ML8. fe je zet
c) pont já ban em lí tett fém po rok kal:

a) am mó ni um-pik rát;
b) fe ke te lõ por;
c) he xa nit ro di fe ni la min;
d) dif lu ór-amin;
e) nit ro ke mé nyí tõ;
f) ká li um nit rát;
g) tet ra nit ro naf ta lin;
h) tri nit ro a ni sol;
i) tri nit ro naf ta lin;
j) tri nit ro xi lén;
k) N-pir ro li di non; 1-me til-2-pir ro li di non;
l) di ok til-ma lát;
m) etil-he xil-ak ri lát;
n) tri-etil-alu mí ni um (TEA), tri me til alu mí ni um (TMA), és a lí ti um, nát ri um, mag né zi um, cink vagy bór

egyéb ön gyul la dó-fém al kil jai vagy aril jai;
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o) nit ro cel lu lóz;
p) nit ro gli ce rin (vagy gli ce rol-tri nit rát, tri nit ro gli ce rin)(NG);
q) 2,4,6-tri nit ro to lu en (TNT);
r) eti lén-di a min-di nit rát (EDDN);
s) pen ta-erit ri tol-tet ra nit rát (PETN);
t) ólo ma zid, nor mál és lú gos óloms tif nát és pri mer rob ba nó anya gok és éle sí tõ ele gyek, ame lyek azi do kat

vagy azid kom plex ve gyü le te ket tar tal maz nak;
u) tri eti lén-gli kol-di nit rát (TEGDN);
v) 2,4,6-tri nit ro-re szor ci nol (stif nát sav);
w) di etil-di fe nil kar ba mid; di me til-di fe nil kar ba mid; me til-etil-di fe nil kar ba mid (cent ra li tok);
x) N,N-di fe nil kar ba mid (nem szim met ri kus di fe nil kar ba mid);
y) me til-N,N-di fe nil kar ba mid (me til nem szim met ri kus di fe nil kar ba mid);
z) etil-N,N-di fe nil kar ba mid (etil nem szim met ri kus di fe nil kar ba mid);
aa) 2-nit ro-di fe nil-amin (2-NDPA);
bb) 4-nit ro-di fe nil-amin (4-NDPA);
cc) 2,2-di nit ro-pro pa nol;
dd) nit ro gu a ni din [lásd a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek C011.

d)  alpontját].

IX. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vízi har ci jár mû vek, kü lön le ges ten ge ré sze ti be ren de zé sek és tar to zé kok,
és azok al kat ré szei a kö vet ke zõk szerint (ML9. fejezet):

NB.: Irá nyí tá si és na vi gá ci ós be ren de zé sek te kin te té ben lásd az ML11. fe je zet meg jegy zé sé nek 7. pont ját.
a) ha di ha jó és ki fe je zet ten tá ma dó vagy vé de ke zõ te vé keny ség re ter ve zett vagy át ala kí tott (fel szí ni vagy víz alat -

ti) vízi jár mû, te kin tet nél kül arra, hogy át ala kí tot ták-e pol gá ri hasz ná lat ra, füg get le nül a je len le gi mû sza ki ál la -
po tá tól vagy üze mel te té si fel té te le i tõl, és at tól, hogy ren del ke zik-e fegy ver zet hor do zó rend sze rek kel vagy pán -
cél zat tal, valamint az ilyen vízi jármûvek úszótestei vagy azok részei;

b) mo to rok a kö vet ke zõk sze rint:
1. dí zel mo to rok:

a) leg alább 1,12 MW (1500 LE) ki me nõ tel je sít mény; és
b) leg alább 700/perc for du lat szám;

2. ki fe je zet ten ten ger alatt já rók meg haj tá sá ra ter ve zett, az aláb bi jel lem zõk mind egyi ké vel ren del ke zõ
elektromos motorok:
a) több mint 0,75 MW (1000 LE) ki me nõ tel je sít mény;
b) gyors irány vál tás ké pes sé ge;
c) fo lya dék hû tés; és
d) tel je sen zárt ki vi tel;

3. ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett, 37,3 kW (50 LE) vagy na gyobb ki me nõ tel je sít mé nyû an ti mág -
ne ses dí zel mo to rok, ame lyek nem mág ne ses össze te või meg ha lad ják a teljes tömeg 75%-át;

c) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett víz alat ti ér zé ke lõ esz kö zök és azok ve zér lõ be ren de zé sei;
d) ten ger alatt já ró- és tor pe dó há lók;
e) tö röl ve;
f) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett ha jó test át ha to lók és csat la ko zók, ame lyek ké pe sek a ha jó tes ten kí -

vü li be ren de zé sek kel a kölcsönös együttmûködésre;
Meg jegy zés: Az ML9. fe je zet f) pont ja a ha jók azon egy eres, több eres, ko axi á lis, vagy rá dió frek ven ci ás tí pu sú
csat la ko zó it és ha jó test át ha to ló it fog lal ja ma gá ban, ame lyek ké pe sek meg aka dá lyoz ni a víz szi vár gást és fenn tar -
ta ni a szük sé ges jel lem zõ ket 100 mé ter nél na gyobb me rü lé si mély ség ben; to váb bá ki fe je zet ten „lé zer fény” át vi te -
lé re ter ve zett szál op ti kai csat la ko zó kat és op ti kai át ha to ló kat a mély ség tõl füg get le nül. Nem tar toz nak ide a
normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolói.
g) ala csony zaj szin tû csap ágyak gáz- vagy mág ne ses fel füg gesz tés sel, ak tív jel- és vib rá ció el nyo más-ve zér lés, és

azok a be ren de zé sek, ame lyek ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett csapágyakat foglalnak magukba.
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X. fejezet

Re pü lõ gép, le ve gõ nél könnyebb légi jár mû, sze mély zet nél kü li légi jár mû, re pü lõ gép-haj tó mû (mo tor) és re pü lõ -
gép-rész egy ség, hoz zá tar to zó be ren de zé sek és rész egy sé gek, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter vez tek
vagy ala kí tot tak át, a következõk szerint (ML10. fejezet):

NB.: Irá nyí tá si és na vi gá ci ós be ren de zé sek te kin te té ben lásd az ML11. fe je zet meg jegy zé sé nek 7. pont ját.
a) har ci re pü lõ gép és a ki fe je zet ten hoz zá ter ve zett rész egy sé gek;
b) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott egyéb re pü lõ gép, le ve gõ nél könnyebb légi jár mû,

töb bek kö zött a ka to nai fel de rí tõ, csa ta, ka to nai ki kép zõ, szál lí tó és légi de szant, vagy ka to nai be ren de zést le do -
bó, lo gisz ti kai tá mo ga tó re pü lõ gép, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek;

c) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy mó do sí tott sze mély zet nél kü li légi jár mû vek és kap cso ló dó
be ren de zé sek, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek, a következõk szerint:
1. sze mély zet nél kü li légi jár mû vek (UAV), töb bek kö zött táv irá nyí tás sal ve ze tett légi jár mû vek (RPV), prog -

ra moz ha tó légi jár mû vek, és a le ve gõ nél könnyebb légi jármûvek;
2. a kap cso ló dó in dí tó szer ke ze tek és föld i ki szol gá ló eszközök;
3. a ve zér lés hez és irá nyí tás hoz szük sé ges kap cso ló dó be ren de zé sek;

d) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott re pü lõ gép haj tó mû vek, és a ki fe je zet ten azok hoz
tervezett részegységek;

e) fe dél ze ti be ren de zé sek, be le ért ve a légi üzem anyag-után töl tés esz kö ze it, ame lye ket ki fe je zet ten az ML10. fe je -
zet a) vagy b) pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont re pü lõ gép hez való hasz ná lat ra, vagy az ML10. fe je zet
d) pont ja alap ján en ge dély kö te les lé gi-haj tó mû vek hez ter vez tek, és a kifejezetten azokhoz tervezett
részegységek;

f) nyo más alat ti üzem anyag-fel töl tõk, nyo más alat ti üzem anyag-után töl tõ be ren de zé sek, ki fe je zet ten had mû ve le ti
te rü le te ken vég re haj tan dó mû ve le tek hez ter ve zett be ren de zé sek és föld i ki szol gá ló esz kö zök, ame lye ket ki fe je -
zet ten az ML10. fe je zet a) vagy b) pont ja alap ján en ge dély alá vont re pü lõ gép hez való hasz ná lat ra, vagy az
ML10. fe je zet d) pont ja alapján engedély alá vont repülõgép hajtómûvekhez terveztek;

g) túl nyo má sos lég zõ ké szü lék és rész le ge sen túl nyo más alatt álló ru hák re pü lõ gé pen való hasz ná lat ra, an ti gra vi -
tá ci ós ru hák, ka to nai védõ si sa kok és védõ ál ar cok, re pü lõ gé pen vagy ra ké ták nál hasz ná la tos fo lyé kony oxi gén
át ala kí tók, ka ta pul tok és töl tet ál tal mû kö dés be hoz ha tó esz kö zök a személyzet repülõgépbõl vészhelyzetben
történõ kimentésére;

h) har co ló sze mély zet ál tal hasz nált ej tõ er nyõk és kap cso ló dó be ren de zé sek, valamint te her le do bá sá ra vagy re pü -
lõ gép las sí tá sá ra hasz ná la tos esz kö zök, valamint a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett részegységek, a következõk
szerint:
1. ej tõ er nyõk:

a) fel de rí tõk pon tos cél ba jut ta tá sá hoz;
b) lé gi de szan to sok le do bá sá hoz;

2. te her-ej tõ er nyõk;
3. sik ló er nyõk, ki hú zó er nyõk, fé ke zõ er nyõk a le do bott tes tek sta bi li zá lá sá hoz és irá nyí tá sá hoz (pl. vissza té rõ

kap szu lák, ka ta pult ülé sek, bombák);
4. fé ke zõ er nyõk ka ta pult ülés rend sze rek hez, a men tõ er nyõk mû kö dés be ho za ta la és be lob ba ná sa sor rend jé -

nek szabályozására;
5. men tõ er nyõk irá nyí tott ra ké ták hoz, pi ló ta nél kü li re pü lõ gé pek hez vagy ûrjármûvekhez;
6. meg kö ze lí tõ és/vagy cél ba jut ta tó, to váb bá le szál lás-las sí tó ejtõernyõk;
7. más ka to nai ej tõ er nyõk;
8. ki fe je zet ten nagy ma gas ság ból tör té nõ ej tõ er nyõs ug rá sok hoz ter ve zett fel sze re lés (pl. ru hák, kü lön le ges si -

sa kok, lég zõ ké szü lé kek, navigációs berendezések);
i) az ej tõ er nyõ vel le do bott ter hek au to ma ti kus irá nyí tó rend sze rei, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett

vagy át ala kí tott be ren de zé sek kés lel te tett nyi tá sú ug rá sok hoz bár mi lyen ma gas ság ban, be le ért ve az oxigént
biztosító berendezést is.

1. meg jegy zés: Az ML10. fe je zet b) pont ja alap ján nem ke rül nek en ge dé lye zés re a ki mon dot tan ka to nai cél ra ter -
ve zett re pü lõ gé pek vagy a re pü lõ gép azon vál to za tai, ame lyek:
a) nem ka to nai ki ala kí tá sú ak és nin cse nek fel sze rel ve ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala -

kí tott be ren de zés sel vagy tartozékkal; és
b) va la mely, a Was se na a ri Meg ál la po dás ban ré szes tag or szág pol gá ri lég ügyi ha tó sá ga ál tal pol gá ri hasz ná lat -

ra, lajst ro mo zás ra kerültek.
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2. meg jegy zés: Az ML10. fe je zet d) pont ja alap ján nem ke rül nek en ge dé lye zés re:
a) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott re pü lõ gép haj tó mû vek, ame lyek va la mely, a

Was se na a ri Meg ál la po dás ban ré szes tag or szág pol gá ri lég ügyi ha tó sá ga „pol gá ri re pü lõ gé pen való hasz ná -
lat ra” lajst ro mo zott, vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

b) du gattyús re pü lõ gép mo to rok vagy a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek, ki vé ve azo kat, ame lye ket
pi ló ta nél kü li légi jármûvekhez terveztek.

3. meg jegy zés:
Az ML10. fe je zet b) és d) pont jai sze rin ti en ge dé lye zé si el já rás alá csak azok a ki fe je zet ten nem ka to nai re pü lõ -
gé pek hez vagy re pü lõ gép haj tó mû vek hez ter ve zett azon ka to nai jel le gû rész egy sé gek és ka to nai jel le gû kap -
cso ló dó be ren de zé sek tar toz nak, ame lyek a ka to nai fel hasz ná lás ra tör té nõ át ala kí tás hoz szük sé ge sek.

XI. fejezet

Az EU kö zös ka to nai lis tá ján má sutt en ge dé lye zés alá nem vont elekt ro ni kai be ren de zé sek, valamint ki fe je zet ten ezek -
hez ter ve zett rész egy sé gek a kö vet ke zõk szerint (ML11. fejezet):

a) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett elekt ro ni kai berendezések;
Meg jegy zés: Az ML11. fe je zet ma gá ban fog lal ja a kö vet ke zõ ket:

1. elekt ro ni kai el len te vé keny ség és elekt ro ni kai el len te vé keny ség el le ni be ren de zé se ket (úgy mint oda nem tar -
to zó vagy hi bás je lek nek a ra dar vagy rá dió kom mu ni ká ci ós ve võk be tör té nõ be jut ta tá sá ra ter ve zett be ren de -
zé se ket, vagy ame lyek ké pe sek más kép pen meg aka dá lyoz ni az el len sé ges elekt ro ni kus ve võ ket a ha tá sos
vé tel ben, mû kö dés ben, be le ért ve azok el len te vé keny sé gi berendezéseit is), beleértve a zavarás és zavarás
elleni berendezéseket is;

2. szé les frek ven cia sáv ban han gol ha tó elekt ron csö vek;
3. elekt ro ni kai rend sze rek vagy be ren de zé sek, ame lye ket elekt ro mág ne ses spekt rum el len õr zé sé re és meg fi -

gye lé sé re, ka to nai hír szer zé si vagy biz ton sá gi cé lok ra, vagy az ilyen hír szer zé si és meg fi gye lé si
ellentevékenység elhárítására terveztek;

4. víz alat ti el len te vé keny ség esz kö zei, töb bek kö zött akusz ti kai és mág ne ses za va ró esz kö zök és csap dák, a
szo nár ve võk be za va ró, vagy ha mis je le ket továbbító berendezések;

5. biz ton sá gi adat fel dol go zó be ren de zés, adat tit ko sí tó be ren de zés, rejt jel zé si el já rá sok kal el lá tott biz ton sá gi
táv köz lé si és jelátviteli berendezések;

6. azo no sí tó, en ge dé lye zõ és kulcs be töl tõ be ren de zés, valamint a kulcs ke ze lé sé re, ké szí té sé re és el osz tá sá ra
szolgáló berendezés;

7. irá nyí tá si és na vi gá ci ós be ren de zé sek.
b) a glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend sze rek (GNSS) in ter fe ren cia be ren de zé sei.

XII. fejezet

Nagy se bes sé gû, ki ne ti kai ener gi á jú fegy ver rend sze rek és kap cso ló dó esz kö zök, és az azok hoz ter ve zett kü lön le ges
rész egy sé gek a kö vet ke zõk szerint (ML12. fejezet):

a) a cél pont meg sem mi sí té sé re vagy a ki adott tûz fel adat vissza vo ná sá nak fo ga na to sí tá sá ra ter ve zett ki ne ti kai
ener gi á jú fegyverrendszerek;

b) ki fe je zet ten e cél ból ter ve zett vizs gá ló és ér té ke lõ be ren de zé sek és vizs gá la ti mo del lek, be le ért ve a di ag nosz ti -
kai mû sze re ket és cé lo kat, a ki ne ti kai ener gi á jú lö ve dé kek és rendszerek dinamikus vizsgálatára.

NB.: Ûr mé ret alat ti lõ sze rek és ki zá ró lag ve gyi haj tó anya got al kal ma zó fegy ver rend sze rek és azok lõ sze rei te kin -
te té ben lásd az ML1-ML4. fe je ze tet.
1. meg jegy zés: Az ML12. fe je zet az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban, amennyi ben ki fe je zet ten ki ne ti kai ener gi á jú

fegy ver rend szer cél já ra ter vez ték:
a) in dí tó-meg haj tó rend sze rek, ame lyek al kal ma sak egy sze ri, vagy gyors tü ze lé sû üzem mód ban 0,1 gram mot

meg ha la dó tö meg 1,6 km/s-ot meg ha la dó se bes ség re történõ felgyorsítására;
b) pri mer áram for rá sok, vil la mos pán cél zat, ener gia tá ro ló, hõ gaz dál ko dá si, kon di ci o ná ló, kap cso ló vagy

üzem anyag-ke ze lõ be ren de zé sek; valamint elekt ro mos csat la ko zók az ener gia el lá tás és a lö veg, valamint a
lö veg to rony és egyéb meghajtások számára.
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c) a cél fel de rí té sét, nyo mon kö ve té sét, a tûz ve ze tést és az ered mény fel mé ré sét szol gá ló rendszerek;
d) irá nyí tott lö ve dék ön ve zér lé si, irá nyí tá si vagy el té rí tõ haj tá si (ol dal irá nyú gyor su lást biz to sí tó) rendszerei.

2. meg jegy zés: Az ML12. fe je zet en ge dé lye zés alá von ja mind azon fegy ver rend sze re ket, ame lyek az aláb bi haj -
tás mó dok bár me lyi ké vel mû köd nek:

a) elekt ro mág ne ses;
b) elekt ro ter mi kus;
c) plaz ma;
d) vi lá gí tó gáz; vagy
e) ve gyi haj tó anyag (ha azt a fen ti ek bár me lyi ké vel kom bi nál ják).

XIII. fejezet

Pán cé lo zott vagy vé dõ be ren de zé sek és szer ke ze tek, valamint rész egy sé gek az aláb bi ak sze rint (ML13. fejezet):

a) pán cél le me zek a kö vet ke zõk sze rint:
1. ka to nai szab vány vagy elõ írás sze rint gyárt va; vagy
2. ka to nai fel hasz ná lás ra al kal mas;

b) ki fe je zet ten ka to nai rend sze rek bal lisz ti kai vé del mé re ter ve zett fé mes vagy nem fé mes szer ke ze tek vagy azok
kom bi ná ci ói, és ki fe je zet ten azok hoz tervezett részegységek;

c) ka to nai si sa kok;
d) test vé dõ pán cél zat és vé dõ ru há zat ka to nai szab vány, elõ írás vagy annak meg fe le lõ kö ve tel mény sze rint gyárt -

va, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett részegységek.
NB.: A test vé dõk gyár tá sá hoz hasz nált szá las vagy ros tos anya gok te kin te té ben, lásd a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé -
kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1C010. pont ját.
1. meg jegy zés: Az ML13. fe je zet b) pont ja ma gá ban fog lal ja a ki fe je zet ten re ak tív pán cél zat hoz vagy ka to nai óvó -

he lyek lét re ho zá sá ra ter ve zett anya go kat.
2. meg jegy zés: Az ML13. fe je zet c) pont ja alatt nem en ge dély kö te les a ha gyo má nyos acél si sak, ki vé ve ha az mó -

do sí tás ra ke rült vagy úgy ter vez ték, hogy el lát ha tó le gyen, vagy el lát ták bár mi lyen tí pu sú ki egé szí tõ esz köz zel.
3. meg jegy zés: Az ML13. fe je zet d) pont ja alatt nem en ge dély kö te le sek a ki fe je zet ten egye di gyár tá sú egyé ni test -

vé dõ pán cé l öl tö nyök és az azok hoz tar to zó sze rel vé nyek, amennyi ben azo kat a vi se lõ jük re szab ták.
NB.: Lásd még a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1A005. pont ját.

XIV. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai gya kor ló esz kö zök vagy had gya kor lat for ga tó köny vé nek szi mu lá ci ó já ra szol gá ló be ren de zé sek,
szi mu lá tor be ren de zé sek az ML1. fe je zet vagy az ML2. fe je zet sze rint en ge dé lye zés re ke rü lõ bár mi lyen tûz fegy ver és
fegy ver zet hasz ná la tá nak be gya kor lá sá ra, és a ki fe je zet ten azok hoz tervezett részegységek és kiegészítõ eszközök
(ML14. fejezet):

Mû sza ki meg jegy zés:
„Ki fe je zet ten ka to nai gya kor ló esz kö zök”: a ka to nai célú tá ma dás gya kor ló esz kö zök, a re pü lés ok ta tó esz kö zök, a lo -

ká tor-cél zó gya kor ló esz kö zök, a lo ká tor cél pont ge ne rá to rok, a bal lisz ti kai (lö vész) ok ta tó be ren de zé sek, a ten ger alatt já -
ró el há rí tó har ci esz kö zök gya kor ló esz kö zei, a re pü lés szi mu lá to rok (be le ért ve a pi ló ták/ûr ha jó sok ki kép zé sé re szol gá ló 
em ber mé re tû cent ri fu gá kat), a lo ká tor ok ta tó be ren de zé sek, a mû sze res re pü lés gya kor lá sát szol gá ló ok ta tó be ren de zés,
a na vi gá ci ós ok ta tó be ren de zé sek, a ra ké ta in dí tást ok ta tó be ren de zé sek, a cél be ren de zé sek, a pi ló ta nél kü li (cél) re pü lõ -
gé pek, a fegy ver zet gya kor ló be ren de zé sek, a pi ló ta nél kü li re pü lõ gép gya kor ló be ren de zés, a mo bil gya kor ló egy sé gek
és a szá raz föl di ka to nai had mû ve le tek gya kor lá sá ra szolgáló berendezések.

1. meg jegy zés: Az ML14. fe je zet ma gá ban fog lal ja a gya kor ló esz kö zök kép al ko tó és in ter ak tív kör nye ze ti rend sze -
re it, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter vez tek vagy ala kí tot ták át.

2. meg jegy zés: Az ML14. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te les a ki fe je zet ten va dász- és sport fegy ve rek hasz ná la tá -
nak gya kor lá sá ra szol gá ló be ren de zés.
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XV. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett kép al ko tó vagy eze ket za va ró be ren de zé sek, valamint a ki fe je zet ten ezek -
hez ter ve zett rész egy sé gek és ki egé szí tõ esz kö zök az alábbiak szerint (ML15. fejezet):

a) rög zí tõ és kép fel dol go zó be ren de zé sek;
b) ka me rák, fény ké pé sze ti és film fel dol go zó be ren de zé sek;
c) kép erõ sí tõ be ren de zé sek;
d) inf ra vö rös vagy ter mi kus kép al ko tó be ren de zé sek;
e) kép al ko tó lo ká tor-szen zor be ren de zé sek;
f) az ML15. fe je zet a)–e) pon tok sze rint en ge dé lye zés alá vont be ren de zé sek hez tar to zó za va ró és za va rás-el há rí tó

be ren de zé sek.
Meg jegy zés: Az ML15. fe je zet f) pont ja ma gá ban fog lal ja azon be ren de zé se ket, ame lye ket a ka to nai kép al ko tó rend -

sze rek mû kö dé sé nek vagy ha té kony sá gá nak a csök ken té sé re, vagy az ilyen csök ken tõ ha tá sok nak a mi ni ma li zá lá sá ra
ter vez tek.

1. meg jegy zés: A „ki fe je zet ten ezek hez ter ve zett rész egy sé gek” ki fe je zés ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra való ter -
ve zés ese tén az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:

a) inf ra vö rös kép át ala kí tó csö vek;
b) kép erõ sí tõ csö vek (nem el sõ ge ne rá ci ós);
c) mik ro csa tor na pa ne lek;
d) ala csony fény szin ten is mû kö dõ tv kép fel ve võ csö vek;
e) fel de rí tõ rend sze rek (be le ért ve az elekt ro ni kus össze köt te tés és ki ol va sás rend sze re it);
f) pi ro elekt ro mos tv ka me ra csö vek;
g) kép al ko tó be ren de zé sek hû tõ rend sze rei;
h) fo to króm vagy elekt ro-op ti kai rend sze rû, vil la mos ki ol dá sú re dõny zá rak leg fel jebb 100 mik ro sec re dõny zá rá si

se bes ség gel, ki vé ve azon re dõny zá ra kat, ame lyek nagy se bes sé gû ka me rák fon tos al kat ré szei;
i) szál op ti kai kép át ala kí tók;
j) kom po und fél ve ze tõ fo tó ka tó dok.

2. meg jegy zés: Az ML15. fe je zet nem von ja en ge dé lye zés alá az „elsõ ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csö ve ket”, vagy a ki fe -
je zet ten az „elsõ ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csö vek” al kal ma zá sá val ter ve zett be ren de zé se ket.

NB.: Az „elsõ ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csö ve ket” al kal ma zó fegy ver cél zó ké szü lé kek vo nat ko zá sá ban lásd az ML1. és
ML2. fe je ze tet, valamint az ML5. fe je zet a) pont ját.

NB.: Lásd még a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 6A002.a.2. és 6A002.b. pont ját.

XVI. fejezet

Ko vá csolt, saj tolt és más fél kész gyárt má nyok, ame lyek fel hasz ná lá sát en ge dé lye zés alá vont ter mé kek ben az anyag -
össze té tel, ge o met ri ai mé ret, vagy al kal ma zás alap ján azo no sí ta ni le het, és ame lye ket ki fe je zet ten az ML1.–ML4.,
ML6., ML9., ML10., ML12 vagy ML19. fe je zet alap ján en ge dély kö te les termékhez terveztek (ML16. fejezet):

XVII. fejezet

Kü lön fé le be ren de zé sek, anya gok és könyv tá rak, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek a kö vet ke zõk sze rint
(ML17. fejezet):

a) ön ál ló alá me rü lõ és víz alat ti úszó ké szü lék a kö vet ke zõk szerint:
1. ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett zárt vagy fé lig zárt rend sze rû (is mé telt be lég zé sû) ké szü lék

(azaz ki fe je zet ten nem mág ne ses kivitelben megtervezve);
2. ki fe je zet ten a nyi tott rend sze rû ké szü lék ka to nai fel hasz ná lás ra tör té nõ át ala kí tá sá hoz ter ve zett

részegységek;
3. ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett ter mé kek az ön ál ló alá me rü lõ és víz alat ti úszó készülékekhez;

b) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett szer ke ze ti felszerelés;
c) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett sze rel vé nyek, be vo na tok és el já rá sok a jel elfojtáshoz;
d) ki fe je zet ten harc té ri hasz ná lat ra ter ve zett mû sza ki (utász) eszközök;
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e) ro bo tok, ro bot ve zér lé sek és vé gef fek to rok, ame lyek a kö vet ke zõ jel lem zõk va la me lyi ké vel bírnak:
1. ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter vez ték,
2. ma gá ban fog lal hid ra u li ka ve ze té kek vé del mé re szol gá ló esz kö zö ket a bal lisz ti kai re pe szek ál tal kí vül rõl

oko zott sza ka dás ellen (pl. ön tö mí tõ ve ze té kek be épí té se ré vén), és 839 K (566 °C) hõ mér sék let nél ma ga -
sabb lob ba nás pon tú hidraulika-folyadék használatára ter vez ték, vagy

3. ki fe je zet ten elekt ro mág ne ses im pul zus (EMP) kör nye zet ben való mû kö dés re ter vez ték vagy minõsítették;
f) az EU kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dély kö te les be ren de zé sek kel, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve -

zett könyv tá rak (pa ra met ri kus mûszaki adatbázisok);
g) nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sá ra szol gá ló be ren de zé sek vagy meg haj tó be ren de zé sek, ame lyek ma guk ba fog lal -

ják a ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett „nuk le á ris re ak to ro kat”, valamint az azok hoz ki fe je zet ten ka -
to nai fel hasz ná lás ra tervezett vagy átalakított részegységeket;

h) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett, jel el foj tá sa ér de ké ben be vo nat tal el lá tott vagy ke zelt be ren de zés
és anyag, ame lyet az EU kö zös ka to nai lis tá ja más hol nem so rol az engedélyköteles termékek közé;

i) ki fe je zet ten ka to nai „nuk le á ris re ak to rok” ré szé re ter ve zett szimulátorok;
j) ki fe je zet ten ka to nai be ren de zé sek ki szol gá lá sá ra ter ve zett vagy át ala kí tott mo bil javító mûhelyek;
k) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott harc té ri generátorok;
l) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott konténerek;
m) komp ha jók, ame lye ket az EU kö zös ka to nai lis tá ja más hol nem so rol az en ge dély kö te les ter mé kek közé,

valamint ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett hidak és pontonok;
n) ki fe je zet ten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. fe je ze tek sze rint en ge dély kö te les ter mé kek fej lesz té sé hez ter -

ve zett kísérleti modellek;
o) ki mon dot tan ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett lé zer vé del mi be ren de zés (pél dá ul szem- és ér zé ke lõ-vé de lem).
Mû sza ki meg jegy zé sek:

1. Az ML17. fe je zet al kal ma zá sá ban mû sza ki „adat bá zis” (pa ra met ri kus könyv tár): a ka to nai ter mé sze tû mû -
sza ki in for má ci ók gyûj te mé nye, amely nö vel he ti a ka to nai be ren de zé sek vagy rend sze rek mûszaki
adatainak megismerhetõségét.

2. Az ML17. fe je zet al kal ma zá sá ban „át ala kí tott”: bár mely struk tu rá lis, elekt ro mos, me cha ni kai vagy egyéb
vál to zás, amely va la mely nem ka to nai esz közt ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett eszköz
képességeivel lát el.

XVIII. fejezet

Gyár tó be ren de zé sek az EU kö zös ka to nai lis tá ján fel so rolt ter mé kek gyár tá sá hoz, az aláb bi ak sze rint (ML18. fejezet):

a) ki fe je zet ten az EU kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dé lye zés re ke rü lõ ter mé kek gyár tá sá hoz ter ve zett vagy át -
ala kí tott gyár tó be ren de zé sek, és a ki fe je zet ten azokhoz tervezett részegységek;

b) ki fe je zet ten az EU kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dé lye zés re ke rü lõ ter mé kek ta nú sí tá sá hoz, mi nõ sí té sé hez
és vizs gá la tá hoz ter ve zett kör nye zet ál ló sá gi vizs gá ló lé te sít mé nyek és az azokhoz tervezett berendezések.

Mû sza ki meg jegy zés:
Az ML18. fe je zet al kal ma zá sá ban „gyár tás”: a ter ve zés, vizs gá lat, elõ ál lí tás, tesz te lés és ellenõrzés.

1. meg jegy zés:
Az ML18. fe je zet a) és b) pont ja a kö vet ke zõ be ren de zé se ket fog lal ja magába:
a) fo lya ma tos nit rá lók;
b) cent ri fu gá lis vizs gá ló ké szü lék vagy be ren de zés, amely az aláb bi pa ra mé te rek bár me lyi ké vel rendelkezik:
 1. egy vagy több haj tó mo tor já nak együt tes név le ges tel je sít mé nye leg alább 298 kW (400 LE),
 2. hasz nos ter hel he tõ sé ge leg alább 113 kg, vagy
 3. leg alább 91 kg hasz nos ter he lés re ható 8 g vagy na gyobb cent ri fu gá lis gyor su lást állít elõ;
c) de hid ra tá ló pré sek;
d) ki fe je zet ten ka to nai rob ba nó- vagy haj tó anya gok ext ru dá lá sá ra ter ve zett vagy át ala kí tott csa va ros

extruderek;
e) vá gó gé pek az ext ru dált ra ké ta-haj tó anyag mé ret re vá gá sá hoz;
f) leg alább 1,85 m át mé rõ jû, nagy nyo mást ki bí ró (swe e tie) tar tá lyok (tumb le rek), ame lyek tá ro ló ka pa ci tá sa

na gyobb, mint 227 kg;
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g) szi lárd haj tó anya gok fo lya ma tos ke ve ré sé nek eszközei;
h) flu id haj tó anyag-õr lõk ka to nai rob ba nó anya gok össze te võ i nek zú zá sá ra vagy õrlésére;
i) az ML8. fe je zet c) pont já nak 8. al pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont fém por göm bö sí té sé nek és egy sé ges

szem cse mé re té nek egy ide jû el éré sét biztosító berendezések;
j) az ML8. fe je zet c) pont já nak 3. al pont já ban fel so rolt anya gok át ala kí tá sá ra szol gá ló kon vek ci ós áramú

konverterek.
2. meg jegy zés:

a) „Az EU kö zös ka to nai lis tá ján fel so rolt ter mé kek”:
 1. az en ge dé lye zés alá nem esõ ter mé kek, ha a meg ha tá ro zott kon cent rá ci ók hoz ké pest azok kon cent rá ci ó ja

ala cso nyabb, a kö vet ke zõk sze rint:
a) hid ra zin [lásd az ML8. fe je zet c) pont já nak 4. al pont ját],
b) ,,Rob ba nó anya gok” (lásd az ML8. fe je ze tet);

 2. az en ge dé lye zés alá nem esõ ter mé kek, ha mû sza ki pa ra mé te re ik el ma rad nak a ha tár ér té kek tõl [mint pl.
szup ra ve ze tõ anya gok, szup ra ve ze tõ elekt ro mág ne sek, szup ra ve ze tõ elekt ro mos be ren de zé sek, ame lyek
nem es nek en ge dé lye zés alá az ML20. fe je zet b) pont ja alap ján];

 3. a gõz fá zis ból la mi ná ris for má ban le vá lasz tott fé mes tü ze lõ anya gok és oxi dá ló sze rek [lásd az ML8. fe je -
zet c) pont já nak 5 al pont ját];

b) Az „EU kö zös ka to nai lis tá ján fel so rolt ter mé kek” ki fe je zés nem fog lal ja ma gá ban a következõket:
 1. jel zõ pisz to lyok [lásd az ML2. fe je zet b) pont ját];
 2. az ML7. fe je zet 3. meg jegy zé se sze rint nem en ge dély kö te les anya gok;
 3. a sze mé lyi su gár adag mé rés do zi mé te rei [lásd az ML7. fe je zet g) pont ját] és a ki fe je zet ten ipar i ve szé lyes

anya gok el le ni védõ ál ar cok;
 4. dif lu ór-amin és ká li um-nit rát por (lásd az ML8. fe je zet 6. meg jegy zé sét);
 5. az ML10. fe je zet sze rint en ge dé lye zés alól men te sí tett re pü lõ gép-haj tó mû vek;
 6. szok vá nyos acél si sa kok, ame lyek nin cse nek fel sze rel ve és nem is al kal ma sak ki egé szí tõ be ren de zé sek

be fo ga dá sá ra (lásd az ML13. fe je zet 2. meg jegy zé sét);
 7. en ge dé lye zés alá nem vont ipar i esz kö zök kel fel sze relt be ren de zé sek, pl. a más hol nem spe ci fi kált fe lü -

let be vo nó be ren de zés és a fröccs ön tõ be ren de zés;
 8. az 1938 elõtt gyár tott mus ké ták, pus kák és ka ra bé lyok, az 1890 elõtt gyár tott mus ké ták, pus kák és ka ra bé -

lyok má so la tai, to váb bá az 1890 elõtt gyár tott re vol ve rek, pisz to lyok, gép pus kák és má so la ta ik.
3. meg jegy zés:

Az ML18. fe je zet 2. meg jegy zé se b) pont já nak 8. al pont ja nem men te sí ti az en ge dé lye zés alól a nem an tik
könnyû fegy ve rek gyár tó be ren de zé se it, még ak kor sem, ha azo kat an tik könnyû fegy ve rek má so la ta i nak gyár -
tá sá ra hasz nál ják.

XIX. fejezet

Irá nyí tott ener gi át ki bo csá tó fegy ver rend sze rek (DEW), kap cso ló dó be ren de zé sek, vagy el len te vé keny ség esz kö zei,
és  kí sér le ti mo del lek a kö vet ke zõk sze rint, és a ki fe je zet ten  azok hoz ter ve zett ele mek, rész egy sé gek (ML19. fe je zet):

a) a cél pont meg sem mi sí té sé re vagy a ki adott har ci fel adat vissza vo ná sá nak fo ga na to sí tá sá ra ter ve zett
lézerrendszerek;

b) a cél pont meg sem mi sí té sé re vagy a ki adott har ci fel adat vissza vo ná sá nak fo ga na to sí tá sá ra al kal mas ré szecs ke -
su gár zó rendszerek;

c) a cél pont meg sem mi sí té sé re vagy a ki adott har ci fel adat vissza vo ná sá nak fo ga na to sí tá sá ra al kal mas nagy tel je -
sít mé nyû rá dió frek ven ci ás (RF) rendszerek;

d) ki fe je zet ten az ML19. fe je zet a)–c) pont ja i ban en ge dé lye zés alá vont rend sze rek fel de rí té sé re vagy azo no sí tá -
sá ra vagy az el le nük való vé de lem re tervezett berendezések;

e) eb ben a fe je zet ben en ge dé lye zés alá vont rend sze rek, be ren de zé sek és rész egy sé gek fi zi kai kí sér le ti mo dell jei
és a vo nat ko zó vizsgálati eredmények;

f) fo lya ma tos vagy pul zá ló lé zer rend sze rek, ame lye ket ki fe je zet ten a vé dõ esz kö zök nél kü li lá tó szerv – azaz a sza -
bad szem vagy a lá tást ja ví tó esz köz zel el lá tott szem – ma ra dan dó vak sá gá nak elõidézésére terveztek.

1. meg jegy zés:
Az ML19. fe je zet sze rint en ge dély kö te les irá nyí tott ener gi át ki bo csá tó fegy ver rend sze rek közé tar toz nak azok
a rend sze rek, ame lyek ké pes sé ge az aláb bi esz kö zök en ge dély kö te les al kal ma zá sá tól függ:
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a) elég sé ges fo lya ma tos hul lám hosszú sá gú vagy lük te tõ tel je sít mé nyû lé ze rek olyan meg sem mi sí tõ ha tás lét re -
ho zá sá ra, amely ha son ló a ha gyo má nyos lõszer mûködésmódjához;

b) ré szecs ke gyor sí tók, ame lyek pusz tí tó ha tá sú töl te tet vagy sem le ges ré szecs ke su ga rat lõnek ki;
c) nagy lük te tõ tel je sít mé nyû vagy nagy át la gos tel je sít mé nyû rá dió frek ven ci ás su gár adók, ame lyek kel lõ en

in ten zív me zõt hoz nak lét re ah hoz, hogy a tá vo li cél pont ban lévõ elekt ro ni kus áramkört üzemképtelenné
tegyék.

2. meg jegy zés:
Az ML19. fe je zet sze rint en ge dély kö te le sek az aláb bi, ki fe je zet ten irá nyí tott ener gi át ki bo csá tó rendszerek:
a) pri mer ener gia for rá sok, ener gia tá ro ló, kap cso ló, tel je sít mény-sza bá lyo zó vagy üzem anyag ke ze lõ

berendezések;
b) cél ke re sõ vagy kö ve tõ rend sze rek;
c) a cél pont ká ro so dá sát, meg sem mi sí té sét vagy a har ci fel adat vissza vo ná sá nak meg tör tén tét fel mé rõ

rendszerek;
d) su gár nya láb-ke ze lõ, to váb bí tó vagy cél meg je lö lõ be ren de zés;
e) gyors su gár nya láb moz ga tá sá ra ké pes be ren de zés, több cél pont el le ni gyors mûveletekre;
f) adap tív op ti kák és fá zis-kon ju gá to rok;
g) áram in jek to rok ne ga tív hid ro gén-ion su gár elõ ál lí tá sá ra;
h) ûr mi nõ sí té sû gyor sí tó al kat ré szek;
i) ne ga tív ion su gár össz pon to sí tó be ren de zés;
j) nagy ener gi á jú ion su gár el len õr zé sé re és moz ga tá sá ra szol gá ló berendezés;
k) ûr mi nõ sí té sû fém fó li ák a ne ga tív hid ro gén izo tóp su ga rak sem le ge sí té sé re.

XX. fejezet

Kri o gén és szup ra ve ze tõ be ren de zé sek az aláb bi ak sze rint, valamint ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek és ki -
egé szí tõ esz kö zök (ML20. fejezet):

a) ki fe je zet ten ka to nai föld i, vízi, légi vagy ûr jár mû vek be való be épí tés re ter ve zett be ren de zé sek, ame lyek ké pe -
sek a jár mû moz gá sa köz ben mû köd ni és 103 K (–170 °C) alat ti hõ mér sék le tet elõállítani vagy fenntartani;

Meg jegy zés:
Az ML20. fe je zet a) pont ja ma gá ban fog lal ja azon mo bil rend sze re ket, ame lyek nem fé mes vagy nem vil la mos
ve ze tõ anya gok ból – pél dá ul a mû anya gok vagy az epo xi gyan tá val imp reg nált anya gok – elõ ál lí tott ki egé szí tõ
esz kö zök bõl vagy rész egy sé gek bõl épül nek fel;

b) olyan szup ra ve ze tõ vil la mos be ren de zés (for gó gé pek és át ala kí tók), ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai föld i, vízi,
légi vagy ûr jár mû vek be való be épí tés re ter vez tek, és ame lyek a jár mû mozgása közben is mûködtethetõk.

Meg jegy zés:
Az ML20. fe je zet b) pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá az olyan egyen ára mú hib rid ho mo po lá ris ge ne rá to ro -
kat, ame lyek egy pó lu sú nor mál fém ar ma tú rá val ren del kez nek, és olyan mág ne ses me zõ ben fo rog nak, ame lyet
szup ra ve ze tõ te ker csek hoz nak lét re, amennyi ben a ge ne rá tor ban ezen te ker csek az egye dü li szup ra ve ze tõ ele -
mek.

XXI. fejezet

,,Szoft ver”, a kö vet ke zõk sze rint (ML21. fe je zet):

a) ki fe je zet ten az EU kö zös ka to nai lis tá ján en ge dé lye zés alá vont be ren de zé sek vagy anya gok ki fej lesz té sé re,
gyár tá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra ter ve zett vagy átalakított szoftver;

b) spe ci á lis szoft ver az aláb bi ak sze rint:
1. ki fe je zet ten az aláb bi ak cél já ra ter ve zett szoft ver:

a) ka to nai fegy ver rend sze rek mo del le zé se, szi mu lá lá sa vagy értékelése;
b) ka to nai fegy ver rend sze rek ben al kal ma zott szoft ver ki fej lesz té se, el len õr zé se, kar ban tar tá sa vagy

aktualizálása;
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c) az ML14. fe je zet ben en ge dé lye zés alá nem vont ka to nai mû ve le tek mo del le zé se vagy szimulálása;
d) ve ze té si, hír köz lé si, irá nyí tá si és hír szer zé si (Com mand, Com mu ni ca ti ons, Cont rol and In tel li gen ce –

C3I) vagy ve ze té si, hír köz lé si, irá nyí tá si, szá mí tás tech ni kai és hír szer zé si (Com mand, Com mu ni ca ti ons,
Cont rol, Com pu ter and In tel li gen ce – C4I) rend szer al kal ma zá sok;

2. ha gyo má nyos, nuk le á ris, ve gyi vagy bi o ló gi ai har ci fegy ve rek ha tá sá nak meg ha tá ro zá sá ra szolgáló
 szoftver;

3. az ML21. fe je zet a) pont ja, b) pont já nak 1. vagy 2. al pont ja sze rint nem en ge dély kö te les szoft ver, ame lyet
ki fe je zet ten arra ter vez tek vagy ala kí tot tak át, hogy az EU kö zös ka to nai lis tá ja sze rint nem en ge dély kö te les
be ren de zé sek szá má ra le he tõ vé te gye az ML5. fe je zet, az ML7. fe je zet g) pont ja, az ML9. fe je zet c) és
e) pont ja, az ML10. fe je zet e) pont ja, az ML11. fe je zet, az ML14. fe je zet, az ML15. fe je zet, az ML17. fe je zet 
i) pont ja, vagy az ML18. fe je zet alap ján engedélyköteles berendezések katonai rendeltetésének betöltését.

XXII. fejezet

,,Tech no ló gia” a kö vet ke zõk sze rint (ML22. fe je zet):

a) tech no ló gia, amely az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dély kö te les ter mé kek fej lesz té sé hez,
gyár tá sá hoz vagy hasz ná la tá hoz szük sé ges és az ML22. fe je zet b) pont já ban meg ha tá ro zot tak tól különbözõ
technológia.

b) ,,tech no ló gia” a kö vet ke zõk sze rint:
1. tech no ló gia, amely az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dély kö te les ter mé kek tel jes gyár tá si

el já rá sá nak ter ve zé sé hez, a rész egy sé gek össze sze re lé sé hez és azok mû köd te té sé hez, üze mel te té sé hez és ja -
ví tá sá hoz szük sé ges még ak kor is, ha a gyár tá si eljárás részegységei nem engedélykötelesek;

2. tech no ló gia, amely könnyû fegy ve rek fej lesz té sé hez és gyár tá sá hoz szük sé ges még ak kor is, ha azt an tik
könnyû fegy ve rek má so la ta i nak gyár tá sá ra használják;

3. tech no ló gia, amely az ML7. fe je zet a)–g) pont jai alap ján en ge dély kö te les mér ge zõ anya gok, kap cso ló dó be -
ren de zé sek vagy ele mek fej lesz té sé hez, gyár tá sá hoz vagy használatához szükséges;

4. tech no ló gia, amely az ML7. fe je zet h) pont ja alap ján en ge dély kö te les bio po li me rek vagy spe ci fi kus sejt kul -
tú rák fej lesz té sé hez, elõ ál lí tá sá hoz vagy használatához szükséges;

5. tech no ló gia, amely ki zá ró lag az ML7. fe je zet i) pont já nak 1. al pont ja alap ján en ge dély kö te les bio ka ta li zá to -
rok nak a ka to nai hor do zó anya gok kal vagy ka to nai anya gok kal történõ elegyítéséhez szükséges.

1. meg jegy zés:
Az EU kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dély kö te les ter mé kek fej lesz té sé hez, gyár tá sá hoz vagy hasz ná la tá hoz
szük sé ges tech no ló gia ak kor is en ge dély kö te les ma rad, ha azt en ge dély alól men tes ter mé kek re kell alkal -
mazni.

2. meg jegy zés:
Az ML22. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek a kö vet ke zõ tech no ló gi ák:
a) ame lyek a szük sé ges mi ni mu mot ké pe zik a nem en ge dély kö te les té te lek, ille tõ leg az en ge dé lye zett ki vi te lû

té te lek be ve ze té sé hez, mû köd te té sé hez, üze mel te té sé hez (ellenõrzéséhez) és javításához;
b) ame lyek „köz hasz nú”, „tu do má nyos alap ku ta tás” vagy a sza ba dal mi en ge dé lyek hez szük sé ges mi ni mum

információk;
c) a pol gá ri köz le ke dé si esz kö zök fo lya ma tos meg haj tá sá hoz szük sé ges mág ne ses in duk ci ó hoz kap cso ló dó

technológiák.

XXIII. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai célú fel sze re lé sek4

Ki zá ró lag ka to nai elõ írások sze rint ki ala kí tott alap anyag ból, ka to nai szab vány, fel so ro lás vagy annak meg fe le lõ kö -
ve tel mény sze rint gyártott termékek:

4 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
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a) je len Jegy zék ben má sutt en ge dé lye zés alá nem vont, ka to nai al kal ma zás ra ki fej lesz tett ha di ru há za ti fel sze re lé -
sek, láb be lik, mál ha zsá kok és hord esz kö zök;

b) ka to nai és a sze mé lyi ál cá zó fel sze re lé sek, ta ka ró esz kö zök;
c) ka to nai al kal ma zás ra ki fej lesz tett túl élést biz to sí tó esz kö zök, egyé ni vé dõ esz kö zök, vé dõ funk ci ó jú esz kö zök

és felszerelések.

XXIV. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai célú szol gál ta tá sok5

a) a ka to nai kon tin gen sek és fel sze re lé se ik ka to nai fel adat vég re haj tá sá ra tör té nõ ki te le pí té se, vál tá sa, át-, illetve
ha za te le pí té se, után pót lás és el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben ka to nai vagy pol gá ri eszközökkel végzett
szállítás-szolgáltatások;

b) ki fe je zet ten ka to nai cé lok ra ter ve zett és al kal ma zott, a je len jegy zék I–VII., a IX–XXIII., valamint a
XXV–XXVI. fe je ze té ben fel so rolt ter mé kek rend sze re sí té sé vel, rend szer ben tar tá sá val (üze mel te té sé vel,
üzem ben tar tá sá val), illetve rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá val és ke ze lé sé vel közvetlenül összefüggõ
szolgáltatások;

c) ki fe je zet ten ve szé lyes vagy spe ci á lis jel le ge  miatt oda so ro lan dó esz kö zök és anya gok – be le ért ve az I–IV.,
VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. fe je ze tek ben sze rep lõ ter mé ke ket – meg sem mi sí té sé re, ha tás ta la ní tá sá ra,
illetve az ezzel össze füg gõ tevékenységre irányuló szolgáltatás.

XXV. fejezet

Kény sze rí tõ és bûn fel de rí tõ esz kö zök6

1. Kény sze rí tõ esz kö zök
a) rend õrbotok:

1. be ve té si bo tok;
2. gu mi bo tok;
3. te lesz kó pos ütõ bo tok;
4. ton fák;

b) elekt ro mos sok ko ló esz kö zök;
c) moz gás sza bad sá got kor lá to zó esz kö zök:

1. mû anyag bi lin csek;
2. pa tent bi lin csek;
3. szo rí tó bi lin csek;
4. test bi lin csek;

d) tö meg osz la tás ra al kal mas egyéb hor doz ha tó esz kö zök;
e) cse lek vés kép te len sé get elõ idé zõ, tö meg osz la tás ra al kal mas vegyi anyagok:

1. di benz-(b,f)-1,4-oxa ze pint (CR),
2. kló ra ce to fe nont (CN),
3. or tok lor-ben zal ma lon-nit rilt (CS) tar tal ma zó könny gáz faj ták;

f) ter mé sze tes és egyéb szin te ti kus, tö meg osz la tás ra al kal mas ha tó anya gok.
Meg jegy zés:

A XXV. fe je zet 1. pont já nak f) al pont ja sze rin ti ter mék kör be tar to zik a bors és pap ri ka ha tó anya gú spray.
Meg jegy zés:
1. Tö meg osz la tó anya gok kal kap cso lat ban lásd még a VII. fe je zet d) pontját.
2. Nem tar toz nak en ge dé lye zés alá a XXV. fe je zet 1. pont já nak e) és f) al pont ja sze rin ti 20 gramm vagy en nél ki -

sebb egye di ki sze re lé sû könny gáz ké szít mé nyek ab ban az eset ben, ha azok ha tó anyag tar tal ma legfeljebb 1%.

5 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
6 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.



2007/23. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1129

2. Bûn fel de rí tõ esz kö zök
a) lé ze res ujj le nyo mat-azo no sí tó be ren de zés;
b) szá mí tó gé pes ujj le nyo mat-azo no sí tó be ren de zés;
c) hang elem zõ és -azo no sí tó be ren de zé sek és al kat ré szek;
d) mo bil bûn ügyi vizs gá la ti la bo ra tó ri u mok, ezek be ren de zé sei és tartozékai;
e) spe ci á lis ren del te té sû bi o ló gi ai, ne u ro fi zi kai re ak ció vizs gá ló be ren de zé sek, illetve ezek al kat ré szei és

tartozékai:
1. 4 vagy több csa tor na szá mú po li grá fok,
2. ujj le nyo mat-elem zõk, mo ni to rok és be ren de zé sek,
3. au to ma ti zált ujj le nyo mat-azo no sí tó és ke re sõ rend sze rek,
4. pszi cho ló gi ai stressz elem zõ be ren de zé sek;
5. kü lön le ges ren del te té sû al kat ré szek és tar to zé kok a 4. pont ban sze rep lõ be ren de zé sek hez és rendszerekhez.

Meg jegy zés:
Nem tar toz nak a XXV. fe je zet 2. pont já nak e) al pont ja alap ján en ge dé lye zés alá azon bio me di kai ké szü lé kek,
ame lye ket kór há zak ban bi o ló gi ai és ne u ro fi zi kai re ak ci ók vizs gá la tá ra al kal maz nak.

XXVI. fejezet

Tit kos szol gá la ti esz kö zök7

1. Le hall ga tó esz kö zök, ezek al kat ré szei és tar to zé kai
Le hall ga tó esz köz nek mi nõ sül bár mely elekt ro ni kus, me cha ni kus vagy más esz köz, mód szer, tech no ló gia, szoft ver,

amely az in for má ci ók hoz egyéb ként jo go san hoz zá fé rõk, illetve a kom mu ni ká ci ó ban részt ve võk tud ta nél kül, tit ko san
al kal maz ha tó és az aláb bi tulajdonságok valamelyikével rendelkezik:

a) köz vet len be széd tit kos le hall ga tá sá ra, to váb bí tá sá ra, rög zí té sé re ter vez ték, gyár tot ták, vagy erre lé nye ges
át ala kí tás nélkül felhasználható:
1. elekt ro ni kus erõ sí tõ vel el lá tott fal (kon takt) mik ro fo nok és szte tosz kó pok,
2. lé zer- vagy inf ra vö rös su gár zást fel hasz ná ló, illetve ult ra han gos el ven mû kö dõ le hall ga tó rend szer és

ele mei,
3. be épít he tõ mi ni a tûr, eset leg táv ve zé rel he tõ adó be ren de zé sek és azok spe ci á lis ve võ ké szü lé kei,
4. kü lön fé le rej tõ esz kö zök be épí tett vagy ru há zat alá rejt he tõ kis mé re tû adók, az azok hoz tar to zó ve võk és

hang rög zí tõ esz kö zök,
5. a 10 órát meg ha la dó fel vé te li ide jû mi ni a tûr hang rög zí tõ esz kö zök,
6. nagy ér zé keny sé gû pa ra bo la- és pus ka mik ro fo nok,
7. szub mi ni a tûr elekt ret mik ro fo nok és akusz ti kus szon dák,

b) di gi tá lis vagy ana lóg in for má ci ó kat tá ro ló és/vagy fel dol go zó szá mí tó gé pek bõl, szá mí tás tech ni kai vagy
egyéb esz kö zök bõl, vagy a hoz zá juk hasz nál ha tó in for má ci ó hor do zó kon tá rolt in for má ci ók bár mi lyen mó -
don tör té nõ tit kos meg szer zé sé re, to váb bí tá sá ra, rög zí té sé re ter vez ték, gyár tot ták, vagy erre lényeges
átalakítás nélkül felhasználható;

c) ve ze té kes és/vagy ve ze ték nél kü li be széd és nem be széd jel le gû in for má ci ót to váb bí tó táv köz lé si rend sze -
rek, har ma dik fél ként tör té nõ tit kos le hall ga tás ra ter vez ték, gyár tot ták, vagy erre lé nye ges átalakítás nélkül
felhasználható.

Meg jegy zés:
A XXVI. fe je zet 1. pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá az aláb bi esz kö zö ket, be ren de zé se ket, tartozékokat:
1. a nagy kö zön sé gi fel hasz ná lás ra ter ve zett szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök, azok tartozékai;
2. ipar i vagy pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett jel zõ rend sze rek elemei;
3. disz pé cser köz pon tok in for má ció rög zí tõ eszközei;
4. szín ház i, sport- vagy egyéb tö meg ren dez vé nyek han go sí tó esz kö zei, irá nyí tott mik ro fon jai, rádiómikro -

fonjai;
5. pol gá ri vagy rá dió ama tõ ri fel hasz ná lás ra ter ve zett rá dió adó-ve võ ké szü lé kek;
6. ipar i, pol gá ri, táv köz lés-tech ni kai fel hasz ná lás ra ter ve zett be ren de zé sek, mé rõ mû sze rek, azok tar to zé kai;
7. ál ta lá nos ren del te té sû szá mí tás tech ni kai esz kö zök, azok tar to zé kai, al kat ré szei.

7 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
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2. Le hall ga tó esz kö zök fel de rí té sé re, mû kö dé sé nek ki mu ta tá sá ra szol gá ló esz kö zök
Je len pont en ge dé lye zés alá von ja mind azo kat a ter mé ke ket, esz kö zö ket, tech no ló gi á kat, szoft ve re ket, ezek al kat ré -

sze it, tar to zé ka it, me lyet az 1. pont ban en ge dé lye zés alá vont le hall ga tó esz kö zök fel de rí té sé re, mû kö dé sé nek
kimutatására terveztek, gyártottak:

a) te le fon vo nal-el len õr zõ, a te le fon be szél ge tés vé del mét szol gá ló, le hall ga tást de tek tá ló berendezések;
b) szé les sá vú za va ró adók, akusz ti kus, „fe hér zaj” ge ne rá to rok;
c) rej tett adók fel de rí té sé re és he lyé nek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló detektorok;
d) nem li ne á ris át me net ger jesz té sén ala pu ló de tek tá ló esz kö zök passzív le hall ga tó be ren de zé sek felfedésére;
e) ru há zat alá rejt he tõ, a be szél ge tõ part ner nél lévõ adó be ren de zés vagy mû kö dõ mag ne to fon fel fe dé sét

biztosító eszközök.

3. A tit kos vi zu á lis meg fi gye lés esz kö zei
Tit kos vi zu á lis meg fi gye lõ esz köz nek mi nõ sül nek mind azok az op ti kai, me cha ni kus, elekt ro ni kus és egyéb esz kö zök

és tar to zé ka ik, illetve ezek mû köd te tõ szoft ve rei, ame lyek az aláb bi tu laj don sá gok valamelyikével rendelkeznek:
a) em be rek, em ber i te vé keny ség vagy az zal össze füg gõ cse lek mé nyek tit kos meg fi gye lé sé re, rög zí té sé re (do -

ku men tá lá sá ra), illetve az így nyert in for má ció to váb bí tá sá ra és fel dol go zá sá ra ter vez ték, gyár tot ták, vagy
erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható:
1. kis mé re tû, nagy fel bon tá sú és nagy ér zé keny sé gû CCD ka me rák és azok tar to zé kai;
2. rej tõ esz köz be vagy ru há zat alá rej tett mi ni a tûr ka me rák és tar to zé ka ik;
3. mik ro hul lá mú tar to mány ban üze me lõ vi deo jel-to váb bí tó be ren de zé sek és ezek vevõi;
4. az elekt ro mos há ló za tot fel hasz ná ló vi deo jel-to váb bí tó be ren de zé sek és ezek vevõi;
5. kis be lé põ nyí lá sú fi be rosz kó pok, illetve az üveg szál op ti kát fel hasz ná ló rej tett meg fi gye lést le he tõ vé

tevõ rend szer és az ezek fény ké pe zõ gép hez vagy vi deo ka me rá hoz való csat la ko zá sát biztosító adapterek
és tartozékok;

6. je len 1–4. pont ban en ge dé lye zés alá vont ter mé kek, esz kö zök, fel de rí té sé re, mû kö dé sé nek ki mu ta tá sá ra
ter ve zett vagy gyár tott eszközök és berendezések;

b) kor lá to zott fény vi szo nyok mel lett mû köd nek (se géd meg vi lá gí tást nem igé nyel nek) és kü lön le ges fo tó sok -
szo ro zó csö vet vagy op ti kai ele met, al kat részt tar tal maz nak, így kü lö nö sen az éj sza kai fény ké pe zés re és
 videofelvétel ké szí té sé hez fel hasz nál ha tó 2. és 3. generációs fényerõsítõ berendezések és tartozékaik;

c) inf ra vö rös tar to mány ban mû kö dõ spe ci á lis rend õrségi éj jel lá tó ké szü lé kek és azok tartozékai.
Meg jegy zés:

A XXVI. fe je zet 3. pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá az aláb bi esz kö zö ket, be ren de zé se ket, tartozékokat:
1. nagy kö zös sé gi vagy egyéb pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett fo tós vagy vi de ós szó ra koz ta tó, ok ta tá si, táv köz -

lé si (3G) stb. esz kö zök és azok alkatrészei, tartozékai;
2. ipar i vagy pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett va gyon vé del mi, be tö rés jel zõ vagy egyéb ri asz tó rend sze rek

elemei;
3. ipar i és for ga lom meg fi gye lõ, -szám lá ló, se bes ség mé rõ, do ku men tá ló rend sze rek elemei;
4. or vo si vagy ipar i fel hasz ná lás ra ter ve zett és gyár tott en do szkó pok, vi deo szkó pok, fi be rosz kó pok, bo rosz kó -

pok, azok al kat ré szei, tartozékai;
5. tö meg ren dez vé nye ken hasz nált vi deó-do ku men tá ló rend sze rek és azok elemei.

4. Tit kos be ha to lás esz kö zei
Tit kos be ha to ló esz köz nek mi nõ sül min den me cha ni kai, elekt ro ni ka, op ti kai és szoft ver esz köz, illetve ezek tar to zé -

kai, amely zárt ob jek tum ba (zárt föld te rü let, épü let, gép ko csi stb.) tör té nõ tit kos be ha to lás cél já ból ké szült, és az aláb bi
jellemzõk bármelyikével rendelkezik:

a) me cha ni kus, elekt ro mos, elekt ro ni kus vagy egyéb el ven mû kö dõ zá rak, la ka tok, re te szek stb. ren del te tés -
sze rû nyi tó esz kö ze it he lyet te sí tõ ron cso lá sos vagy ron cso lás men tes nyi tá sá ra ter ve zett és gyár tott esz kö zök, 
„tech no ló gi ák”, tartozékaik és alkatrészük;

b) elekt ro ni kus biz ton sá gi rend sze rek ren del te tés sze rû mû kö dé sét be fo lyá so ló vagy mû kö dés kép te len sé get ki -
vál tó, spe ci á li san e cél ra ké szült esz kö zök, szoftverek és ezek tartozékai.

5. Rejt jel zõ és tit ko sí tó be ren de zé sek
a) táv köz lé si és in for ma ti kai rend sze rek ben hasz ná la tos rejt jel zõ és tit ko sí tó esz kö zök, gé pek, be ren de zé sek és 

spe ci á li san ezek hez ter ve zett szoft ve rek, valamint azok funk ci o ná lis rész egy sé gei, al kat ré szei, to váb bá
kiegészítõ egységei és tartozékai;

b) spe ci á lis rejt jel kul csok elõ ál lí tá sá ra, el osz tá sá ra, szál lí tá sá ra ter ve zett vagy hasz nált esz kö zök, be ren de zé -
sek és spe ci á li san ezekhez tervezett szoftverek;

c) rejt jel kul csok.
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Meg jegy zés:
A XXVI. fe je zet 5. pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá az aláb bi esz kö zö ket, be ren de zé se ket, tartozékokat:
1. nagy kö zös sé gi vagy egyéb pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett (szer zõi jog vé de lem biz to sí tá sát cél zó) kódoló-

 dekódoló eszközök;
2. ipar i vagy pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett biz ton sá gi (vagy vé del mi, sze mély azo no sí tó, jo go sult ság-el len õr -

zé si célú) rend sze rek kódoló-dekódoló eszközei.

6. Egyéb esz kö zök
a) ru há zat alá rejt he tõ, ve ze ték nél kü li fül hall ga tó val el lá tott kom mu ni ká ci ós rendszer;
b) irány- és hely meg ha tá ro zás ra hasz nál ha tó mi ni a tûr jel adók és ezek spe ci á lis vevõi.

Meg jegy zés:
A XXVI. fe je zet 6. pont já nak b) al pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá a nagy kö zön ség szá má ra áru sí tott GPS
ve võ be ren de zé se ket.

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI

Az aláb bi ak ban ta lál ha tó ak – be tû ren di sor rend ben – az eb ben a lis tá ban hasz nált ki fe je zé sek fo ga lom meg ha tá ro zá sai.
1. meg jegy zés:

A fo ga lom meg ha tá ro zá sok a lis ta egé szé re vo nat koz nak. A hi vat ko zá sok ki zá ró lag tá jé koz ta tó jel le gû ek, és
nem érin tik a de fi ní ci ók nak a lis ta egé szé ben való ál ta lá nos al kal ma zá sát.

2. meg jegy zés:
Az eb ben „A lis tá ban hasz nált ki fe je zé sek fo ga lom meg ha tá ro zá sai” címû rész ben sze rep lõ sza vak és ki fe je zé -
sek ki zá ró lag ak kor ér tel me zen dõ ek a de fi ní ci ó nak meg fele lõen, ha idé zõ jel ben (,,.”) áll nak. Egyéb ese tek ben
– amennyi ben azt egy adott ellen õr zés cél já ból he lyi de fi ní ció más ként nem ha tá roz za meg – a sza vak és ki fe je -
zé sek ál ta lá no san el fo ga dott (szó tár i) je len té sük ben ér tel me zen dõk.

ML8. „Ada lék anya gok”:
rob ba nó anya gok ban, azok tu laj don sá ga i nak ja ví tá sa cél já ból hasz nált anyagok.

ML17. „Atom re ak tor”:
a re ak tor tar tá lyon be lül lévõ vagy ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó egy sé gek, az a be ren de zés, amely a mag ban a 
tel je sít mény szin tet sza bá lyoz za és azok a kom po nen sek, ame lyek ál ta lá ban a re ak tor mag pri mer hû tõ kö ze gét
fog lal ják ma guk ban, az zal köz vet le nül érintkeznek, vagy azt szabályozzák.

ML7., 22. „Bio ka ta li zá to rok”:
egyes ve gyi vagy bio ké mi ai re ak ci ók hoz, vagy egyéb bi o ló gi ai ve gyü le tek ben hasz nált en zi mek, ame lyek a
ve gyi harc anya gok hoz (CW) kö tõd nek és lebontásukat gyorsítják.

Mû sza ki meg jegy zés:
„En zim”: egyes ve gyi vagy bio ké mi ai re ak ci ók hoz hasz nált bio ka ta li zá tor.

ML7., 22. „Bio po li me rek”:
az aláb bi ak sze rin ti bi o ló gi ai mak ro mo le ku lák:
a) egyes ve gyi vagy bio ké mi ai re ak ci ók hoz hasz nált en zi mek;
b) mo nok lo ná lis, po lik lo ná lis vagy nem-idi o ti pi kus el len anya gok;
c) kü lön le ges mó don ter ve zett vagy fel dol go zott re cep to rok.

Mû sza ki meg jegy zé sek:
1. ,,Nem-idi o ti pi kus el len anya gok”: olyan el len anya gok, ame lyek más el len anya gok konk rét el len anyag
meg kö tõ he lye i hez kö tõd nek;
2. ,,Mo nok lo ná lis el len anya gok”: olyan pro te i nek, ame lyek egy el len anyag meg kö tõ hely hez kö tõd nek, és
ame lye ket egy sejt klón ál lít elõ;
3. ,,Po lik lo ná lis el len anya gok”: olyan pro te i nek ke ve ré ke, ame lyek egy el len anyag meg kö tõ hely hez kö tõd -
nek, és ame lye ket egy nél több sejt klón ál lít elõ;
4. ,,Re cep to rok”: olyan bi o ló gi ai mak ro mo le ku lá ris szer ke ze tek, ame lyek ké pe sek li gan dok meg kö té sé re,
ame lyek meg kö té se ha tás sal van fi zi o ló gi ai funk ci ó ik ra.

ML15. „Elsõ ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csö vek”:
elekt ro szta ti kus fó ku szú csö vek, ame lyek ben a ki- és be me net nél mul ti al ká li fo tó ka tód ból (S-20 vagy S-25)
ké szült op ti kai vagy üveg le mez ke rült fel hasz ná lás ra, azon ban mik ro csa tor nás lemezeket nem tartalmaznak.
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ML4., 8. „Ener gia hor do zó anya gok”:
olyan anya gok vagy ke ve ré kek, ame lyek a ter ve zett fel hasz ná lá suk hoz szük sé ges ener gia ki bo csá tá sa cél já ból 
ké mi ai re ak ci ó ba lép nek. A „rob ba nó anya gok”, „pi ro tech ni kai esz kö zök” és „haj tó anya gok” az ener gia hor do -
zó anyagok alosztályait képezik.

ML21., 22. „Fej lesz tés”:
kap cso ló dik a so ro zat gyár tást meg elõ zõ va la mennyi sza kasz hoz, mint pél dá ul ter ve zés, ter ve zés-ku ta tás, ter -
ve zés-elem zé sek, ter ve zé si kon cep ci ók, a pro to tí pu sok össze sze re lé se és vizs gá la ta, kí sér le ti gyár tá si ter vek,
ter ve zé si ada tok, a ter ve zé si ada tok ter mék ké tör té nõ át ala kí tá sá nak fo lya ma ta, konfigurációs tervezés,
integrációtervezés, tervrajzok.

ML21., 22. „Fel hasz ná lás”:
üze mel te tés, üzem be he lye zés (a hely szí ni üzem be he lye zést is be le ért ve), kar ban tar tás (ellen õr zés), ja ví tás,
nagy ja ví tás és felújítás.

ML21., 22. „Gyár tás”:
va la mennyi gyár tá si fá zis vagyis: ter ve zés, gyár tás, in teg rá lás, össze sze re lés, ellen õr zés, tesz te lés, mi nõ ség -
biz to sí tás.

ML8. „Haj tó anyag”:
olyan anya gok vagy ke ve ré kek, ame lyek ké mi ai re ak ci ó ba lép ve – el len õr zött ütem ben – nagy mennyi sé gû
 forró gázt ál lí ta nak elõ me cha ni kai munka végzése céljából.

ML7. „Ka to nai fel hasz ná lás ra át ala kí tott”:
olyan át ala kí tás vagy sze lek tá lás (mint a tisz ta ság, el tart ha tó sá gi idõ, fer tõ zõ ké pes ség, ter je dé si jel lem zõk
vagy az UV-su gár zás sal szem be ni el len ál ló-ké pes ség meg vál toz ta tá sa), amely nek cél ja, hogy nö vel je az em -
ber- vagy ál lat vesz te sé get, rom bol ja a be ren de zé se ket vagy kárt tegyen a termésben vagy a környezetben.

ML22. „Köz hasz nú”:
olyan „tech no ló gia” vagy „szoft ver”, ame lyet a to vább ter jesz té sé re vo nat ko zó kor lá to zás nél kül tettek közzé.

Meg jegy zés:
szer zõi jogi kor lá to zá sok nem gá tol ják, hogy a „tech no ló gia” vagy „szoft ver” a „köz hasz nú” tárgy kö ré be tar -
toz zon.

ML8., 9., 10. „Légi jár mû”:
me rev szár nyas, csuk lós szár nyas, for gó szár nyas (he li kop ter), dön tött ro to ros vagy dön tött szár nyas légi jármû.

ML10. „A le ve gõ nél könnyebb légi jár mû vek”:
hõ lég bal lo nok és lég ha jók, ame lyek emel ke dé sük höz for ró le ve gõt vagy a le ve gõ nél könnyebb gá zo kat – pél -
dá ul hé li u mot vagy hid ro gént – használnak.

ML5., 19. „Lé zer”:
kom po nen sek olyan rész egy sé ge, amely mind tér ben, mind idõ ben olyan ko he rens fényt biz to sí t, ame lyet sti -
mu lált su gár zás-ki bo csá tás sal erõsítenek fel.

ML4., 8. „Pi ro tech ni kai esz kö zök”:
a pi ro fo rok a pi ro tech ni kai esz kö zök egyik olyan al osz tá lyát ké pe zik, ame lyek nem tar tal maz nak oxi dá ló szert, 
le ve gõ vel érint kez ve azon ban spontán gyulladnak.

ML10. „Pol gá ri re pü lõ esz köz”:
a pol gá ri re pü lés ügyi ha tó sá gok ál tal köz zé tett, a re pü lés re való al kal mas sá got mi nõ sí tõ lis ták ban fel so rolt
„re pü lõ esz kö zök”, ame lyek ke res ke del mi, pol gá ri, bel sõ és kül sõ út vo na la kon re pül het nek, vagy pol gá ri,
magán- vagy üzleti célokra használhatók.

ML8. „Pre kur zo rok”:
rob ba nó anya gok gyár tá sá hoz hasz nált kü lön le ges ve gyi anyagok.

ML8., 18. „Rob ba nó anya gok”:
olyan szi lárd, fo lyé kony vagy gáz hal maz ál la po tú anya gok vagy anya gok ke ve ré kei, ame lyek rob ba nó fe jek -
ben el sõd le ges, in dí tó- vagy fõ töl tet ként, valamint bon tá sok és egyéb al kal ma zá sok so rán tör té nõ fel hasz ná lá -
suk kor robbanást okoznak.

ML17. „Ro bot”:
eset leg fo lya ma tos mû kö dé sû vagy pont ról pont ra moz gat ha tó ma ni pu lá ci ós me cha niz mus, amely szen zo ro -
kat is al kal maz hat, és ren del ke zik az aláb bi jellemzõk mindegyikével:
a) több funk ci ós;
b) ké pes anya gok, rész egy sé gek, szer szá mok vagy kü lön le ges esz kö zök be ál lí tá sá ra vagy ori en tá lá sá ra, há -

rom di men zi ós tér ben tör té nõ vál toz tat ha tó moz gá sok ré vén;
c) há rom vagy több zárt vagy nyi tott hur kos szer vo esz közt fog lal ma gá ban, ame lyek lép te tõ mo to ro kat is tar -

tal maz hat nak; és
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d) ren del ke zik a „fel hasz ná ló ál tal prog ra moz ha tó” ta nít/vissza ját szik mód szer rel vagy elekt ro ni kus szá mí tó -
gép pel, amely le het prog ra moz ha tó lo gi kai kont rol ler, azaz me cha ni kai be avat ko zás nél kü li.

Meg jegy zés:
A fen ti meg ha tá ro zás nem fog lal ja ma gá ban az aláb bi esz kö zö ket:
1. olyan ma ni pu lá ci ós me cha niz mu sok, ame lye ket csak kéz zel vagy táv ope rá tor ral le het irá nyí ta ni;
2. ál lan dó so ro za tú ma ni pu lá ci ós me cha niz mu sok, ame lyek me cha ni ku san rög zí tett prog ra mo zott moz gá sok

sze rint mû kö dõ au to ma ti zált moz gó esz kö zök. A prog ra mot me cha ni ku san kor lá toz zák a rög zí tett, de ál lít -
ha tó üt kö zõk, pl. csa pok vagy büty kök. A moz gá sok sor rend je és a pá lyák vagy szö gek meg vá lasz tá sa me -
cha ni kai, elekt ro ni kus vagy elekt ro mos úton nem vál toz tat ha tó, illetve nem is cse rél he tõ;

3. me cha ni kai ve zér lé sû, vál toz tat ha tó sor ren dû ma ni pu lá ci ós me cha niz mu sok, ame lyek a me cha ni ku san rög -
zí tett prog ra mo zott moz gá sok sze rint mû kö dõ au to ma ti kus moz gó esz kö zök. A prog ra mot me cha ni ku san
kor lá toz zák a rög zí tett, de ál lít ha tó üt kö zõk, pl. csa pok vagy büty kök. A moz gá sok sor rend je és a pá lyák
vagy szö gek meg vá lasz tá sa a rög zí tett prog ram sé mán be lül vál toz tat ha tó. A prog ram sé ma vál toz ta tá sa vagy
mó do sí tá sa (pl. a csa pok át ál lí tá sa vagy a büty kök cse ré je) egy vagy több moz gás i ten ge lyen csak me cha ni -
kai mû ve le tek ré vén történik;

4. nem szer vo ve zér lé sû, sor rend-ma ni pu lá ci ós me cha niz mu sok, ame lyek me cha ni ku san rög zí tett, prog ra mo -
zott moz gá sok sze rint mû kö dõ au to ma ti zált moz gó esz kö zök. A prog ram vál toz tat ha tó, de a fo lya mat csak a
me cha ni ku san rög zí tett elekt ro mos bi ná ris esz köz rõl vagy ál lít ha tó üt kö zõk rõl ka pott bi ná ris jel ha tá sá ra ha -
la d tovább;

5. Des car tes-fé le ko or di ná ta ma ni pu lá tor rend szer ként de fi ni ált ra ko dó da ruk, ame lye ket füg gõ le ges el he lye -
zett tá ro ló re ke szek in teg rált ré sze ként ala kí tot tak ki, és e re ke szek tar tal má nak tá ro lás és ki ra ko dás cél já ból
tör té nõ el éré sé re szol gál nak.

ML13. „Szá las vagy ros tos anya gok”:
töb bek kö zött:
a) foly to nos mo no fil szá lak;
b) foly to nos cér nák és elõ fo na tok;
c) sza la gok, szö ve tek, ku sza fo na tok és pa szo má nyok;
d) vá gott szá lak, szál kö te gek és ko he rens szá lú végek;
e) bár mi lyen hosszú, egy kris tá lyos vagy po li kris tá lyos tû kris tá lyok;
f) aro más po li amid pép.

ML21. „Szoft ver”:
bár mi lyen tény le ges hor do zó ra rög zí tett, egy vagy több „prog ram” vagy „mik ro prog ram” gyûj te mé nye.

ML18., 20. „Szup ra ve ze tõ”:
olyan anya gok (fé mek, öt vö ze tek vagy ve gyü le tek), ame lyek el ve szít he tik min den elekt ro mos el len ál lá su kat,
azaz vég te len elekt ro mos ve ze tõ ké pes ség gel ren del kez het nek, és igen nagy elekt ro mos áram át vi te lé re
alkalmasak Joule-hõ keletkezése nélkül.

Mû sza ki meg jegy zés:
Az anyag kri ti kus szup ra ve ze tõ ál la po tát a „kri ti kus hõ mér sék let”, a kri ti kus mág ne ses mezõ – amely a hõ mér -

sék let függ vé nye – és a kri ti kus áram sû rû ség jel lem zi, amely azon ban a mág ne ses me zõ tõl és a
hõmérséklettõl egyaránt függ.

ML22. „Szük sé ges”:
a „tech no ló gia” te kin te té ben a „tech no ló gi á nak” az ellen õr zés alá esõ mû kö dé si szint, jel lem zõk vagy funk -
ciók el éré sé ért vagy meg ha la dá sá ért fe le lõs rész e. Az ilyen „szük sé ges tech no ló gia” több termék részét is
képezheti.

ML22. „Tech no ló gia”:
a ter mé kek „fej lesz té sé hez”, „gyár tá sá hoz” vagy „fel hasz ná lá sá hoz” szük sé ges egye di in for má ció. Ez az in -
for má ció le het mû sza ki adat vagy mûszaki támogatás.

Mû sza ki meg jegy zé sek:
1. A „mû sza ki adat” le het terv rajz, terv, ábra, mo dell, for mu la, táb lá zat, gé pé sze ti terv és spe ci fi ká ció, ké zi -

könyv és út mu ta tás, akár írás ban, akár más adat hor do zón, pél dá ul mág nes le me zen, mág nes sza la gon vagy
csak olvasható tárban rögzítve.

2. A „mû sza ki tá mo ga tás” le het út mu ta tá sok, kész sé gek, kép zés, a mun ká val kap cso la tos is me re tek át adá sa
vagy kon zul tá ci ós szol gál ta tás. A „mû sza ki tá mo ga tás” ma gá ban fog lal hat ja a „mûszaki adatok” átadását is.

ML7. „Tö meg osz la tó anya gok”:
olyan anya gok, ame lyek – a tö meg osz la tá si cél ra tör té nõ ter ve zett fel hasz ná lá suk so rán – rö vid idõ alatt az em -
ber i ér zék szer vek ir ri tá ci ó ját vagy a fi zi kai funk ci ók za va rát okoz zák, amely ha tá sok az anya gok kal való
 expozíció be fejezõdését köve tõen rö vid idõn be lül meg szûn nek. A könnygáz a „tömegoszlató anyagok” egyik
fajtája.
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ML22. „Tu do má nyos alap ku ta tás”:
kí sér le ti vagy el mé le ti mun ka, mely nek alap ve tõ cél ja új is me re tek meg szer zé se je len sé gek vagy meg fi gyel -
he tõ té nyek alap el ve i rõl, és el sõd le ge sen nem meg ha tá ro zott gya kor la ti cél vagy szándék elérésére irányul.

ML19. „Ûr mi nõ sí té sû”:
olyan ter mék, ame lyet úgy ter vez tek, gyár tot tak és pró bál tak ki, hogy meg fe lel jen a mû hol dak, valamint a
nagy ma gas sá gú, 100 ki lo mé te ren vagy na gyobb ma gas sá gon mû kö dõ re pü lõ rend sze rek fel bo csá tá sá nál és
te le pí té sé nél meg kö ve telt kü lön le ges elekt ro mos, mechanikai vagy környezeti követelményeknek.

ML17. „Vé gef fek to rok”:
fo gó szer szá mok, „ak tív szer szám egy sé gek” és min den egyéb olyan szer szám, ame lyet a „ro bot” ma ni pu lá -
tor-kar vé gén lévõ alap lap ra erõsítenek.

Mû sza ki meg jegy zés:
„ak tív szer szám egy sé gek”: va la mely mun ka da rab haj tó ere jét vagy mun ka ener gi á ját biz to sí tó vagy azt érzé -
kelõ esz kö zök.

ML7. „Vi võ vek to rok”:
ge ne ti kai anyag nak a fo ga dó sejt be tör té nõ be jut ta tá sá ra hasz nált hor do zók (pél dá ul plaz ma vagy vírus).

2. melléklet a 26/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

[2. mel lék let a 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let hez]

Az Európai Unió fegyverexportra vonatkozó
Magatartási Kódexe (elfogadva 1998. június 8-án)

Az Euró pai Unió Ta ná csa
épít ve az Euró pai Ta nács 1991-es lu xem bo ur gi és 1992-es lissza bo ni ülé sén egyez te tett Kö zös Kri té ri u mok ra,
el is mer ve a fegy ver ke res ke dõ or szá gok kü lön le ges fe le lõs sé gét,
az zal a szán dék kal, hogy olyan ma gas szin tû kö zös sza bá lyo zást hoz zon lét re, me lyet a ha gyo má nyos fegy ve rek for -

gal ma zá sá nak fel ügye le te és kor lá to zá sa so rán min den EU tag ál lam mi ni má lis kö ve tel mény nek te kint, to váb bá, hogy a
na gyobb át lát ha tó ság ér de ké ben erõ sít se a vo nat ko zó in for má ci ók cse ré jét,

az zal a szán dék kal, hogy meg aka dá lyoz za olyan fel sze re lé sek ex port ját, me lyek fel hasz nál ha tók le het nek bel sõ el -
nyo más ra, vagy nem zet kö zi ag resszió cél ja i ra, vagy hoz zá já rul hat nak a re gi o ná lis in sta bi li tás hoz,

az zal az óhaj jal, hogy a Kö zös Kül- és Biz ton ság po li ti ka ke re té ben erõ sít sék együtt mû kö dé sü ket és elõ moz dít sák kö -
ze le dé sü ket a ha gyo má nyos fegy ve rek ex port já nak te rü le tén,

te kin tet tel a Ha gyo má nyos Fegy ve rek Tör vény el le nes Ke res ke del mé nek Meg elõ zé sé re és Le küz dé sé re irá nyuló
EU Prog ram ke re té ben ho zott ki egé szí tõ in téz ke dé sek re,

tu da tá ban annak, hogy az EU tag ál la mai sa ját ipar i bá zi suk, illetve vé del mi erõ fe szí té se ik ré sze ként fenn kí ván ják tar -
ta ni vé del mi ipa ru kat,

el is mer ve, hogy az ál la mok nak az ENSZ Alap ok má nyá val össz hang ban jo guk van az ön vé de lem hez és az ön vé de lem -
hez szük sé ges esz kö zök for gal ma zá sá hoz,
az aláb bi Ma ga tar tá si Kó de xet és vég re haj tá si ren del ke zé se ket fo gad ta el:

1. Kri té ri um
Az EU tag ál la mok nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek tisz te let ben tar tá sa, kü lö nös te kin tet tel az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná -

csa és a Kö zös ség ál tal el ren delt szank ci ók ra, a non-pro li fe rá ci ós és más te rü le te ken szü le tett egyez mé nyek re, valamint
más nem zet kö zi kö te le zett sé gek re

Az ex port en ge dély ké rel met el kell uta sí ta ni, ha az en ge dély meg adá sa nem len ne össz hang ban egye bek között:
a) a tag ál la mok nem zet kö zi kö te le zett sé ge i vel és kö te le zett ség vál la lá sá val az ENSZ, az EBESZ és az EU ál tal ho -

zott fegy ver em bar gók be tar tá sá ra,
b) a tag ál la mok nak az Atom so rom pó Szer zõ dés ben (Nuc le ar Non-Pro li fe ra ti on Tre aty, NPT), a Bi o ló gi ai és

 Toxin Fegy ver Ti lal mi Egyez mény ben (Bi o lo gi cal and To xin We a pons Con ven ti on, BTWC), valamint a
Vegyi fegyver Ti lal mi Egyez mény ben (Che mi cal We a pons Con ven ti on, CWC) vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé -
ge i vel,

c) az Auszt rá lia Cso port (Aust ra lia Gro up, AG), a Ra ké ta Tech no ló gi ai El len õr zé si Rend szer (Mis si le
 Technology Cont rol Re gi me, MTCR), a Nuk le á ris Szál lí tók Cso port ja (Nuc le ar Supp li ers Gro up, NSG) és a
Was se na ar-i Meg álla po dás (Was se na ar Ar ran ge ment, WA) ke re tén be lül vál lalt kö te le zett sé ge ik kel,

d) a gya log sá gi ak nák min den tí pu sá nak ex port ját til tó kö te le zett sé gük kel.
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2. Kri té ri um

Az em ber i jo gok tisz te let ben tar tá sa a cél or szág ban

A tag ál la mok ér té ke lik a cél or szág nak a nem zet kö zi em ber i jogi esz kö zök ben le fek te tett em ber i jogi alap el vek hez
való viszonyát és

a) nem ál lí ta nak ki ex port en ge délyt, ha nyil ván va ló koc ká za ta van annak, hogy a ter ve zett ex por tot bel sõ el nyo -
más ra használhatják fel,

b) egye di leg el bí rál va és az esz kö zök jel le gét is figye lembe véve, kü lö nös óva tos ság gal és éber ség gel jár nak el
olyan or szá gok ba irá nyuló en ge dély meg adá sa kor, ame lyek ese té ben az ENSZ, az Euró pa Ta nács vagy az EU
ille té kes tes tü le te az em ber i jo gok súlyos megsértését állapította meg.

E cél ból bel sõ el nyo más ra hasz nál ha tó esz köz nek kell te kin te ni, egye bek közt azt az esz közt, ame lyet vagy amely hez
ha son lót a meg je lölt vég fel hasz ná ló bi zo nyí tot tan bel sõ el nyo más ra hasz nál, vagy amely ese té ben ok kal fel té te lez he tõ,
hogy az esz közt nem a meg je lölt cél ra, vagy nem a fel tün te tett vég fel hasz ná ló ál tal, ha nem bel sõ el nyo más esz kö ze ként
hasz nál ják fel. A Ma ga tar tá si Kó dex 1. szá mú vég re haj tá si ren del ke zé sé vel össz hang ban, a bel biz ton sá gi al kal ma zás ra
szánt eszközök esetében gondosan kell tanulmányozni az eszköz jellegét.

A bel sõ el nyo más kö ré be tar to zik, egye bek közt, a kín zás és más ke gyet len, em ber te len és meg alá zó bá nás mód vagy
bün te tés, a bí ró sá gi el já rás nél kü li vagy ön ké nyes ki vég zé sek, az el tû né sek, az ön ké nyes fel tar tóz ta tás és más, a nem zet -
kö zi em ber i jogi do ku men tu mok ban, ide ért ve az Em ber i Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá ban és a Pol gá ri és Po li ti kai Jo -
gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nyá ban meg ha tá ro zott, emberi jogokat és alapvetõ szabadságjogokat súlyosan sértõ
cselekedetek.

3. Kri té ri um

A fenn ál ló fe szült sé gek bõl, vagy fegy ve res konf lik tu sok ból ere dõ bel sõ hely zet a célországban

A tag ál la mok nem en ge dé lyez nek olyan ex por tot, amely a cél or szág ban fegy ve res konf lik tus ki tö ré sét vagy el hú zó dá -
sát ered mé nyez né, illetve a meg lé võ fe szült sé gek vagy konf lik tu sok súlyosbodásához vezetne.

4. Kri té ri um

A re gi o ná lis béke, biz ton ság és sta bi li tás meg õr zé se

A tag ál la mok nem ad nak ki ex port en ge délyt, ha nyil ván va ló a koc ká za ta annak, hogy a cím zett a ter ve zett ex por tot
egy má sik or szág el le ni ag resszi ó ra hasz nál ná fel, vagy erõ szak kal sze rez ne ér vényt területi követelésének.

A koc ká za tok mér le ge lé se kor az EU Tag ál la mai egye bek kö zött a kö vet ke zõ ket ve szik figye lembe:

a) A cél or szág és egy má sik or szág kö zöt ti fegy ve res konf lik tus fenn ál lá sa, illetve annak va ló szí nû sé ge.

b) A cél or szág va la me lyik szom széd já val szem ben fenn ál ló te rü le ti kö ve te lé se, mely nek a múlt ban meg pró bált
fegy ver rel vagy a fegy ver rel való fe nye ge tés sel érvényt szerezni.

c) Annak va ló szí nû sé ge, hogy az esz közt a cél or szág nem le gi tim nem ze ti biz ton sá gi és vé del mi cé lok ra hasz nál ja fel.

d) Annak szük sé ges sé ge, hogy az ex port a re gi o ná lis sta bi li tást ne be fo lyá sol ja lényegesen.

5. Kri té ri um

A tag ál la mok és azon te rü le tek, me lyek nek kül kap cso la ta i ért va la mely tag ál lam fe le lõs, valamint a ba rá ti és a szö vet -
sé ges országok biztonsága

A tag ál la mok figye lembe ve szik:

a) A ter ve zett ex port le het sé ges ha tá sát sa ját, a ba rá ti, a szö vet sé ges és más tag ál la mok vé del mi és biz ton sá gi ér de -
ke i re egy út tal el is mer ve azt, hogy ez a té nye zõ nem be fo lyá sol hat ja az em ber i jo gok, a re gi o ná lis béke, a biz ton -
ság és a sta bi li tás tiszteletére vonatkozó kritériumok mérlegelését.

b) A szó ban for gó ter mé kek nek sa ját, a ba rá ti, a szö vet sé ges és más or szá gok erõi el le ni fel hasz ná lá sá nak
kockázatát.

c) A mû sza ki vissza fej tés (az ún. „re ver se en gi ne e ring”) vagy a tech no ló gia nem szán dé kos át adá sá nak
kockázatát.

6. Kri té ri um

A vá sár ló or szág nak a nem zet kö zi kö zös ség gel szem ben ta nú sí tott ma ga tar tá sa, kü lö nös te kin tet tel a ter ro riz mus hoz
való vi szo nyá ra, szö vet ség esi rend sze ré nek jel le gé re és a nem zet kö zi jog tiszteletben tartására.

A tag ál la mok egye bek közt figye lembe ve szik a vá sár ló or szág ko ráb bi fel lé pé sét az aláb bi területeken:

a) a ter ro riz mus és a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés tá mo ga tá sa vagy bátorítása,

b) nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek vég re haj tá sa, kü lö nös te kin tet tel az erõ szak al kal ma zá sá ról való le mon dás ra,
be le ért ve a nem zet kö zi hu ma ni tá ri us jog nak a nem zet kö zi és a nem nem zet kö zi konfliktusokra vonatkozó
részét.
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c) a non-pro li fe rá ció, valamint a fegy ver zet el len õr zés és a le sze re lés más te rü le tei irán ti el kö te le zett sé ge, kü lö nös
te kin tet tel az 1. Kri té ri um b) al pont já ban em lí tett fegy ver zet el len õr zé si és le sze re lé si meg ál la po dá sok
aláírására, ratifikálására és végrehajtására.

7. Kri té ri um
Annak koc ká za ta, hogy az esz köz a vá sár ló or szá gon be lül más fel hasz ná ló hoz jut, vagy nem kí vá na tos fel té te lek kel

re-ex por tá lás ra ke rül
Annak ér té ke lé se kor, hogy a ter ve zett ex port mi lyen ha tást gya ko rol az im por tá ló or szág ra, valamint hogy mek ko ra a

koc ká za ta annak, hogy az ex por tált áru nem kí vá na tos vég fel hasz ná ló hoz ke rül het, a kö vet ke zõ ket kell mér le gel ni:
a) A be fo ga dó or szág le gi tim vé del mi és nem ze ti biz ton sá gi ér de kei, be le ért ve az ENSZ, vagy más bé ke fenn tar tó

te vé keny ség ben való részvételt.
b) A be fo ga dó or szág mû sza ki fel ké szült sé ge az esz köz hasz ná la tá ra.
c) A be fo ga dó or szág ké pes sé ge ha té kony ex port el len õr zés mû köd te té sé re.
d) A fegy ve rek ter ro ris ta szer ve ze tek hez való re-ex por tá lá sá nak, vagy el té rí té sé nek a koc ká za ta (a terrorizmus-

 ellenes esz kö zök ese té ben kü lö nö sen gon dos mér le ge lés re van szükség ebben az összefüggésben).

8. Kri té ri um
Annak mér le ge lé se, hogy a fegy ver ex port és a be fo ga dó or szág mû sza ki és gaz da sá gi adott sá gai össz hang ban van -

nak-e, figye lembe véve, hogy az ál la mok nak úgy kel le ne ki elé gí te ni jo gos biz ton sá gi és vé del mi szük ség le te i ket, hogy a
fegy ver ke zés a leg ki sebb ter het rója az em ber i és gaz da sá gi erõ for rá sok ra

A tag ál la mok figye lembe ve szik a meg fe le lõ for rá sok ból szár ma zó in for má ci ó kat, azaz az ENSZ Fej lesz té si Prog ram -
ja (UNDP), a Vi lág bank (World Bank), a Nem zet kö zi Va lu ta Alap (IMF) és a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si
Szer ve zet (OECD) je len té se it annak meg ál la pí tá sá hoz, hogy a ter ve zett ex port nem hát rál tat ná-e sú lyo san a fenn tart ha tó
fej lõ dést a be fo ga dó or szág ban. Eb ben az össze füg gés ben mér le ge lik a be fo ga dó or szág ka to nai és szo ciá lis ki adá sa i nak
re la tív szint jét, figye lembe véve bár mi lyen Euró pai Uni ós vagy két ol da lú se gélyt is.

A Kormány
27/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam
által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul

okozott károk részleges kárpótlásáról  szóló
1991. évi XXV. tör vény végrehajtásáról  szóló
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet és az egyes

értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai
megsemmisítésének biztonsági szabályairól  szóló
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben,
az ál lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la -
nul oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény 29.  §-ában, to váb bá a tõ ke pi ac ról  szóló
2001. évi CXX. tör vény 451.  § (1) be kez dés e) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál lam ál -
tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul oko zott
ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi XXV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren -

de let (a továb biak ban: Kr.) 13/B.  §-ának (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lam i va gyon pri va ti zá ci ó ja so rán fel hasz nált
és be vont, vagy egyéb mó don az ál lam tu laj do ná ba ke rült
– ide ért ve a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ál tal meg szer -
zett – to váb bá a for ga lom ba nem ke rült kár pót lá si je gyek -
kel cím let, so ro zat és sor szám sze rint el kell szá mol ni.”

2.  §

A Kr. 13/C.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13/C.  § Az ál lam i va gyon pri va ti zá ci ó ja so rán fel hasz -

nált és be vont, vagy egyéb mó don az ál lam tu laj do ná ba ke -
rült – ide ért ve a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ál tal meg -
szer zett, to váb bá a for ga lom ba nem ke rült kár pót lá si je -
gyek meg sem mi sí té sé rõl – az egyes ér ték pa pí rok elõ ál lí tá -
sá nak, ke ze lé sé nek és fi zi kai meg sem mi sí té sé nek biz ton -
sá gi sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let ben fog lal tak nak
meg fele lõen – az Igaz ság ügyi Hi va tal lal, valamint az ál -
lam i va gyon ke ze lõ szer ve zet tel együtt mû köd ve – a Nem -
zet biz ton sá gi Szak szol gá lat gon dos ko dik.”

3.  §

Az egyes ér ték pa pí rok elõ ál lí tá sá nak, ke ze lé sé nek és fi -
zi kai meg sem mi sí té sé nek biz ton sá gi sza bá lya i ról  szóló



98/1995. (VIII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
7.  §-a a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:

„(4) A tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál -
lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 104/1991. (VIII. 3.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Kr.) meg ha tá ro zott,
for ga lom ba nem ke rült kár pót lá si jegy az ér vény te le ní tést
köve tõen sem mi sít he tõ meg. Az ér vény te le ní tés re, a meg -
sem mi sí té sig tör té nõ õr zés re és a meg sem mi sí tés re a
(2)–(3) be kez dés ren del ke zé se it az zal kell al kal maz ni,
hogy a meg sem mi sí tés az ér vény te le ní tést köve tõen az
(1) be kez dés ben sza bá lyo zott idõ el tel te elõtt is meg kezd -
he tõ.”

4.  §

Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az ér ték pa pí rok fi zi kai meg sem mi sí té se – ége tés -
sel, be zú zás sal vagy ezek kel biz ton sá gi lag egyen ér té kû
más mód szer rel – bi zott ság je len lé té ben tör té nik, a meg -
sem mi sí tés meg tör tén tét pe dig – a 8/A.  §-ban fog lalt eset -
kör ki vé te lé vel – köz jegy zõ ta nú sít ja.

A bi zott ság tag jai:
a) a ki bo csá tó cég jegy zés re jo go sult vagy írás ban meg -

ha tal ma zott kép vi se lõ je;
b) a meg sem mi sí tést vég zõ szer ve zet kép vi se lõ je;
c) az en ge déllyel ren del ke zõ le té ti hely kép vi se lõ je, ha

a ki bo csá tó az ér ték pa pírt vagy ér ték pa pír sze rû ok ira tot le -
tét ben tart ja.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:
„8/A. (1) A Kr.-ben meg ha tá ro zott kár pót lá si je gyek

meg sem mi sí té sét a Szak szol gá lat vég zi. A meg sem mi sí té -
si el já rás ról a Szak szol gá lat a 8.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott tar ta lom mal jegy zõ köny vet ké szít. A jegy zõ -
köny vet a Szak szol gá lat je len lévõ kép vi se lõ je alá ír ja, alá -
írá sát pe dig a meg sem mi sí té si bi zott ság je len lévõ kép vi -
se lõi ta nú sít ják. A Szak szol gá lat ál tal így ki ál lí tott ok irat
köz ok irat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt meg sem mi sí té si bi -
zott ság tag jai:

a) a Szak szol gá lat nak a Szak szol gá lat ve ze tõ je ál tal ki -
je lölt mun ka tár sa;

b) a ki bo csá tó Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben el já ró
pénz ügy mi nisz ter ál tal írás ban meg ha tal ma zott Igaz ság -
ügyi Hi va tal arra ki je lölt kép vi se lõ je;

c) az ál lam i va gyon ke ze lõ szer ve zet kép vi se lõ je.
(3) A meg sem mi sí tés re csak a bi zott ság va la mennyi

tag já nak je len lé te ese tén ke rül het sor.”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tu laj don -
vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál lam ál tal igaz ság ta la -
nul oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 104/1991.
(VIII. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 149/1995.
(XII. 7.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) Ahol a Kr. az Or szá gos Kár ren de zé si és Kár pót lá si
Hi va tal ról vagy a me gyei (fõ vá ro si) kár ren de zé si hi va ta -
lok ról, to váb bá a Köz pon ti Kár ren de zé si Iro dá ról és te rü -
le ti ki ren delt sé ge i rõl tesz em lí tést, azon az Igaz ság ügyi
Hi va talt kell ér te ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
28/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény végrehajtásáról  szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma -
gán nyug díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe -
de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 58.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b)–d) és g) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra
jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
4.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A Tbj. 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben nem em lí tett,
az Euró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi
vég re haj tá sá ban, illetve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend -
szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter
lét re ho zá sá ról és az ezzel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé -
tel rõl  szóló kor mány ren de let sze rint nyil ván tar tott, a Tbj.
sze rint me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ biz to sí tá si kö te le zett sé ge a nyil ván tar tás ba
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vé tel nap já tól a nyil ván tar tás ból való tör lés nap já ig áll
fenn.”

2.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) A Tbj. 39.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott já ru lék fi ze té si kö te le zett ség az egész ség ügyi szol gál -
ta tás ra való jo go sult ság meg szû né sét kö ve tõ nap tól a biz -
to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi szony elsõ nap já ig, il le -
tõ leg a Tbj. 16.  § (1) be kez dé sé nek a)–p) és s)–t) pont já -
ban meg ha tá ro zott jo go sult sá gi fel té te lek be kö vet ke zé sé -
nek nap já ig áll fenn.

(2) A Tbj. 39.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott já ru -
lék alap utá ni já ru lék fi ze té si kö te le zett ség idõ tar ta ma azo -
nos a ha tó sá gi bi zo nyít vány ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta má -
val, kez dõ idõ pont ja a ha tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sá nak
nap ja. Ha a já ru lék fi ze té si kö te le zett ség nem áll fenn a
nap tá ri hó nap tel jes tar ta ma alatt, egy nap tá ri nap ra az egy
fõre jutó havi jö ve de lem har min cad ré szét kell figye lembe
ven ni.

(3) Ha a biz to sí tá si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá ra utó lag 
ke rül sor, a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak idõ tar ta -
ma alatt a Tbj. 39.  §-a alap ján meg fi ze tett já ru lé kot a fog -
lal koz ta tó ál tal ki ál lí tott iga zo lás be nyúj tá sa mel lett vissza 
le het igé nyel ni az ál lam i adó ha tó ság tól.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 21/A.  §-sal egé szül ki:
„21/A.  § A ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj- és pót lék -

szám lá ra té ve sen be fi ze tett össze get az ál lam i adó ha tó ság -
tól le het vissza igé nyel ni, ki vé ve ha a be fi ze tõ nek tag díj-
vagy az zal össze füg gés ben fel szá mí tott ké se del mi pót lék,
ön el len õr zé si pót lék tar to zá sa van. A té ve sen be fi ze tett
össze get – tar to zás ese tén a fenn ma ra dó össze get – a ma -
gánnyug díj pénz tár az adó ha tó ság adat szol gál ta tá sa alap -
ján 8 mun ka na pon be lül az adó ha tó ság erre a cél ra meg -
nyi tott szám lá já ra utal ja vissza, és az adó ha tó ság fi ze ti
vissza a be fi ze tõ nek.”

4.  §

Az R. 22.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga a
Tbj. 42.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mé lyi ada tok és a TAJ-szám meg je lö lé sé vel be je len tést
tesz az OEP ré szé re a gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek rõl az el lá -
tást meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét és az el lá -
tás meg szû né sét kö ve tõ 10 na pon be lül. Az ada tok át adá -

sá nak mód já ról a Ma gyar Ál lam kincs tár és az OEP meg ál -
la po dást köt.”

5.  §

Az R. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § (1) Az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je 

a Tbj. 42.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mé lyi ada tok és a TAJ-szám meg je lö lé sé vel be je -
len tést tesz a MEP-nek a rend sze res szo ciá lis se gély ben,
az ápo lá si díj ban, az idõs ko rú ak já ra dé ká ban és a ha di gon -
do zot ti pénz el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek rõl az el lá tást
meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét és az el lá tás
meg szû né sét kö ve tõ 10 na pon be lül. Ha a rend sze res szo -
ciá lis se gély fo lyó sí tá sa szü ne tel, er rõl a szü ne te lés kez dõ
és be fe je zõ idõ pont ját kö ve tõ 10 na pon be lül kell a be je -
len tést tel je sí te ni.

(2) Az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je be je -
len tést tesz ar ról a sze mély rõl is, aki nek a szo ciá lis rá szo -
rult sá gát a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 54.  §-a alap ján a pol gár mes ter
meg ál la pí tot ta. A be je len tést a szo ciá lis rá szo rult ság meg -
ál la pí tá sá ról  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
10 na pon be lül kell a MEP ré szé re tel je sí te ni. A be je len tés -
nek tar tal maz nia kell azt is, hogy a jo go sult sá got mi lyen
idõ tar tam ra ál la pí tot ták meg.”

6.  §

Az R. 24.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A be je len tés re kö te le zett szerv a jo go sult ság kez de -
té re és meg szû né sé re vo nat ko zó be je len tést a jo go sult ság
kez de tét és meg szû né sét kö ve tõ 10 na pon be lül kö te les tel -
je sí te ni a MEP-nek.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 25.  §-sal egé szül ki:
„25.  § A 22–24.  §-ok ban fog lal tak sze rin ti adat tar ta lom -

mal a MEP, il le tõ leg az OEP ré szé re tel je sí ten dõ be je len -
tést az OEP ál tal rend sze re sí tett és a be je len tés re kö te le zet -
tek ren del ke zé sé re bo csá tott prog ram fel hasz ná lá sá val
elekt ro ni kus úton vagy gépi adat hor do zón kell tel je sí te ni.
A MEP a be je len tés át vé te lét iga zol ja.”

8.  §

Az R. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26.  § (1) A Tbj. 16.  § (1) be kez dé sé nek j) pont já ban

meg ha tá ro zott sze mély az egész ség ügyi szol gál ta tá sá nak
biz to sí tá sá ra be je len tést tesz a MEP-nek, ezzel egy ide jû -
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leg az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet szak vé le mé nyé vel
iga zol ja, hogy mun ka ké pes sé ge csök ke né sé nek mér té ke
az 50 szá za lé kot el éri.

(2) A Tbj. 16.  § (1) be kez dé sé nek k) pont já ban em lí tett
sze mély az egész ség ügyi szol gál ta tá sá nak biz to sí tá sá ra
be je len tést tesz a MEP-nek, ezzel egy ide jû leg nyi lat ko zik
ar ról, hogy a havi jö ve del me nem ha lad ja meg a mi ni mál -
bér 30 szá za lé kát.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 27.  §-sal egé szül ki:
„27.  § Az OEP a nyil ván tar tá sa sze rint TAJ-szám mal

ren del ke zõ sze mé lyek TAJ-szá má ról, sze mé lyi- és lak -
cím ada ta i ról, valamint azok vál to zá sá ról ada tot szol gál tat
az ONYF-nek. Az ada tok át adá sá nak mód já ról az OEP és
az ONYF meg ál la po dást köt.”

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés a) pont ja ki vé te lé vel –
2007. áp ri lis 1-jén lép hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
5/B.  § (1) be kez dé sé ben „az érin tett ma gánnyug díj pénz -
tár hoz a Tbj. 50.  §-ban fog lal tak sze rint” szö veg rész he lyé -
be „a Tbj. 50.  §-ában fog lal tak sze rint az ál lam i adó ha tó -
ság nak” szö veg rész lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti
a) e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon a tár sa da lom -

biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról,
valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 195/1997.
(XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 328/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ban a „ , 26.  §-a” szö veg rész,

b) e ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
13.  §-a, 22.  §-ának (2) és (6) be kez dé se.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
29/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása
felhasználásának részletes szabályairól  szóló

19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend -
sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 22.  §-ának

a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a
he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sá nak igény -
be je len té si, dön tés-elõ ké szí té si és el szá mo lá si rend jé rõl,
valamint a Ma gyar Ál lam kincs tár fi nan szí ro zá si, el szá mo -
lá si és el len õr zé si fel ada ta i ról, to váb bá a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai fel ada ta i ról a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa fel -
hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) be ve -
ze tõ rész e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Cct.) 22.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a Kor mány a he lyi ön kor mány za tok cím zett és
cél tá mo ga tá sá nak igény be je len té si, dön tés-elõ ké szí té si és
el szá mo lá si rend jé rõl, valamint a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a továb biak ban: Kincs tár) fi nan szí ro zá si, el szá mo lá si és
el len õr zé si fel ada ta i ról, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár
te rü le ti szer vei (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) fel ada ta i ról
a kö vet ke zõ ket ren de li el:”

2.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § Az 1–5.  §, valamint a 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal ta kat a cím zett tá mo ga tás vo nat ko zá sá ban a tárgy év -
ben nem kell al kal maz ni, amennyi ben az Or szág gyû lés – a
Cct. 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tárgy évet
meg elõ zõ en – dön tött ar ról, hogy nem in dít ha tó új cím zett
tá mo ga tás sal be ru há zás.”

3.  §

A Ren de let 19.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az elõ ze tesen fel szá mí tott, le nem von ha tó áfá val
el nyert köz pon ti tá mo ga tás nál a hi tel in té zet, illetve a
Kincs tár

a) az idõ köz ben le von ha tó vá vált áfa ese tén csak a ki -
hir de tés ben sze rep lõ éves ütem le von ha tó vá vált áfá val
csök ken tett ré szé ig,

b) jog sza bá lyi vál to zás ból ere dõ áfa csök ke né sé nek
ese tén – ha a tá mo ga tás cím zett je nem ren del ke zik a Cct.
14.  § (14) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti en ge déllyel – a
csök ken tés sel érin tett köz pon ti tá mo ga tás nak az áfa-vál to -
zás  miatti ará nyo san csök ken tett ré szé ig

tel je sí ti a köz pon ti tá mo ga tás uta lá sát.”
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4.  §

A Ren de let 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kor mány zat a be ru há zás – mû sza ki-pénz ügyi
szem pont ból – tel jes be fe je zé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül a
cím zett, illetve cél tá mo ga tá si elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról
az ÖTM ál tal az Igaz ga tó sá gon ke resz tül meg kül dött adat -
la po kon el szá mol. A szám la ve ze tõ hi tel in té zet, illetve a
Kincs tár iga zol ja az igény be vett tá mo ga tás össze gét az
adat la po kon. Az ön kor mány zat az el szá mo lást az Igaz ga -
tó sá gon ke resz tül kül di meg az ÖTM-nek. Az ÖTM az el -
szá mo lás el fo ga dá sá ról nyi lat ko za tot ad ki. Amennyi ben
az ÖTM az el szá mo lást nem fo gad ja el, a Cct. 14.  §-a,
valamint az Áht. 64/B.  §-a alap ján in téz ke dik a Kincs tár,
illetve az érin tett ön kor mány zat felé.”

5.  §

(1) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A be ru há zás hoz biz to sí tott sa ját for rás (sa ját be vé -
tel) iga zo lá sa az ön kor mány zat költ ség ve té si ren de le te
(vagy annak ki vo na ta), kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat, il le -
tõ leg a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog la lt
fel ha tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za ta, a la -
kos sá gi hoz zá já ru lás iga zo lá sá ra a ter ve zett ví zi köz -
mû-tár su la ti hi tel ígér vény, kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat
be nyúj tá sá val. Amennyi ben nem ala kult meg a ví zi köz mû
tár su lat, úgy az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro -
za tát szük sé ges csa tol ni ar ról, hogy nyer tes pá lyá zat ese -
tén kez de mé nye zi a ví zi köz mû tár su lat lét re ho zá sát és az
igény be je len tés ben sze rep lõ mér té kû hi tel fel vé te lét,
amely hi tel vissza fi ze té sé re ke zes sé get vál lal. Amennyi -
ben meg ala kult a ví zi köz mû tár su lat, úgy a tár su lat ré szé re
ki ál lí tott hi tel ígér vényt szük sé ges csa tol ni.”

(2) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 10. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10. A rész le tes költ ség szá mí tás (3. szá mú doku -
mentum).”

(3) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ új
21. pont tal egé szül ki:

„21. Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ér te sí té se 
a meg va ló su ló több let ka pa ci tás kü lön jog sza bály sze rin ti
elõ ze tes be fo ga dá sá ról.”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
1.  § (1) be kez dé sé ben „az Or szá gos Te rü let fej lesz té si
 Hivatallal (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész he lyé be

„az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um mal
(a továb biak ban: ÖTM)” szö veg, 10.  § (3) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban a „négy” szö veg rész he lyé be „há -
rom” szö veg, 1.  § (3) be kez dé sé ben, 2.  § (2) be kez dé sé -
ben, 3.  § (2) be kez dé sé ben, 17.  § (2)–(4) be kez dé sé ben,
20.  § (1) be kez dé sé ben „a Hi va tal nak” szö veg ré szek he -
lyé be „az ÖTM-nek” szö veg, 1.  § (6) be kez dé sé ben, 2.  §
(4) be kez dé sé ben, 5.  §-ában, 11.  § (3) be kez dé sé ben, 14.  §
(9) be kez dé sé ben, 20.  § (1)–(2) és (5) be kez dé sé ben,
21.  §-ában, 22.  § (3) be kez dé sé ben, 24.  § (2)–(3) be kez dé -
sé ben, 27.  § (1) be kez dé sé ben „a Hi va tal” szö veg ré szek
he lyé be „az ÖTM” szö veg, 18.  § (1) be kez dé sé ben „a
 Hivatallal” szö veg rész he lyé be „az ÖTM-mel” szö veg,
2.  § (3) be kez dé sé ben „a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár -
kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész
 helyébe „a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 12.  § (2) be kez dé sé ben, 14.  § (9) be kez dé sé ben,
20.  § (2) be kez dé sé ben, 22.  § (1) be kez dé sé ben „a Hi va -
talt” szö veg ré szek he lyé be „az ÖTM-et” szö veg, 20.  §
(5) be kez dé sé ben „a te rü let fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be „a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg lép, 4. szá mú mel lék le té nek G) „A cím -
zett és cél tá mo ga tá si igény be je len tés 7. do ku men tu ma”
pont ban „a Hi va tal” szö veg ré szek he lyé be „az
ÖTM”, „ a Hi va tal lal” szö veg rész he lyé be az „ÖTM-mel”
szö veg lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
6.  §-a, valamint a 11.  § (4)–(7) be kez dé se a ha tá lyát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
30/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

az Európai Unió strukturális alapjaiból
és Kohéziós Alapjából származó támogatások

hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl  szóló
1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben; az Alkot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban meg ál la -
pí tott fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
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(a továb biak ban: R.) 18.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés irá nyí -
tó ha tó ság ve ze tõ je a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség nem -
zet kö zi együtt mû kö dé si prog ra mo kért fe le lõs szer ve ze ti
egy sé gé nek ve ze tõ je.

(3) Az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés irá nyí tó 
ha tó ság fel ál lí tá sá ért és mû köd te té sért fe le lõs sze mélyt e
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.”

2.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 192/2006. (IX. 20.) Korm. ren de let
13.  §-a, valamint mel lék le te.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 30/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

„Melléklet
az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelethez

A rendeletben meghatározott egyes intézmények
mûködtetéséért felelõs személyek

Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret
Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség el nö ke

Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség
Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó
Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség el nö ke

Kör nye zet vé de lem és Inf ra -
struk tú ra Ope ra tív Prog ram
Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség el nö ke

Hu mán erõ for rás-fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram és EQUAL
Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség el nö ke

Ag rár- és Vi dék fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó
Ha tó ság

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter

Re gi o ná lis Fej lesz té si Ope ra -
tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség el nö ke

INTERREG Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zés Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség el nö ke

Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó
 Hatóság

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség el nö ke

Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé -
del mi köz re mû kö dõ szer ve zet

kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter

Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si
köz re mû kö dõ szer ve zet

gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter

Ki fi ze tõ Ha tó ság pénz ügy mi nisz ter

                       ”

A Kormány
31/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel
kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ

adatközlés szabályairól

A Kor mány a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 27.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer célja

1.  §

(1) Az Or szá gos Te rü let fej lesz té si és Te rü let ren de zé si
In for má ci ós Rend szer (a továb biak ban: TeIR) cél ja, hogy
a köz pon ti, te rü le ti és he lyi ál lam igaz ga tá si szer vek, más
jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa -
sá gok, valamint ter mé sze tes sze mé lyek szá má ra

a) le he tõ sé get biz to sít son az or szág né pes sé gé nek, gaz -
da sá gá nak, épí tett, táji és ter mé sze ti kör nye ze te ál la po tá -
nak, te rü le ti jel lem zõ i nek:

aa) meg is me ré sé re,
ab) vál to zá sa i nak fi gye lem mel kí sé ré sé re,
ac) euró pai uni ós össze ha son lí tá sá ra,
b) in for má ci ót szol gál tas son
ba) az ada tok és ezek fel dol go zá sa so rán nyert mu ta -

tók, elem zé sek meg je le ní té sé vel,
bb) a te rü let fej lesz té si, te rü let ren de zé si, te le pü lés fej -

lesz té si és te le pü lés ren de zé si ter vek, szö ve ges és tér ké pi
do ku men tu mok be mu ta tá sá val.

(2) A TeIR a tér sé gek, te le pü lé sek hely ze té re jel lem zõ
in for má ci ók kal se gít sé get nyújt a kor mány za ti, re gi o ná lis,
tér sé gi, me gyei, kis tér sé gi, te le pü lé si fej lesz té si és ren de -
zé si, egyéb tér sé gi, valamint ága za ti ter ve zé si, fej lesz té si
te vé keny sé get vég zõ és azt ellen õr zõ szer ve ze tek szá má ra:
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a) a te rü let fej lesz té si és te rü let ren de zé si dön té sek elõ -
ké szí té sé hez és meg ho za ta lá hoz,

b) a tár sa da lom, a gaz da ság és a kör nye zet te rü le ti jel -
lem zõi vál to zá sá nak fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré sé vel
a dön té sek ha tá sa i nak elem zé sé hez,

c) a te rü let- és te le pü lés fej lesz té si, valamint a te rü let-
és te le pü lés ren de zé si ter vek ké szí té sé hez.

(3) A TeIR in for má ci ó kat biz to sí t a re gi o ná lis, a tér sé gi, 
a me gyei és a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer -
ve ze te ik, illetve a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok szá má ra a
ter ve zés, a prog ram me ne dzse lés, a pá lyá za tér té ke lés és a
mo ni tor ing te vé keny ség el lá tá sá hoz.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ala pa dat: az adat gyûj tõ szer ve ze tek tõl át vett fel dol -

go zat lan adat,
b) tér in for ma ti ka: a hely hez kö tõ dõ ada tok di gi tá lis

tér ké pi ala pú fel dol go zá sát tá mo ga tó in for ma ti kai mód -
sze rek és esz kö zök összes sé ge,

c) me ta-adat bá zis: olyan ada tok gyûj te mé nye, ame -
lyek egy má sik ada tot ír nak le, ha tá roz nak meg, és össze -
fog lal ják az adat hasz ná la tá ra vo nat ko zó összes fon tos
tényt,

d) ri port: táb lá zat vagy ta golt szö veg for má já ban ké -
szü lõ je len tés,

e) di ag ram: gra fi kon for má já ban ké szü lõ je len tés,
f) kar tog ram: te rü le ti vo nat ko zá sú mennyi sé gi ada tok

meg je le ní té sé re szol gá ló, tér kép for má já ban ké szü lõ je -
len tés,

g) kor lá to zott fel bon tá sú rasz te res tér kép: we bes tér -
kép szer ver vagy egye di al kal ma zás ál tal ké szí tett, kis fel -
bon tá sú és kor lá to zott ré teg szá mú, kép pon tok ból álló di gi -
tá lis tér kép,

h) adat for rás: az a szer ve zet, amely tõl a TeIR át vet te
az ada tot,

i) fris sí tés: az ak tu á lis adat gyûj té si idõ szak ra vo nat ko -
zó ada tok adat szol gál ta tó nál tör té nõ fel dol go zá sa,

j) fris sí tés ide je: az adat át adás vagy ja ví tó adat át adás
idõ pont ja,

k) az adat le írá sa: az adat for rás ál tal meg adott, az adat -
hoz tar to zó szö ve ges meg ha tá ro zás,

l) az adat mér ték egy sé ge: az a fi zi kai mér ték vi szony,
amely ben az adat mennyi sé ge ér tel mez he tõ,

m) adat gyûj té si idõ szak: az adat rög zí té sé nek ide je,
n) vo nat koz ta tá si egy ség: az a te rü let egy ség, amely re

az adat vo nat ko zik vagy vo nat koz tat ha tó (pro jekt, ob jek -
tum, te le pü lés, kis tér ség, me gye, ré gió, or szág, Euró pai
Unió),

o) vo nat koz ta tá si egy ség idõ sza ka: azon idõ szak,
amely ben a vo nat koz ta tá si egy ség ál la po ta ér vé nyes,

p) pro jekt: tar tal mi lag és for ma i lag rész le te sen ki dol -
go zott, meg fe le lõ pénz ügyi hát tér rel és vég re haj tá si üte -
me zés sel ren del ke zõ fej lesz té si el kép ze lés,

q) ob jek tum: az épí tett, táji és ter mé sze ti kör nye zet tér -
ké pi in for má ci ó i nak leg ki sebb ele mi egy sé ge, amely re vo -
nat ko zó an tér be li ada tok ren del ke zés re áll nak,

r) üze mel te tõ: a TeIR kap csán a rend szer mû köd te té sé -
vel (adat gyûj té sek át vé te lé vel, in for má ció szol gál ta tás sal,
kar ban tar tás sal, nyil ván tar tás sal és fej lesz tés ja vas la tok
meg té te lé vel) meg bí zott szer ve zet,

s) ok ta tá si célú hoz zá fé rés: kö zép is ko lai és fel sõ ok ta -
tá si kép zés ke re té ben do ku men tu mok, tér ké pek meg te kin -
té se, elem zé se, te rü le ti elem zé sek be mu ta tá sa, össze ál lí tá -
sa, valamint ezek – Te IR-re való hi vat ko zás sal tör té nõ –
fel hasz ná lá sa a di á kok is ko lai fel ada ta i nak, illetve szak -
dol go za ta i nak el ké szí té sé ben.

A TeIR feladata

3.  §

A TeIR az 1.  §-ban meg ha tá ro zott cél já nak meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben:

(1) té rí tés men te sen min den ki szá má ra el ér he tõ vé te szi a 
te rü let fej lesz té si és te rü let ren de zé si te vé keny ség hez kap -
cso ló dó leg fon to sabb do ku men tu mo kat – elem zé sek, ér té -
ke lé sek, hí rek, szak mai jog sza bá lyok, irány el vek, mód -
szer ta ni se géd le tek, terv be mu ta tók, he lyes gya kor lat pél -
dái, szak ki fe je zé sek glosszá ri u ma, EU do ku men tu mok –,
valamint a rend szer me ta-adat bá zi sát és az alap ada to kat az 
In ter ne ten, az al rend szer ként mû köd te tett szak mai por tál
(TÉRPORT1) se gít sé gé vel;

(2) a TeIR át ve szi és fel dol goz za, to váb bá egy sé ges
adat bá zis-szer ke zet ben tá rol ja:

a) az or szá gos és az euró pai uni ós, valamint egyéb
nem zet kö zi adat gyûj té sen ala pu ló, az egyes tér sé gek hely -
ze té re jel lem zõ ada to kat,

b) a te rü le ti tá mo ga tá si rend sze rek ada ta it,
c) az or szág és az Euró pai Unió te rü le té re ki ter je dõ,

hely hez kö tött in for má ci ó kat tar tal ma zó ada to kat (di gi tá -
lis tér ké pi adat bá zi so kat),

d) a te rü let- és te le pü lés fej lesz té si, valamint a te rü let-
és te le pü lés ren de zé si te vé keny ség hez kap cso ló dó szö ve -
ges és tér ké pi do ku men tu mok ada ta it;

(3) a TeIR in ter ne tes szol gál ta tá so kat biz to sí t az in for -
má ci ók

a) te le pü lé si,
b) kis tér sé gi,
c) me gyei,
d) ki emelt tér sé gi,
e) re gi o ná lis,

1 A TÉRPORT al rend szer a www.ter port.hu cí men ér he tõ el.

1142 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/23. szám



f) or szá gos,
g) valamint a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (a továb -

biak ban: KSH) te rü le ti szám jel rend sze re sze rin ti egyéb
spe ci á lis te rü let re vo nat ko zó,

h) te le pü lés ha tá rok men tén össze ál lít ha tó egye di te rü -
le ti szin ten tör té nõ elem zé sé hez, meg je le ní té sé hez;

(4) a TeIR szol gál ta tá sa biz to sít ja a hely hez kö tött in for -
má ci ók ese té ben azok tér in for ma ti kai fel dol goz ha tó sá gát;

(5) a TeIR szol gál ta tá sa biz to sít ja az in for má ci ók képi
meg je le ní té sét és nyom ta tá sát az aláb bi for má tu mok ban:

a) do ku men tum,
b) ri port,
c) di ag ram,
d) kar tog ram,
e) kor lá to zott fel bon tá sú rasz te res tér kép;

(6) a TeIR szol gál ta tá sa biz to sít ja az egyes tá mo ga tá si
rend sze rek re vo nat ko zó – adat- és ti tok vé del mi sza bá lyok
ha tá lya alá nem esõ – ada tok pro jekt szin tû le kér de zé sét és
megjelenítését.

A TeIR rendszerfelépítése

4.  §

(1) A TeIR tér in for ma ti kai ala pú egy sé ges in for ma ti kai
rend szer, amely or szá go san egy sé ges szer ke ze tû adat bá -
zis sal ren del ke zik, és biz to sít ja az ada tok hoz zá fé ré sé hez
és fel dol go zá sá hoz szük sé ges in ter ne tes in for ma ti kai szol -
gál ta tá so kat.

(2) A TeIR az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt té ma kö -
rök kel kap cso la tos ada to kat tar tal maz za.

(3) A TeIR rend szer rész e egy me ta-adat bá zis, amely a
gyûj tött adat kö rö ket té te le sen, az aláb bi rész le te zett ség gel
tartalmazza:

a) adat for rás,
b) fris sí tés ide je,
c) az adat le írá sa,
d) az adat mér ték egy sé ge,
e) az adat gyûj té si idõ szak,
f) vo nat koz ta tá si egy ség,
g) vo nat koz ta tá si egy ség idõ sza ka,
h) az a jog sza bály, amely alap ján az adat gyûj tés tör té nik.

(4) A TeIR az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott té -
ma kö rök ben – az adat jel le gé nek, illetve az adat gyûj tés nek 
meg fele lõen – a kö vet ke zõ szin tek re vo nat ko zó adatokat
tartalmaz:

a) pro jekt,
b) ob jek tum,
c) te le pü lés,
d) kis tér ség,
e) me gye,
f) ré gió,
g) or szág vagy
h) Euró pai Unió.

A TeIR elérése

5.  §

(1) A TeIR web ala pú in for ma ti kai rend szer, amely nek
szol gál ta tá sai az Elekt ro ni kus Kor mány za ti Ge rinc há ló za -
ton ke resz tül ér he tõ ek el. A rend szer mû köd te té se köz pon -
to sí tott.

(2) A TeIR egy sé ges adat bá zi sá hoz az al kal ma zá si
rend sze ren (fel hasz ná lói fe lü le ten) ke resz tül csat la koz nak
az or szá gos, te rü le ti (re gi o ná lis, ki emelt tér sé gi, me gyei,
kis tér sé gi) és te le pü lé si szer ve ze tek.

(3) A fel hasz ná lók azo no sí tá sa a Köz pon ti Elekt ro ni kus 
Szol gál ta tá si Rend szer ügy fél ka pu ján keresztül történik.

(4) A 8.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek és 
a 9.  § sze rin ti igény be vé tel ese tén a fel hasz ná lók köz vet le -
nül a TeIR rend sze rét ve he tik igény be adat, in for má ció -
szer zé si és fel dol go zá si feladataik ellátása során.

A TeIR adatkörei, az adatgyûjtések és az adatátadás

6.  §

(1) Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt té ma kö rök kel
kap cso la tos ada tok egy rész rõl a Kor mány ál tal éven ként
el fo ga dás ra ke rü lõ Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ban (a továb biak ban: OSAP) sze rep lõ, más rész rõl 
OSAP-on kí vü li adat gyûj té sek bõl ke rül nek át vé tel re a
 TeIR-be.

(2) A TeIR adat gyûj té se a KSH köz re mû kö dé sé vel a kö -
vet ke zõ ké ppen va ló sul meg:

a) a KSH az éves OSAP elõ ké szí té sé be be von ja a TeIR
üze mel te tõ jét,

b) a KSH biz to sít ja az ál ta la gyûj tött, az OSAP-ból
szár ma zó ada tok hoz való hoz zá fé rést.

(3) Az OSAP-ban sze rep lõ ada tok át adá sá ért – ame lye -
ket nem a KSH gyûjt – az érin tett adat gyûj tõ szerv ve ze tõ -
je felelõs.

(4) Az OSAP-ban nem sze rep lõ, illetve az OSAP ada -
tok ból elõ ál lí tott ön ál ló adat bá zi sok ból a TeIR ré szé re át -
adan dó adat gyûj té se ket rész le te sen a 2. szá mú mel lék let
so rol ja fel. A mel lék let tar tal maz za az adat gyûj tõ, illetve
adat át adó szer ve ze te ket és az adat át adás ra vo nat ko zó ha -
tár idõ ket, gya ko ri sá go kat.

(5) A TeIR üze mel te tõ je a szol gál ta tá sok vég ter mé kén
is kö te les fel tün tet ni az adat for rá sát.

7.  §

(1) Az OSAP-ban sze rep lõ ada tok ból a TeIR ré szé re át -
adan dó ada to kat az adat gyûj tõ szer ve ze tek a fris sí tést kö -
ve tõ 90 na pon be lül kö te le sek át ad ni.
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(2) A 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott adat kör át -
adá sá ért az érin tett adat gyûj tõ szerv fe let t fel ügye le tet el -
lá tó mi nisz ter vagy annak hi á nyá ban az érin tett adat gyûj tõ
szerv ve ze tõ je a fe le lõs.

(3) Az át adan dó ada tok pon tos kö rét és az át adás fel té te -
le it az érin tett adat gyûj tõ szerv és a TeIR üze mel te tõ je
meg ál la po dás ban rög zí tik. A meg ál la po dást a mi nisz ter,
valamint az érin tett adat gyûj tõ szerv fe let t fel ügye le tet el -
lá tó mi nisz ter vagy annak hi á nyá ban az érin tett adat gyûj tõ
szerv ve ze tõ je hagy ja jóvá.

(4) Az adat át adó szer ve ze tek kö te le sek:

a) gon dos kod ni az ada tok nak a TeIR ré szé re elekt ro ni -
kus adat hor do zón vagy köz vet len há ló za ti el érés sel tör té -
nõ átadásáról,

b) az adat át adást egy sé ge sen, te rü le ti leg azo no sít ha tó
mó don, a KSH te rü le ti szám jel rend sze ré ben hasz nált kó -
dok al kal ma zá sá val teljesíteni,

c) az adat át adást a TeIR üze mel te tõ je ré szé re köz vet le -
nül, fel dol goz ha tó, szab vá nyos adat cse re for má tum ban
meg ten ni,

d) tér ké pi adat bá zi sok ese té ben a ren del ke zés re álló
leg na gyobb meg bíz ha tó sá gú di gi tá lis állományt átadni.

(5) A TeIR ada ta i nak nyil vá nos sá gá ra a sta tisz ti ká ról
 szóló 1993. évi XLVI. tör vény, a sze mé lyes ada tok vé del -
mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
1992. évi LXIII. tör vény, valamint az elekt ro ni kus in for -
má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény ren del ke -
zé sei az irány adó ak.

(6) A TeIR adat bá zi sát a te rü let fej lesz té sért és a te rü let -
ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)
nap tá ri éven ként fe lül vizs gál ja. Új adat kö rök gyûj té sé re
tett ja vas lat ese tén a mi nisz ter elõ ze tesen egyez tet az érin -
tett ága za ti mi nisz ter rel, egyez te tést köve tõen a mi nisz ter
ja vas la tot tesz a Kor mány felé e ren de let 2. szá mú mel lék -
le té nek mó do sí tá sá ra.

(7) A (6) be kez dés alap ján új on nan át adan dó adat kö rök
át adá si ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az át adó -
nak az át adás elõ ké szí té sé re leg alább 90 nap áll jon ren del -
ke zé sé re.

(8) A TeIR adat bá zi sát – az ada tok ren del ke zés re ál lá sá -
hoz iga zod va – fo ko za to san ki kell egé szí te ni a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti, a te rü let ren de zé si ter vek tar tal mi kö ve -
tel mé nye i nek meg fe le lõ ada tok kal, e ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ 3 éven be lül.

A TeIR használatának rendje

8.  §

(1) A TeIR min den ki szá má ra té rí tés men te sen el ér he tõ
rész e a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott TÉRPORT al -
rend szer.

(2) A TeIR TÉRPORT al rend sze ré ben el ér he tõ e ken túli
szol gál ta tá sa i hoz té rí tés men te sen – jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben – a kö vet ke zõ szer -
ve ze tek, illetve sze mé lyek fér het nek hoz zá:

a) a Ma gyar Or szág gyû lés Hi va ta la,
b) az Alkot mány bíró ság,
c) a bí ró sá gok,
d) az ügyész sé gek,
e) az Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la,
f) a Ma gyar Nem ze ti Bank,
g) az Ál la mi Szám ve võ szék,
h) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek és azok te rü le ti

szer vei,
i) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia te rü le ti ku ta tá so -

kat foly ta tó in té ze tei,
j) a Ma gyar Köz tár sa ság ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta -

tá si in téz mé nyei te rü le ti ku ta tá so kat foly ta tó ok ta tá si, tu -
do má nyos ku ta tá si szer ve ze ti egy sé gei,

k) az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta nács tag jai és ál lan -
dó meg hí vott jai,

l) a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve ze te ik,
m) a tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve ze te ik,
n) a me gyei ön kor mány za tok és hi va ta la ik,
o) me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve -

ze te ik,
p) a te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok,
q) a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve ze te ik,
r) a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok fel adat- és ha tás kö -

ré ben el já ró több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok és mun ka szer -
ve ze te ik,

s) a te le pü lé si ön kor mány za tok és hi va ta la ik,
t) az or szá gos ön kor mány za ti szö vet sé gek,
u) a tár sa dal mi szer ve ze tek or szá gos, re gi o ná lis, me -

gyei és kis tér sé gi szin ten kü lön jog sza bály2 alap ján lét re -
ho zott egyez te tõ fó ru ma re giszt rált tag jai.

(3) A (2) be kez dés i) és j) pont já ban meg ha tá ro zott szer -
ve ze tek szer ve ze ti egy sé gen ként egy hoz zá fé rést igé nyel -
het nek.

(4) A (2) be kez dés u) pont já ban meg ha tá ro zott kö rön kí -
vü li tár sa dal mi szer ve ze tek szá má ra a hoz zá fé rés a 10.  §
sze rin ti Üze mel te té si Sza bály zat alap ján meg ha tá ro zott
mér té kig té rí tés men tes, az ezen fe lü li szol gál ta tást az érin -
tett tár sa dal mi szer ve zet költ ség té rí tés el le né ben ve he ti
igény be.

(5) A (2) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott hoz zá fé rés
egye di azo no sí tás sal, biz ton sá gos el érés mel lett, há ló za ton 
ke resz tül tör té nik. A hoz zá fé rés igény lõ ol da lá ról fel me rü -
lõ tech ni kai fel té te le it az igény lõ biz to sít ja.

2 A me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a kis tér sé gi fej lesz té si
ta ná csok és a Bu da pes ti Agg lo me rá ci ós Fej lesz té si Ta nács lét re ho zá sá val és
a tér sé gi fej lesz té si ta nács át ala ku lá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, a meg ala -
ku lás sal és át ala ku lás sal kap cso la tos el já rás rend jé rõl, to váb bá az egyez te tõ
fó ru mok lét re jöt té nek és mû kö dé sé nek sza bá lya i ról  szóló 258/2004.
(IX. 16.) Korm. ren de let.
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(6) Azok a szer ve ze tek és ter mé sze tes sze mé lyek, ame -
lyek meg bí zás alap ján a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szer ve ze tek szá má ra, azok fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben 
mun kát vé gez nek, a jo go sult szer ve zet nél vagy – ha a
meg bí zó nál nem üze mel TeIR ter mi nál – a rend szer üze -
mel te tõ jé nél az erre a cél ra fenn tar tott ter mi nál ról ese ti
hoz zá fé rést kap nak.

(7) A TeIR in for má ci ó i hoz a kö zép is ko lai és fel sõ ok ta -
tá si kép zés ben részt ve võ in téz mé nyek ok ta tá si cél ból té rí -
tés men te sen fér het nek hoz zá, és az ok ta tá si célú hozzá -
férés az erre a cél ra ki ala kí tott min ta-adat bá zi son va ló sul
meg.

(8) A (2), (3), (4) és (6) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott
hoz zá fé rés ese té ben a hoz zá fé rést az érin tett szerv ve ze tõ -
je igé nyel he ti az üze mel te tõ nél. A (6) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott hoz zá fé rés ese té ben a hoz zá fé rést a meg bí zó
szerv ve ze tõ je igény li a mun kát vég zõ köz re mû kö dõ szerv
ré szé re.

(9) A (2) és (4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott hozzá -
férés ese tén a hoz zá fé ré si jo go sult ság meg szû né sét az
érin tett szerv ve ze tõ je leg ké sõbb a meg szû nést kö ve tõ
3 mun ka na pon be lül kö te les je lez ni a TeIR üze mel te tõ je
felé.

(10) A (9) be kez dés ben sze rep lõ be je len té si kö te le zett -
ség el mu lasz tá sa ese tén a jo go su lat lan fel hasz ná ló költ -
ség té rí tést kö te les fi zet ni.

9.  §

(1) A TeIR szol gál ta tá sa it a 8.  § (2), (4) és (6) be kez dé -
sek ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti kör be nem tar to zó szer -
ve ze tek és ter mé sze tes sze mé lyek költ ség té rí tés el le né ben
ve he tik igény be.

(2) A költ ség té rí tés bõl szár ma zó be vé telt a köz pon ti
költ ség ve tés nek a mi nisz ter ál tal fel ügyelt fe je ze té ben kell 
el szá mol ni, és azt a TeIR üze mel te té sé re, illetve fej lesz té -
sé re kell for dí ta ni.

(3) Az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek a
szol gál ta tás igény be vé te lé hez a TeIR üze mel te tõ jé vel ha -
tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szer zõ dést köt nek a
10.  § sze rin ti Üze mel te té si Sza bály zat alap ján.

10.  §

A hoz zá fé ré sek en ge dé lye zé si rend sze rét, a jo go sult sá -
gok ki osz tá sá nak me ne tét, a hoz zá fé rés meg szün te té sé nek
ese te it, az ezek rõl ve ze ten dõ nyil ván tar tá si rend szert, a
költ ség té rí té ses szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés mód ját, 
a meg kö ten dõ szer zõ dé sek tar tal mi és for mai ele me it és a
költ ség té rí tés mér té ke meg ha tá ro zá sá nak mód ját a TeIR
Üze mel te té si Sza bály za ta tar tal maz za, ame lyet az üze mel -
te tõ a 4. szá mú mel lék let alap ján dol go z ki.

A TeIR mûködtetésével kapcsolatos feladatok

11.  §

(1) A Te IR-rel kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat a
mi nisz ter lát ja el.

(2) A mi nisz ter gon dos ko dik a TeIR mû köd te té sé hez,
fej lesz té sé hez szük sé ges for rá sok meg ter ve zé sé rõl az éves 
költ ség ve té si tör vény elõ ké szí té se so rán.

(3) A mi nisz ter – az ál ta la meg bí zott üze mel te tõ út ján –
gon dos ko dik a TeIR fo lya ma tos üze mel te té sé rõl és fej -
lesz té sé rõl. Az üze mel te tõ nek a Te IR-t a mi nisz ter ál tal jó -
vá ha gyott és az in ter ne ten ke resz tül nyil vá nos ság ra ho zott
Üze mel te té si Sza bály zat alap ján kell mû köd tet nie.

Záró rendelkezések

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 90. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg a te rü let fej lesz tés sel és te rü let -
ren de zés sel kap cso la tos in for má ci ós rend szer rõl és a kö te -
le zõ adat köz lés rend jé rõl  szóló 112/1997. (VI. 27.) Korm.
ren de let a ha tá lyát vesz ti.

(2) A fel hasz ná lók azo no sí tá sa 2008. ja nu ár 1-jé tõl ki -
zá ró lag Ügyfél ka pu azo no sí tó val tör té nik. Ed dig az idõ -
pon tig az azo no sí tás, a je len leg hasz ná lat ban levõ Smart
kár tyá ra te le pí tett di gi tá lis azo no sí tók se gít sé gé vel tör té -
nik. A Smart kár tyá ra te le pí tett ta nú sít vá nyo kat 2008. ja -
nu ár 1-jé vel fel vál tó Ügyfél ka pu azo no sí tó ké szít te té sé rõl
a fel hasz ná lók nak – az üze mel te tõ tá jé koz ta tá sa alap ján –
kell gon dos kod ni uk.

(3) Az épí tés ügyi-mû sza ki do ku men tá ci ók meg õr zé sé -
rõl és hasz no sí tá sá ról  szóló 181/1999. (XII. 13.) Korm.
ren de let 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) A di gi tá li san ren del ke zés re álló do ku men tu mo kat
elekt ro ni kus for má ban kell át ad ni a Do ku men tá ci ós Köz -
pont ré szé re.”

(4) Az adat szol gál ta tók az elsõ adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gük nek e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 1 éven be -
lül kö te le sek ele get ten ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet
a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

A TeIR adatbázis az alábbi témakörökben tartalmaz
számszerû és térképi adatokat

1. Te rü le ti gaz da sá gi fo lya ma tok
1.1. Gaz da sá gi tel je sí tõ ké pes ség
1.2. K+F
1.3. Üz le ti szol gál ta tá sok
1.4. Vál lal ko zá si ak ti vi tás
1.5. Kül föl di tõke
1.6. Gaz da sá gi szer ve ze tek
1.7. Ön kor mány za tok költ ség ve té se
1.8. Kis- és nagy ke res ke de lem
1.9. Ide gen for ga lom, ven dég lá tás
1.10. Meg ha tá ro zó ága za tok
1.10.1. Ipar
1.10.2. Épí tõ ipar
1.10.3. Me zõ- és er dõ gaz da ság
1.10.4. Köz le ke dés

2. Te rü le ti tár sa dal mi fo lya ma tok
2.1. De mog rá fi ai té nye zõk
2.1.1. Né pes ség
2.1.2. Oda és el ván dor lás
2.2. Hu mán erõ for rá sok té nye zõi
2.2.1. Kép zett ség
2.2.2. Fog lal koz ta tott ság
2.2.3. Mun ka nél kü li ség
2.2.4. Jö ve del mi hely zet
2.3. Élet mi nõ ség, élet kö rül mé nyek
2.3.1. Lak ha tá si kö rül mé nyek
2.3.2. Egész sé gi ál la pot
2.4. Tár sa dal mi szol gál ta tá sok
2.4.1. Egész ség ügyi el lá tás
2.4.2. Szo ciá lis el lá tás
2.4.3. Nyug el lá tás
2.4.4. Ok ta tá si el lá tott ság
2.4.5. Köz kul tu rá lis szol gál ta tá sok
2.4.6. Igaz ság szol gál ta tás

3. Mû sza ki inf ra struk tú ra ala ku lá sa és tér be li el he lyez -
ke dé se

3.1. Köz le ke dés

3.1.1. Köz úti
3.1.2. Vas úti
3.1.3. Vízi
3.1.4. Légi
3.1.5. Lo gisz ti ka
3.2. Hír köz lés
3.2.1. In for ma ti ka
3.2.2. Táv köz lés
3.3. Ener gia el lá tás
3.3.1. Vil la mos ener gia há ló zat
3.3.2. Szén hid ro gén há ló za ti rend szer
3.4. Víz gaz dál ko dás
3.4.1. Ivó víz el lá tás
3.4.2. Szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás
3.5. Hul la dék ke ze lés

4. Ter mé sze ti és épí tett kör nye zet ál la po ta
4.1. Dom bor za ti adott sá gok
4.2. Föld ta ni adott sá gok
4.3. Víz raj zi adott sá gok
4.4. Ta laj adott sá gok
4.5. Föld ké reg
4.6. Föld fel szín
4.7. Lég kör
4.8. Ég haj lat
4.9. Élõ vi lág
4.10. Ter mé sze ti kör nye zet ál la po ta
4.10.1. Víz kész le tek
4.10.2. Te le pü lé si le ve gõ mi nõ ség és zaj szennye zés
4.11. Épí tett kör nye zet ál la po ta
4.11.1. Mû em lék és ré gé sze ti örök ség vé del me
4.11.2. He lyi épí tett kul tu rá lis örök ség vé del me
4.11.3. Köz par kok, köz ker tek vé del me
4.12. Táj vé de lem, egye di táj ér té kek ka tasz te re
4.13. A je len le gi és a táv la ti te rü let hasz ná lat

5. Te rü let fej lesz tés
5.1. In téz mény rend szer, köz igaz ga tás
5.2. Tá mo ga tá si rend sze rek
5.3. Do ku men tu mok, terv anya gok

6. Te rü let ren de zés
6.1. El fo ga dott or szá gos, ki emelt tér sé gi és me gyei te -

rü let ren de zé si tervek
6.2. Te rü let ren de zé si ha tás ta nul má nyok
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2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az OSAP-ban nem szereplõ, illetve az OSAP adatokból elõállított önálló adatbázisok adatai

Adat gyûj tõ és -át adó Adat gyûj tés meg ne ve zé se Adat át adás gya ko ri sá ga Vo nat koz ta tá si egy ség Át adá si ha tár idõ

MgSzH–Er dé sze ti Igaz -
ga tó ság

Er dé sze ti adat bá zis 1:10000 fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MgSzH–Er dé sze ti Igaz -
ga tó ság

Er dõ fel újí tás fris sí tést köve tõen te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MgSzH–Er dé sze ti Igaz -
ga tó ság

Er dõ te le pí tés fris sí tést köve tõen te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MgSzH-Er dé sze ti Igaz -
ga tó ság

Er dõ te rü let ren del te tés sze rint: – gaz da sá gi, – vé -
del mi, – köz jó lé ti, – egyéb

fris sí tést köve tõen me gye Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KKK Köz úti ada tok éven te ob jek tum Már ci us 1.

APEH A tár sa sá gi adó be val lá sok fõbb ada tai éven te te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

APEH Sze mé lyi jö ve de lem adó be val lá sok fõbb ada tai éven te te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

APEH Egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó be val lá sok fõbb
ada tai

éven te te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

IRM Kül te rü le ti la kó né pes ség éven te te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

Elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tók

Elekt ro ni kus hír köz lé si há ló za tok nyom vo na lá nak
di gi tá lis tér ké pi és mû sza ki ka pa ci tás ada tai

fris sí tést köve tõen ob jek tum Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

SzMM Adat át adás a ma gán-mun ka köz ve tí té si és mun ka erõ 
köl csön zé si te vé keny ség rõl

éven te me gye Má jus 1.

FSzH Mun ka nél kü li ség ada tok ne gyed éven te te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

FSzH Kis tér sé gi fog lal koz ta tott sá gi és mun ka nél kü li sé gi
in for má ci ós rend szer

ne gyed éven te kis tér ség Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

FÖMI Ma gyar or szág Fel szín bo rí tott sá gi adat bá zis fris sí tést köve tõen ob jek tum Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

FÖMI Ma gyar or szág te le pü lés ha tá rai MKH–5 ak tu a li zá lás éven te ob jek tum Már ci us 1.

HM Tér ké pé sze ti Kht. DTA–50 Di gi tá lis Tér ké pé sze ti Adat bá zis fris sí tést köve tõen ob jek tum Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

HM Tér ké pé sze ti Kht.
FÖMI

Lé gi fel vé te lek fris sí tést köve tõen or szág Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KSH Fa lu si tu riz mus ban részt ve võ lá to ga tók szá ma fris sí tést köve tõen te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap
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Adat gyûj tõ és -át adó Adat gyûj tés meg ne ve zé se Adat át adás gya ko ri sá ga Vo nat koz ta tá si egy ség Át adá si ha tár idõ

Kincs tár OTMR ha von ta pro jekt Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KSH Ál ta lá nos Me zõ gaz da sá gi Össze írás fõbb adat kö rei fel mé rés gya ko ri sá ga
sze rint

te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KSH MRSTAR éven te me gye Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KSH Te rü le ti szám jel rend szer éven te te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KSH TSTAR éven te te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MNB Utas for gal mi ex port az MNB fi ze té si mér le gé ben éven te or szág Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MNB Utas for gal mi im port az MNB fi ze té si mér le gé ben éven te or szág Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KSH Kül föl di ek ma gyar or szá gi tu risz ti kai fo gyasz tá sa éven te or szág Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KSH La kos ság tu risz ti kai fo gyasz tá sa bel föl dön éven te or szág Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

Kul tu rá lis Örök ség vé del -
mi Hi va tal

Or szá go san vé dett mû em lé kek, ré gé sze ti le lõ he lyek 
adat bá zi sa

fris sí tést köve tõen te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Or szá gos öko ló gi ai há ló zat ada tai (mag te rü let, öko -
ló gi ai és zöld fo lyo só, puf fer te rü let)

fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Ki e mel ten fon tos ér zé keny ter mé sze ti te rü let fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Fel szí ni víz tes tek tér ké pi adat bá zi sa éven te elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ sé gek ille tékessége, kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi igaz ga tó sá gok, valamint nem ze ti park
igaz ga tó sá gok mû kö dé si te rü le te

fris sí tést köve tõen ob jek tum Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Hul la dék le ra kók ada tai fris sí tést köve tõen EOV ko or di ná ta Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Te le pü lé si szi lárd hul la dé kok ke let ke zett mennyi -
sége

éven te te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Nit rát ér zé keny sé gi tér kép fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Az ár te rek és hul lám te rek fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Part vo nal sza bá lyo zá si ter vek (Ba la ton) fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

ÁNTSZ Ivó víz in di ká to rok (bór, nit rit, flu o rid, ar zén, am mó -
ni um) ha tár ér ték fe let ti te le pü lé sek

éven te elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Lég szennye zõ anya gok ki bo csá tott mennyi sé gei fris sí tést köve tõen me gye, megyeszék -
helyek

Fris sí tést kö ve tõ 90. nap
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Adat gyûj tõ és -át adó Adat gyûj tés meg ne ve zé se Adat át adás gya ko ri sá ga Vo nat koz ta tá si egy ség Át adá si ha tár idõ

KvVM Le ve gõ mi nõ sé gi ada tok [Or szá gos Lég szennye zett -
sé gi Mé rõ há ló zat (OLM) éves ér té ke lés]

éven te or szá gos Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Zaj tér ké pek fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Ki e mel ten ér zé keny fel szín alat ti víz mi nõ ség-vé del -
mi te rü let

fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Fel szín alat ti víz tes tek tér ké pi adat bá zi sa fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Sé rü lé keny víz bá zi sok vé dõ te rü le te fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely

KvVM Or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek
adat bá zi sa – Na tu ra 2000 te rü le tek adat bá zi sa

VKK Ví zi köz mû vek ada tai fris sí tést köve tõen te le pü lés Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

KvVM Ve szé lyes hul la dé kok ke let ke zett mennyi sé ge éven te elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MÁV és GYSEV Vas út há ló zat nyom vo na lá nak di gi tá lis tér ké pi és
mû sza ki ka pa ci tás ada tai

fris sí tést köve tõen ob jek tum Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MBFH Bá nyá sza ti táj se bek fris sí tést köve tõen ob jek tum Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MBFH Fel ha gyott bá nya he lyek fris sí tést köve tõen ob jek tum Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MEH Az összes be épí tett erõ mû vi ka pa ci tás for rá sok sze -
rint

fris sí tést köve tõen ré gió Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MEH Ener gia ter me lés for rá sok sze rint fris sí tést köve tõen ré gió Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MBFH Föld ta ni adott sá gok (hasz no sít ha tó ás vá nyi nyers -
anya gok, ás vány va gyon ka tasz ter, bá nya te lek, bá -
nya te rü let üze me lé si mód ja, mû kö dõ-mû vel he tõ és
fel ha gyott ka vics bá nya ta vak)

fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MBFH Po ten ci á lis szennye zõk fris sí tést köve tõen elõ for du lá si hely Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

MTA-TAKI Ag ro to po grá fi ai tér kép fris sí tést köve tõen ob jek tum Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

NFÜ EMIR ha von ta pro jekt Fris sí tést kö ve tõ 90. nap

OMSz Ég haj la ti adott sá gok (hó ta ka rá sos na pok szá ma) fris sí tést köve tõen or szág Fris sí tést kö ve tõ 90. nap
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Az adat át adó szer ve ze tek neve és hasz nált rö vi dí té se:

Adat át adó szer ve zet neve Rö vid név

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal APEH

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal–Er dé sze ti Igaz ga tó ság MgSzH-Er dé sze ti Igaz ga tó ság

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ÁNTSZ

Elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó vál la la tok

Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal FSzH

Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet FÖMI

Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zrt. GYSEV

HM Tér ké pé sze ti Kht.

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium IRM

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium KvVM

Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont KKK

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal KSH

Köz üze mi szol gál ta tó vál la la tok

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal KÖH

Ma gyar Ál lam kincs tár Kincs tár

Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. MÁV

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal MBFH

Ma gyar Ener gia Hi va tal MEH

Ma gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ, Mû sza ki
 és In for má ci ós Kht.

Ma gyar Köz út

Ma gyar Nem ze ti Bank MNB

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ta laj ta ni és Ag ro ké mi ai 
 Ku ta tóin té ze te

MTA-TAKI

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség NFÜ

Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat OMSz

Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium SzMM

Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek VKK

3. számú melléklet
a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

A területrendezési tervek tartalmi követelményeinek
megfelelõ adatkörök

– Erdõ gaz dál ko dá si te rü let
– me zõ gaz da sá gi te rü let

= eb bõl bel ter jes hasz no sí tá sú me zõ gaz da sá gi
 terület

=  ebbõl kül ter jes hasz no sí tá sú me zõ gaz da sá gi
 terület

– víz gaz dál ko dá si te rü let
– te le pü lé si te rü let (be épí tés re szánt te rü le tek)
– or szá gos je len tõ sé gû épít mé nyek ál tal igény be vett

terület
– or szá gos je len tõ sé gû nagy fe szült sé gû vil la mos táv -

ve ze ték
– szén hid ro gén szál lí tó ve ze ték
– or szá gos je len tõ sé gû erõ mû vek

– ra dio ak tív hul la dék le ra kó helyek
– köz utak (gyors for gal mi út, fõút)
– or szá gos ke rék pá rút törzs há ló zat elemei
– nagy se bes sé gû, nem zet kö zi és or szá gos vas úti törzs -

há ló zat, egyéb vas úti fõvonal
– or szá gos köz for gal mú ki kö tõ
– gyors for gal mi út, fõút és vas út há ló zat hoz tar to zó híd
– or szá gos je len tõ sé gû lo gisz ti kai, illetve rész-köz pont
– nem zet kö zi ke res ke del mi re pü lõ tér, kö zös fel hasz ná -

lá sú ka to nai és pol gá ri re pü lõ tér, 
– ál lam i re pü lé sek cél já ra szolgáló repülõtér
– gyors for gal mi, fõ út há ló za ton és vas úti fõ há ló za ton

lévõ határátkelõ
– elekt ro ni kus hír köz lé si há ló za tok
– el sõ ren dû ár víz vé del mi fõ vo nal
– T > 10 MW víz erõ te lep
– szük ség tá ro zó
– a Vá sár he lyi Terv To vább fej lesz té se ke re té ben meg -

épí ten dõ ár ví zi tározó
– fo lya mi nagy mû tárgy



– 10 mil lió m3-nél na gyobb tá ro zá si le he tõ ség
– or szá gos je len tõ sé gû több cé lú csa tor na
– or szá gos öko ló gi ai há ló zat te rü le te, ezen belül:

=  magterület
=  ökológiai és zöld fo lyo só
=  puffer te rü let

– ki e mel ten fon tos ér zé keny ter mé sze ti terület
– ki vá ló ter mõ he lyi adott sá gú szán tó te rü let
– kom plex táj re ha bi li tá ci ót igény lõ terület
– ki e mel ten ér zé keny fel szín alat ti víz mi nõ ség-vé del -

mi terület
– fel szí ni vi zek víz mi nõ ség-vé del mi víz gyûj tõ területe
– hon véd sé gi te rü le tek

4. számú melléklet
a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az üzemeltetõ által kidolgozandó Üzemeltetési
Szabályzat kötelezõ tartalmi elemei

(1) A hoz zá fé rés igény lé se a rend szer üze mel te tõ je ál tal
erre a cél ra rend sze re sí tett ûr la pon, a TeIR üze mel te tõ jé nél 
kez de mé nyez he tõ.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott igény lés nek tar -
tal maz nia kell:

a) az igé nyelt hoz zá fé rés faj tá ját:
aa) tel jes körû,
ab) ese ti,
ac) ok ta tá si célú,
b) ese ti hoz zá fé rés ese tén a meg bí zás alap ján vég zen dõ 

ter ve zé si mun ka pon tos meg ha tá ro zá sát,
c) a hoz zá fé rés mód ját: az In ter ne ten ke resz tül, Ügy fél -

kap un tör té nõ azo no sí tás sal,
d) az igény lõ szer ve zet ada ta it:
da) in téz mény neve,
db) címe,
dc) te le fon szá ma,
dd) fax szá ma,
de) a hoz zá fé rést igény lõ fe le lõs ve ze tõ neve,
df) be osz tá sa,
e) a nyil ván tar tás ba vé tel re ja va solt fel hasz ná lók ada ta it:
ea) név,
eb) te le fon szám,
ec) mel lék,
ed) e-ma il,
ee) be osz tás,
ef) szer ve ze ti egy ség,
f) a cég sze rû alá írást.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott igény lés hez mel -
lé kel ni kell fel hasz nál ón ként egy a TeIR üze mel te tõ je ál tal 
erre a cél ra rend sze re sí tett fel hasz ná lói nyi lat ko za tot.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lói nyi -
lat ko zat nak a fel hasz ná ló egy ér tel mû azo no sí tá sán túl tar -
tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:

a) a Te IR-bõl nyert in for má ci ók jö ve de lem szer zés cél -
já ra nem hasz nál ha tó ak,

b) az in for má ci ók har ma dik sze mély ré szé re to vább
nem ad ha tók, az alap ada tok adat ként nem te he tõk köz zé,

c) az alap ada tok fel hasz ná lá sa so rán ké szí tett fel dol go -
zá so kon fel kell tün tet ni a Te IR-ben meg je lölt ere de ti adat -
for rá so kat,

d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a jo go su lat lan fel hasz ná -
lás ból ere dõ, az ere de ti adat gaz dát, il le tõ leg a Te IR-t üze -
mel te tõ in for má ció szol gál ta tót ért ká rért a fel hasz ná ló pol -
gá ri jogi fe le lõs ség gel tar to zik.

(5) A fel hasz ná ló ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zást,
valamint a fel hasz ná lói jo go sult ság meg szû né sét a hoz zá -
fé rést igény lõ szer ve zet ve ze tõ je kö te les a rend szer üze -
mel te tõ jé nek be je len te ni.

(6) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott igény lés és a
hoz zá tar to zó a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mel lék le -
tek nem fe lel nek meg a (2), (4) be kez dés ben rész le te zett
fel té te lek nek, ak kor az üze mel te tõ el uta sít ja a ké rel met.

(7) Ha a fel hasz ná ló a (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat
(4) be kez dés sze rin ti bár me lyik ele mét meg sér ti, vagy az
(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott vál to zá sok be je len té sét el -
mu laszt ja, ak kor az üze mel te tõ a hoz zá fé ré sét meg szün tet -
he ti.

(8) Az Üze mel te té si Sza bály zat tar tal maz za az üz le ti,
jö ve de lem szer zõ te vé keny sé gek in for má ció igé nyé nek ki -
elé gí té sét szol gá ló té rí té ses hoz zá fé ré sek szol gál ta tá si dí -
ja i nak kal ku lá ci ós me tó du sát (meg ha tá ro zá sá nak mód ját),
és a fõbb ta ri fa ele me ket.

(9) Az e ren de let 9.  §-a sze rin ti üz le ti, jö ve de lem szer zõ
te vé keny sé gek in for má ció igé nyé nek ki elé gí té sét szol gá ló
té rí té ses hoz zá fé ré sek ese ti szer zõ dé se i nek tar tal maz nia
kell:

a) az igény lõ szer ve zet alap ada ta it,

b) a fel hasz ná lás cél ját,

c) a szol gál ta tá si dí jat,

d) ki kö tést, hogy az in for má ci ók har ma dik sze mély ré -
szé re to vább nem ad ha tók, az alap ada tok adat ként nem te -
he tõk köz zé,

e) ki kö tést, hogy az alap ada tok fel hasz ná lá sa so rán ké -
szí tett fel dol go zá so kon fel kell tün tet ni a Te IR-ben meg je -
lölt ere de ti adat for rá so kat,

f) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a jo go su lat lan fel hasz ná lás -
ból ere dõ, az ere de ti adat gaz dát, il le tõ leg a Te IR-t üze mel -
te tõ in for má ció szol gál ta tót ért ká rért a fel hasz ná ló pol gá ri
jogi fe le lõs ség gel tar to zik.

(10) Az üze mel te tõ nap ra kész nyil ván tar tást ve zet a
hoz zá fé ré sek en ge dé lye zé sé rõl, valamint a (9) be kez dés
sze rin ti szer zõ dé sek rõl.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

12/2007. (II. 28.) FVM
rendelete

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól  szóló

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 69.  §-a (2) be kez dé sé nek 6. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„6. a Bi zott ság 2004/4/EK ha tá ro za ta (2003. de cem ber
22.) a Pse u do mo nas so la na ce a rum (Smith) Smith el ter je -
dé se el le ni, Egyip tom ra vo nat ko zó szük ség hely ze ti in téz -
ke dé sek tag ál la mok ál tal tör té nõ meg ho za ta lá nak ideig -
lenes en ge dé lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2004/836/EK, 2005/840/EK, 2006/749/EK bi zott sá gi ha -
tá ro zat,”

(2) Az R. 69.  §-a (2) be kez dé sé nek 9. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„9. a Bi zott ság 2005/359/EK ha tá ro za ta (2005. áp ri -
lis 29.) az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó, fa -
kéreggel bo rí tott tölgy fa (Qu er cus L.) rönk re vo nat ko zó an
a 2000/29/EK ta ná csi irány elv egyes ren del ke zé se i tõl való 
el té rés rõl, valamint az azt mó do sí tó 2006/750/EK bizott -
sági ha tá ro zat,”

2.  §

Az R. 14. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 105/2005. (XI. 14.) FVM ren de let.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak 
való meg fe le lést szolgálja:

a) a Bi zott ság 2006/749/EK ha tá ro za ta (2006. ok tó ber
31.) a Pse u do mo nas so la na ce a rum (Smith) Smith ter je dé se 
el le ni, Egyip tom ra vo nat ko zó szük ség hely ze ti in téz ke dé -
sek tag ál la mok ál tal tör té nõ meg ho za ta lá nak ide ig le nes
en ge dé lye zé sé rõl  szóló 2004/4/EK ha tá ro zat módosítá -
sáról,

b) a Bi zott ság 2006/750/EK ha tá ro za ta (2006. ok tó -
ber 31.) az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó, fa -
kéreggel bo rí tott tölgy fa (Qu er cus L.) rönk ki ra ko dá si ki kö -
tõi te kin te té ben a 2005/359/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 12/2007. (II. 28.) FVM rendelethez

[14. szá mú mel lék let a 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let hez]

Növényegészségügyi határkirendeltségek jegyzéke

Ha tár sza ka szok Me gye Ha tár át ke lõ Vizs gá ló hely
Nyit va tar tás

heti (nap) napi (h)

Uk raj na Sza bolcs-Szat már-Be reg Zá hony köz út 7 0–24

Eper jes ke vas út 7 0–24

Szer bia Csong rád Rösz ke köz út 7 0–24

Bács-Kis kun Kel ebia vas út 5 (H–P) 8–16

Hor vát or szág Ba ra nya Mo hács hajó 5 (H–P) 8–16

So mogy Gyé ké nyes vas út 5 (H–P) 8–16

Zala Le te nye köz út 5 (H–P) 8–16

Bel sõ Bu da pest Fe ri hegy légi 5 (H–P) 8–20

MVCSV Pos ta pos ta 5 (H–P) H–CS 8–16
P 8–13



A gazdasági és közlekedési miniszter
25/2007. (II. 28.) GKM

rendelete

a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk
és szolgáltatások körérõl és az ezekre vonatkozó

kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeirõl

A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. CLXIV. tör vény 12.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának d) pont já ban fog lalt fel adat kör ben el jár va – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a ne mes fém bõl ké szült ék szer-,
tárgy-, dísz mû áru-ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó
gaz dál ko dó szer ve ze tek re [Ptk. 685.  § c) pont], kül föl di
szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi fi ók te le pe i re
(a továb biak ban együtt: ke res ke dõ) ter jed ki.

2.  §

(1) A ke res ke dõ az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ke res ke del -
mi te vé keny sé get ak kor foly tat hat, ha a ke res ke dõt és üz le -
tét a nyil ván tar tás ba vé te lé re jo go sult szerv e ren de let ben
fog lal tak sze rint nyil ván tar tás ba vet te.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel re jo go sult szerv a Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: Hi -
va tal). A Hi va tal e ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá sa i ban
elsõ fokú ha tó ság ként a Hi va tal ille té kes te rü le ti szer ve,
má sod fo kon a Hi va tal köz pon ti szer ve jár el.

3.  §

A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez ere de ti pél -
dány ban vagy hi te le sí tett má so lat ban csa tol ni kell

a) az üz let re vo nat ko zó – kü lön jog sza bály sze rint ki -
adott – mû kö dé si en ge délyt;

b) a ke res ke dõ, illetve ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je bün tet len 
elõ éle tét iga zo ló, a ké re lem be nyúj tá sát leg fel jebb 3 hó -
nap pal meg elõ zõ en kelt, ere de ti ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt;

c) a köz tar to zást nyil ván tar tó adó ha tó ság nak és vám -
hatóságnak a ké re lem be nyúj tá sát leg fel jebb 3 hó nap pal
meg elõ zõ en kelt iga zo lá sát ar ról, hogy a ke res ke dõ nek
nincs az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  §-ának 20. pont já ban meg ha tá ro zott köz tar to zá sa;

d) gaz da sá gi tár sa ság ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett 
alá írá si cím pél dányt;

e) a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti el já rás ra kü lön jog -
szabályban meg ál la pí tott el já rá si díj be fi ze té sét iga zo ló
bizony latot.

4.  §

(1) A Hi va tal a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül nyil ván tar tás ba ve szi
a ke res ke dõt és üz le tét, ha a ke res ke dõ a ké rel mé hez a
3.  §-ban fel so rolt ira to kat, az ott meg ha tá ro zott tar ta lom -
mal, hi ány ta la nul csa tol ta.

(2) A nyil ván tar tás a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:
a) a nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ját,
b) a nyil ván tar tás sor szá mát,
c) a ke res ke dõ ne vét,
d) a ke res ke dõ el ér he tõ sé gi cí mét,
e) a nyil ván tar tás ba vett üz let ne vét és cí mét,
f) az ál lam i ellen õr zés meg ál la pí tá sa it,
g) a nyil ván tar tás ból való tör lés té nyét és annak idõ -

pont ját.

(3) A ke res ke dõ a 3.  § b)–d) pont já ban meg je lölt ada -
tok ban be kö vet ke zett vál to zást ha la dék ta la nul, írás ban kö -
te les be je len te ni a Hi va tal nak.

(4) A Hi va tal a ke res ke dõt és üz le tét a nyil ván tar tás ból
tör li, ha

a) a nyil ván tar tás ba vé tel fel té te lei már nem áll nak
fenn,

b) ke res ke dõ az üz le tét meg szün tet te,
c) kü lön jog sza bály sze rint, az üz let he lye sze rint ille té -

kes te le pü lé si (Bu da pes ten a ke rü le ti) ön kor mány zat jegy -
zõ je (a továb biak ban: jegy zõ) a ke res ke dõ mû kö dé si en ge -
dé lyét vissza von ta.

(5) A Hi va tal a nyil ván tar tás ból való tör lés rõl a ke res ke -
dõt, egyé ni vál lal ko zó ese tén az egyé ni vál lal ko zói iga zol -
ványt ki adó kör zet köz pon ti jegy zõt, egyé ni cég, gaz da sá gi 
tár sa ság ese tén – tör vényességi fel ügye le ti in téz ke dés
meg té te le iránt – az ille té kes cég bí ró sá got, a mû kö dé si en -
ge délyt ki ál lí tó jegy zõt, valamint a Vám- és Pénz ügy õr sé -
get és az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság ille té kes szer vét
ér te sí ti.

(6) A Hi va tal a nyil ván tar tás nak az ál lam i ellen õr zés
meg ál la pí tá sa it tar tal ma zó ro va tá ról ki zá ró lag a Gaz da sá -
gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium, a Vám- és Pénz ügy õr ség
Or szá gos Pa rancs nok sá ga, illetve nyo mo zás el ren de lé se
ese tén az ille té kes nyo mo zó ha tó ság írás be li meg ke re sé se
ese tén ad ki vo na tot.

(7) A Hi va tal nál ve ze tett ha tó sá gi nyil ván tar tás alap ján
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat – a (2) be kez dés 
d) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ada tok ki vé te lé vel – a
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 Hivatal a Kor mány za ti Por tá lon1 ke resz tül is el ér he tõ hon -
lap ján2 fo lya ma tos fris sí tés sel, valamint a Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban ne gyed -
éven te köz zé te szi.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha -
tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 127/2005. (XII. 29.) GKM ren de let
4.  §-a;

b) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 86/2005. (X. 21.) GKM ren de let 1.  §-a;

c) a köz igaz ga tá si fel ada tok nak a gaz da sá gi ka ma rák -
tól a Gaz da sá gi Mi nisz té rium En ge dé lye zé si és Köz igaz -
ga tá si Hi va ta lá nak tör té nõ át adá sá val kap cso la tos egyes
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 24/2000. (VII. 26.) GM
ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se;

d) az egyes ke res ke del mi te vé keny sé gek gya kor lá sá ról
 szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
49/1999. (VIII. 6.) GM ren de let;

e) az egyes ke res ke del mi te vé keny sé gek gya kor lá sá ról
 szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/1998. (V. 22.) IKIM ren de let;

f) az egyes ke res ke del mi te vé keny sé gek gya kor lá sá ról
 szóló, több ször mó do sí tott 15/1989. (IX. 7.) KeM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 11/1995. (IV. 27.) IKM ren de let;

g) az egyes ke res ke del mi te vé keny sé gek gya kor lá sá ról
 szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/1994. (I. 14.) IKM ren de let; és

h) az egyes ke res ke del mi te vé keny sé gek gya kor lá sá ról
 szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM ren de let.

Dr. Kóka Já nos s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1 www.ma gya ror szag.hu

2 www.mkeh.gov.hu

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2007. (II. 28.) KvVM

rendelete

a 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Kvt.) 5. szá -
mú mel lék le té nek 2. pont já ban, valamint a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló,
a 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – te kin tet tel a Kvt. 1. szá mú mel lék le té nek
IX. fe je zet 2. cí mé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1.  §

(1) A la kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás rá for dí tá sa i -
nak csök ken té sét szol gá ló tá mo ga tás igény lé sé re a te le pü -
lé si ön kor mány zat (a továb biak ban: ön kor mány zat) jo go -
sult.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás pá lyá za ti igény -
be je len tés (a továb biak ban: pá lyá zat) út ján igé nyel he tõ.

(3) A pá lyá za tok ról a Kvt. 5. szá mú mel lék le té nek
2. pont já ban fog lal tak sze rin ti – a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té rium ál tal ve ze tett – Tár ca kö zi Bi zott ság
ja vas la ta alap ján a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) dönt.

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei

2.  §

(1) Az az ön kor mány zat nyújt hat be az 1.  § (2) bekez -
dése sze rin ti pá lyá za tot, amely az aláb bi fel té te lek nek
meg fe lel:

a) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban 2007. évre
el fo ga dott ivó víz-, illetve csa tor na dí jak ra vo nat ko zó ha tá -
lyos ön kor mány za ti ren de let tel ren del ke zik;

b) a szenny víz csa tor na-há ló zat tal el lá tott te rü le ten az
in gat la nok leg alább 60%-ának be kö té se meg va ló sult, és
az ön kor mány zat ezt a mel lék let sze rin ti nyi lat ko zat ban
iga zol ja;

c) az ál lam i tá mo ga tás ban, köz mû hi tel ben ré sze sült
szenny víz köz mû be ru há zás ese tén nem vál lalt szer zõ dé ses 
kö te le zett sé get arra, hogy öt éven be lül a díj hoz költség -
vetési (ál lam i) tá mo ga tást nem vesz igény be, és az ön kor -
mány zat ezt a mel lék let sze rin ti nyi lat ko zat ban iga zol ja;
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d) te rü le tén a ví zi köz mû, illetve csa tor na mû üze mel te -
té sét a tá mo ga tás igény lé sé nek idõ pont já ban ér vé nyes víz -
jo gi üze mel te té si en ge déllyel ren del ke zõ szol gál ta tó vég -
zi, vagy en nek hi á nyá ban az ille té kes kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség hez be nyúj tott
en ge dély irán ti ké rel met és a ví zi köz mû ál lam i vagy ön -
kor mány za ti tu laj don ba való mû sza ki át adás-át vé te lé rõl
 szóló jegy zõ köny vé nek má so la tát az ön kor mány zat a pá -
lyá za tá hoz csa tol ja;

e) a más ví zi köz mû bõl tör té nõ ivó víz át vé tel ese tén a la -
kos sá gi cél ra át vett ivó víz költ sé ge a 2007. évre ha tá lyos
mi nisz te ri vagy ön kor mány za ti díj ren de let ben, illetve az
ivó víz-ér té ke sí té si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott díj figye -
lembe véte lével meg ha lad ja a net tó 222 Ft/m3 ér té ket; vagy

f) a nem csa tor ná zott te rü le te ken az ivó víz-szol gál ta tás
– ár meg ál la pí tás nál is el fo ga dott – 2007. évi vár ha tó faj la -
gos rá for dí tá sa meg ha lad ja a net tó 375 Ft/m3 ér té ket; vagy

g) a csa tor ná zott te rü le te ken – füg get le nül at tól, hogy
az ivó víz- és csa tor na szol gál ta tást azo nos vagy más-más
szol gál ta tó vég zi – az ivó víz- és csa tor na szol gál ta tás 2007. 
évre vár ha tó együt tes, össze vont faj la gos rá for dí tá sa meg -
ha lad ja a net tó 733 Ft/m3 ér té ket.

(2) Az (1) be kez dés e) pont sze rin ti net tó 222 Ft/m3 fe -
let ti rész tá mo ga tá sa csak a la kos sá gi célú fel hasz ná lás
 miatt át vett víz mennyi ség után igé nyel he tõ.

(3) Tá mo ga tás a faj la gos rá for dí tá sok ra (Ft/m3) épü lõ
díj ese tén igé nyel he tõ. Áta lány díj al kal ma zá sa ese tén ak -
kor igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a díj – az össze ha son lít ha tó -
ság ér de ké ben – át szá mí tás ra ke rült a faj la gos rá for dí tá sok
és a szol gál ta tott mennyi ség figye lembe véte lével és az át -
szá mí tás mód ját rész le tes kal ku lá ci ók tá maszt ják alá.

(4) Több té nye zõs dí jak al kal ma zá sa ese tén a több té nye -
zõs dí jat az össze ha son lít ha tó ság ér de ké ben egy tény ezõs -
sé kell ala kí ta ni, az át ala kí tás mód ját rész le tes kalkulá -
ciókkal kell be mu tat ni.

(5) A szol gál ta tást ter he lõ áfát, valamint csa tor na szol -
gál ta tás nál a kör nye zet ter he lé si dí jat (víz ter he lé si dí jat) a
tá mo ga tás alap já ul szol gá ló díj össze gé nél nem le het
figye lembe ven ni.

(6) Több te le pü lést el lá tó és a te le pü lé sek te kin te té ben
át lag rá for dí tást figye lembe vevõ egy sé ges dí jat al kal ma zó
szol gál ta tó ese té ben te le pü lé sen kén ti költ ség kal ku lá ció
alap ján tá mo ga tás nem igé nyel he tõ.

A pályázat benyújtása

3.  §

(1) A pá lyá za to kat a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes
Te rü le ti Igaz ga tó sá gán, a Fõ vá ros és Pest me gye ese té ben
a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gán
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) ke resz tül a Környezet -

védelmi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hoz (a továb biak ban:
Mi nisz té rium) kell be nyúj ta ni.

(2) A több te le pü lést el lá tó ví zi köz mû, illetve csa tor na -
mû ese tén a pá lyá za tot – te le pü lé sen kén ti bon tás ban és te -
le pü lé sen ként össze sít ve – a gesz tor ön kor mány zat nyújt -
hat ja be. A gesz tor ön kor mány za tot az érin tett ön kor mány -
za tok – meg egye zés alap ján – ma guk je lö lik ki. Az érin tett
te le pü lé sek ön kor mány za tát a szol gál ta tó elõ ze tesen tá jé -
koz tat ja a tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sá hoz szük sé ges
ada tok ról, illetve kal ku lá ci ók ról. Va la mennyi érin tett ön -
kor mány zat nak meg kell fe lel nie a 2.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak nak, és a pá lyá zat hoz va la mennyi ön kor mány zat -
nak csa tol nia kell a mel lék let sze rin ti nyi lat ko za to kat.

(3) A több me gyé ben szol gál ta tást vég zõ szol gál ta tó
ese té ben a pá lyá za tot a gesz tor ön kor mány zat sze rin ti
igaz ga tó ság hoz kell be nyúj ta ni, me gyén kén ti bon tás ban
és össze sít ve is.

(4) Együt tes tá mo ga tá si igény, illetve egy szol gál ta tás -
faj tá ra vo nat ko zó tá mo ga tá si igény ese tén a szol gál ta tó
– vagy a társ szol gál ta tó – ál tal vég zett ivó víz-szol gál ta tás -
ra vo nat ko zó ada to kat és rész le tes kal ku lá ci ó kat is be kell
nyúj ta ni.

(5) A pá lyá zat el ké szí té sé hez és be nyúj tá sá hoz szük sé -
ges adat la po kat a mi nisz ter a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Ér te sí tõ ben tá jé koz ta tó ként te szi köz zé, valamint le -
tölt he tõk a www.kvvm.hu hon lap ról.

4.  §

(1) A pá lyá za to kat há rom ere de ti pél dány ban 2007.
már ci us 7-ig kell be nyúj ta ni, a bo rí té kon fel tün tet ve:
„2007. évi la kos sá gi ivó víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo -
ga tá si pá lyá za ta”, valamint ki zá ró lag a 3.  § (5) be kez dés
sze rin ti adat la po kat elekt ro ni kus for má ban is meg kell kül -
de ni a pa lya zat@mail.kvvm.hu e-ma il cím re.

(2) Az Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 64/B.  § (3) be kez dé se, valamint a he lyi
ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok
köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma zó for rá sai
igény be vé te le és el szá mo lá sa sza bály sze rû sé gé nek fe lül -
vizs gá la tá ról  szóló 16/2002. (IV. 12.) PM ren de let figye -
lembe véte lével meg vizs gál ja, hogy az ön kor mány zat pá -
lyá za tá ban sze rep lõ ada tok meg fe lel nek-e a 2.  § (1) be kez -
dé sé ben meg fo gal ma zott fel té te lek nek, illetve hogy a pá -
lyá zó az elõ írt do ku men tu mo kat, nyi lat ko za to kat csa -
tolta-e.

(3) Szük ség ese tén az Igaz ga tó ság a pá lyá zót 8 na pon
be lü li hi ány pót lás ra szó lít ja fel.

(4) Amennyi ben a pá lyá zat nem ke rül be nyúj tás ra az
(1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben az Igaz ga tó ság hoz,
illetve az e ren de let sze rin ti for mai kö ve tel mé nyek nek a
hi ány pót lást köve tõen sem fe le l meg, a tá mo ga tá si igény
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nem ke rül be fo ga dás ra. Er rõl az Igaz ga tó ság a pá lyá zót ér -
te sí ti.

(5) Az Igaz ga tó ság a hi ány pó tol ta tást köve tõen a ha tár -
idõ ben be nyúj tott és a for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le -
lõ pá lyá za to kat 2007. már ci us 22-ig, két pél dány ban to -
váb bít ja a Mi nisz té ri um hoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai

5.  §

(1) A Tár ca kö zi Bi zott ság a ja vas la tá nak ki ala kí tá sa so -
rán figye lembe ve szi, hogy a tá mo ga tást igény lõ ön kor -
mány za tok te rü le tén mû kö dõ szol gál ta tók faj la gos rá for -
dí tá sa i nak kal ku lá ci ó ja össz hang ban van-e kü lön jog sza -
bály ren del ke zé se i vel.

(2) A Tár ca kö zi Bi zott ság a tá mo ga tás mér té ké re tett ja -
vas la tá nak ki ala kí tá sa so rán az aláb bi szem pon to kat,
valamint a (4) be kez dés sze rin ti szö ve ges in do ko lás ban
fog lal ta kat ve szi figye lembe:

a) a szol gál ta tás tel jes faj la gos rá for dí tá sá nak nö ve ke -
dé se az elõ zõ év ben el is mert hez ké pest leg fel jebb 9% le -
het;

b) az ér ték csök ke né si le írás, il le tõ leg az azt he lyet te sí tõ 
hasz ná la ti díj nem ha lad hat ja meg az esz kö zök pót lá sá nak, 
fel újí tá sá nak cél ja i ra fel hasz nál ha tó (a faj la gos rá for dí tás
szá mí tá sa so rán fel hasz nál ni ter ve zett) – a díj meg ál la pí -
tás ban ér ték csök ke nés cí mén el fo ga dott, illetve a bér le ti
díj ból a ví zi köz mû fenn tar tá sá ra for dí tott – mér té ket, és
nem ha lad hat ja meg a 120 Ft/m3 ér té ket;

c) a sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok nö ve ke dé se az elõ zõ
év ben el is mert hez ké pest leg fel jebb 6,5% le het;

d) az anyag, anyag jel le gû rá for dí tá sok nö ve ke dé se az
elõ zõ év ben el is mert hez ké pest leg fel jebb 6% le het;

e) az ener gia költ sé gek nö ve ke dé se az elõ zõ év ben el is -
mert hez ké pest leg fel jebb 12% le het;

f) az egyéb költ sé gek és egyéb rá for dí tá sok nö ve ke dé se 
az elõ zõ év ben el is mert hez ké pest leg fel jebb 7,5% le het;

g) amennyi ben az ár meg ál la pí tó kü lön dí jat ha tá roz
meg a nem la kos sá gi fo gyasz tói kör re, az nem le het ala cso -
nyabb, mint a ter ve zett faj la gos rá for dí tás; amennyi ben ez
nem tel je sül, ak kor a la kos sá gi díj tá mo ga tás össze ge ará -
nyo san csök ken tés re ke rül;

h) a la kos sá gi fo gyasz tók szá má ra meg ál la pí tott 2007.
évi díj a tá mo ga tá si igény meg ha tá ro zá sá nál figye lembe
vett, a 2.  § (1) be kez dés e)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott
kü szöb ér té ket el éri-e; amennyi ben ez nem tel je sül, a faj la -
gos rá for dí tás mér té ke csök ken tés re ke rül a meg ál la pí tott
díj és a kü szöb ér ték köz ti kü lön bö zet tel;

i) az át vett víz ese té ben a há ló za ti vesz te ség ará nya
nem ha lad hat ja meg a 18%-ot;

j) a csa tor na szol gál ta tás szám lá zott mennyi sé ge nem
ha lad hat ja meg a szol gál ta tott ivó víz mennyi sé gét.

(3) A (2) be kez dés h) pont já ban fog lalt le vo nást nem
kell ér vé nye sí te ni a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér -
sé ge i nek jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 3. szá mú mel lék le -
te ér tel mé ben a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá -
nyo sabb hely ze tû kis tér ség hez tar to zó, illetve a Korm. ren -
de let 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te le pü lé si ön -
kor mány za tok ese té ben.

(4) A fen ti ek tõl el té rõ ese tek ben a pá lyá zó nak rész le tes
szö ve ges in do ko lást kell be nyúj ta ni. A szö ve ges in dok lás -
ban fog lal ta kat a Tár ca kö zi Bi zott ság va la mennyi pá lyá zat 
ese té ben al kal ma zott egy sé ges szem pont rend szer alap ján
bí rál ja el.

(5) A tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le ként a 2.  § (1) be -
kez dés e)–g) pont ja i ban meg adott át la gos faj la gos rá for dí -
tá si kü szöb ér té kek a tá mo ga tás mér té ké nek meg íté lé se te -
kin te té ben ori en tá ló jel le gû ek. A Tár ca kö zi Bi zott ság a
be ér ke zett pá lyá za tok meg vizs gá lá sa után tesz ja vas la tot a
la kos sá gi ivó víz- és csa tor na szol gál ta tás faj la gos rá for dí -
tá sai tá mo ga tá sá nak oda íté lé sé nél figye lembe vett tény le -
ges kü szöb ér ték re.

(6) Amennyi ben a tá mo ga tá si ke ret összeg mér té ke el tér
a bí rá la ti szem pon tok alap ján meg ítél he tõ tá mo ga tá sok
össze sí tett mér té ké tõl, a bí rá la ti szem pon tok alap ján meg -
ítél he tõ tá mo ga tás össze ge a tá mo ga tá si ke ret összeg mér -
té ké nek meg fele lõen egy sé ges szor zó szám mal mó do sí tás -
ra ke rül.

(7) Új üzem be he lye zés ese tén a faj la gos rá for dí tás
össze te võ it – be le ért ve az üzem be he lye zés költ sé gét – kü -
lön in do ko lás ban kell ki mu tat ni a be ru há zás meg va ló sí tá si 
ta nul má nyá nak meg fele lõen.

(8) A Tár ca kö zi Bi zott ság a ja vas la tá nak ki ala kí tá sa so -
rán figye lembe ve szi a tá mo ga tást igény lõ ön kor mány zat
ál tal a 2006. évre vo nat ko zó an be nyúj tott pá lyá zat ada ta i -
nak és a 2006. év ben igény be vett tá mo ga tás el szá mo lá sá -
ra vo nat ko zó an be nyúj tott ada tok el té ré se it.

6.  §

(1) A tá mo ga tás ról a mi nisz ter leg ké sõbb 2007. áp ri lis
30-ig dönt.

(2) A tá mo ga tás az (1) be kez dés sze rin ti dön tést kö ve tõ
8 na pon be lül egy összeg ben ke rül ki uta lás ra az ön kor -
mány zat, illetve gesz tor ön kor mány zat pá lyá za ta ese té ben
a gesz tor ön kor mány zat ré szé re.

(3) Az ön kor mány zat, illetve gesz tor ön kor mány zat pá -
lyá za ta ese té ben a gesz tor ön kor mány zat és a szol gál ta tó
szer zõ dést köt, amely rög zí ti a szol gál ta tó adat szol gál ta tá -
si kö te le zett sé gét az ön kor mány zat el len õr zé sé hez szük sé -
ges ada tok te kin te té ben, a köz pon ti költ ség ve tés tõl ka pott
összeg pon tos ren del te té sét, to váb bá azt, hogy az ön kor -
mány zat, illetve gesz tor ön kor mány zat pá lyá za ta ese té ben
a gesz tor ön kor mány zat mi lyen idõ tar ta mon be lül utal ja
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to vább a szol gál ta tó nak a hoz zá meg ér ke zett tel jes tá mo -
ga tá si össze get. A to vább uta lás te kin te té ben meg ha tá ro -
zott idõ tar tam nem ha lad hat ja meg a 15 na pot.

(4) A ki utalt össze get az ön kor mány zat ki zá ró lag a la -
kos sá gi ivó víz- és csa tor na szol gál ta tás rá for dí tá sa i nak
csök ken té sé re hasz nál hat ja fel. A 2006. évre ka pott tá mo -
ga tás el szá mo lá sá ról, a le mon dás alap ján vissza fi ze tett
össze gek rõl az év végi költ ség ve té si be szá mo ló ke re té ben
– vissza fi ze té si kö te le zett ség ter he mel lett – kell szá mot
ad nia az ön kor mány zat nak.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezése

7.  §

(1) Az egész sé ges ivó víz zel való el lá tás ide ig le nes mó -
do za tai ki adá sa i nak rész be ni el len té te le zé sé re igény be je -
len tést be nyúj ta ni azok az ön kor mány za tok jo go sul tak,
ame lye ket az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat ha tá ro zat ban kö te le zett arra, hogy a te le pü lé sen
élõk ré szé re az egész sé ges ivó vi zet zacs kós vagy pa lac kos
ki sze re lés ben, illetve tar tály ko csis szál lí tás sal biz to sít sák.
A ren del ke zés re álló összeg mér té ké rõl a Tár ca kö zi Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján a mi nisz ter leg ké sõbb 2007. áp ri -
lis 30-ig dönt.

(2) Az igé nyel he tõ el len té te le zés mér té két az (1) be kez -
dés sze rint jo go sult ön kor mány zat az aláb bi ak sze rint szá -
mít ja ki:

T = Szv–Kv,

ahol
T = tá mo ga tás mér té ke,
Szv = a ki szál lí tott egész sé ges ivó víz mennyi sé gé nek

(m3) és a leg ki sebb költ ség elve alap ján ér vé -
nye sít he tõ faj la gos rá for dí tás (Ft/m3) szorzata,

Kv = a ki szál lí tott egész sé ges ivó víz mennyi sé gé nek
(m3) és a la kos sá gi ivó víz-szol gál ta tás és a 2.  §
(1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si küszöbértékének szorzata.

(3) Az ön kor mány zat az el len té te le zést utó lag, a szol -
gál ta tó ál tal be nyúj tott és az ön kor mány zat ál tal jó vá ha -
gyott szám lák alap ján – az Igaz ga tó ság út ján – az Ön kor -

mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um tól 2007. má -
jus 20-áig és 2007. szep tem ber 30-áig igé nyel he ti.

(4) Az igény be je len tést ket tõ ere de ti pél dány ban kell
be nyúj ta ni az Igaz ga tó ság hoz. Az igény be je len tés hez az
ön kor mány zat mel lé ke li a jog erõs ha tá ro za tot és a szám lák 
hi te le sí tett má so la ti pél dá nya it.

(5) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja, hogy az ön kor mány -
zat igény be je len té sé ben az el len té te le zés mér té ke a (2) be -
kez dés nek meg fele lõen lett-e ki szá mít va, valamint hogy
az elõ írt do ku men tu mo kat csa tol ta-e a pá lyá zó.

(6) Szük ség ese tén az Igaz ga tó ság 8 na pon be lü li hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel az ön kor mány za tot.

(7) Az Igaz ga tó ság – a hi ány pót lást köve tõen – 8 na pon
be lül, a te le pü lés kód já nak fel tün te té sé vel to váb bít ja az
igény be je len té se ket egy pél dány ban az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz. Az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium a 2006. ok tó ber 15-e után
ke let ke zett és 2007. má jus 20-áig be nyúj tott igé nye ket
2007. jú li us 20-áig, a 2007. szep tem ber 30-áig be nyúj tott
igé nye ket 2007. no vem ber 20-áig bí rál ja el.

(8) Az el len té te le zés a ren del ke zés re álló összeg ere jé ig, 
a dön tést kö ve tõ 8 na pon be lül egy összeg ben ke rül ki uta -
lás ra az ön kor mány za tok ré szé re.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
faj la gos rá for dí tás: egy m3 szol gál ta tás ra jutó költ ség,

ame lyet a 3.  § (5) be kez dé se sze rin ti adat la po kon elõ írt
szer ke zet ben, szám vi te li bi zony la tok kal alá tá maszt ha tó, a
ter ve zett szol gál ta tás mennyi sé gé re és annak vár ha tó költ -
sé ge i re vo nat ko zó ada tok alap ján kell ki szá mí ta ni.

(2) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
egy ide jû leg a 2006. évi la kos sá gi víz- és csa tor na szol gál -
ta tás tá mo ga tás igény lé sé nek és el bí rá lá sá nak rész le tes
fel té te le i rõl, valamint az egész sé ges ivó víz zel való el lá tás
ide ig le nes mó do za ta i nak el len té te le zé sé rõl  szóló 6/2006.
(II. 7.) KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 6/2007. (II. 28.) KvVM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai

1. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alul írott .................................................................................................................. te le pü lés pol gár mes te re iga zo lom, 
hogy a pá lyá zat ban kö zölt faj la gos rá for dí tá si ada tok a 2007. évi la kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tás igény -
lé sé nek és el bí rá lá sá nak rész le tes fel té te le i rõl, valamint az egész sé ges ivó víz zel való el lá tás ide ig le nes mó do za ta i nak
ellen tételezésérõl szóló KvVM ren de let ben sze rep lõ fel té te lek nek meg fe le lõ tar tal mú ak.

A tá mo ga tá si igény be je len té sé rõl – a csa tolt tar ta lom mal – a Kép vi se lõ-tes tü let ............................................ szá mú
ha tá ro za tot hoz ta (1. számú mel lék let).

Egy út tal kö te le zett sé get vál la lunk arra, hogy a faj la gos rá for dí tás nál figye lembe vett, il le tõ leg a Tár ca kö zi Bi zott ság
ál tal el fo ga dott mér té kû amor ti zá ci ót, esz köz hasz ná la ti jog cí men meg ha tá ro zott össze get a ví zi köz mû fenn tar tá sá ra, fej -
lesz té si hi tel lel kap cso la tos adós ság szol gá lat ra for dít juk.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
pol gár mes ter

2. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alul írott ............................................................................................................. te le pü lés pol gár mes te re nyi lat ko zom, 
hogy a szol gál ta tó ál tal be mu ta tott tá mo ga tá si igény be je len tést és a te le pü lé sünk re ki mu ta tott tá mo ga tás igényt tudo -
másul ve szem, és a tá mo ga tá si igényt be nyúj tom.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
pol gár mes ter
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3. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

állami támogatás igénybevételérõl

Alul írott ............................................................................................................ te le pü lés pol gár mes te re nyi lat ko zom,
hogy az ál la mi lag tá mo ga tott szenny víz köz mû be ru há zás sal össze füg gés ben a szer zõ dé ses fel té te lek kö zött nem
 szerepel, hogy öt éven be lül a díj hoz költ sé gve té si (ál lam i) tá mo ga tást nem vesz igény be az ön kor mány zat.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
pol gár mes ter

4. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl

Alul írott .................................................................................................................. te le pü lés pol gár mes te re iga zo lom, 
hogy a szenny víz csa tor na-há ló zat tal el lá tott te rü le ten az in gat la nok 60%-ának be kö té se meg va ló sult.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
pol gár mes ter

5. szá mú nyi lat ko zat

Szol gál ta tó neve, címe, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA 

ellátott települések önkormányzatainak elõzetes tájékoztatásáról

Alul írott ................................................................................................ a szol gál ta tó szer ve zet ve ze tõ je nyi lat ko zom,
hogy az el lá tott te le pü lé sek ön kor mány za ta it az igé nyel he tõ tá mo ga tás ról elõ ze te sen tá jé koz tat tam, az ab ban fog lalt ada -
tok a tá mo ga tás igény be vé te li fel té te le i nek meg fe lel nek.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
a tár sa ság ve ze tõ je
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6. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

a gesztor önkormányzat meghatalmazásáról

Alul írott ............................................................................................................ te le pü lés pol gár mes te re nyi lat ko zom,
hogy a 2007. évi la kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tás igény lé sé nek be nyúj tá sá ra és a pá lyá zat tal kap cso la tos
tech ni kai te en dõk le bo nyo lí tá sá ra a ............................................................. te le pü lés ön kor mány za tát meg ha tal maz zuk.

......................................, .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
pol gár mes ter

Az oktatási és kulturális miniszter
10/2007. (II. 28.) OKM

rendelete

a külföldi kulturális intézetekrõl

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
 Balassi In té zet lét re ho zá sá ról  szóló 309/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  § (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban, valamint az 1.  § (3) be kez dé se te kin te té ben a
Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe i nek és a Ma gyar
Köz tár sa ság ra uta ló el ne ve zés nek a hasz ná la tá ról  szóló
1995. évi LXXXIII. tör vény 21.  § (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a külügy -
miniszterrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A Ba las si In té zet az R. 3.  § (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott fel ada ta it a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek (a továb -
biak ban: in té zet) út ján lát ja el.

(2) Az in té zet hi va ta los el ne ve zé sét és tí pu sát az Ok ta tá -
si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium (a továb biak ban: Mi nisz té -
rium) hon lap ján – cím, te le fon- és fax szám, in ter ne tes el ér -
he tõ ség meg je lö lé sé vel – nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

(3) Az in té zet a Ma gyar Köz tár sa ság cí me rét, az inté zet
szék he lyét és el ne ve zé sét fel tün te tõ bé lyeg zõt hasz nál.

Az intézet típusai

2.  §

(1) Az in té zet nek két tí pu sa van: a Col le gi um Hun ga ri -
cum és a Kul tu rá lis In té zet.

(2) A Col le gi um Hun ga ri cum – az R. 3.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül – köz vet le nül részt vesz kö -
zös tu do má nyos ku ta tá sok szer ve zé sé ben, az ösz tön dí ja -
sok fo ga dá sá ban és el he lye zé sé ben, se gí ti az ösz tön dí ja -
sok mun ká ját és szak mai kap cso la ta i nak ki épí té sét. A Col -
le gi um Hun ga ri cum tu do má nyos ku ta tá so kat vé gez, és
ered mé nye it rend sze re sen köz zé te szi.

Az intézet mûködése

3.  §

(1) Az in té zet éves mun ka terv és költ ség ve tés alap ján mû -
kö dik. Az éves költ ség ve tést – a Ba las si In té zet éves költ ség -
ve té sé nek ré sze ként –, to váb bá az éves mun ka ter vet az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) hagy ja 
jóvá. Az in té zet éves mun ka ter vé vel kap cso lat ban a kül ügy -
mi nisz ter vé le mé nye zé si jo got gya korol.

(2) A Col le gi um Hun ga ri cum mun kat er ve el kü lö ní tett
tu do má nyos mun ka ter vet is tar tal maz.



Az intézet finanszírozása

4.  §

(1) Az in té zet fenn tar tá sa ál lam i fel adat. A fenn tar tá sá -
hoz és mû kö dé sé hez szük sé ges ki adá si és be vé te li elõ -
irány za tot a Mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze te tar tal -
maz za.

(2) Az in té zet prog ram jai fi nan szí ro zá sá hoz más, nem
költ ség ve té si tá mo ga tá so kat is igény be ve het. Vál lal ko zá -
si te vé keny sé get nem foly tat hat.

(3) Az in té zet rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség, amely -
nek pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada tai irá nyí tá sát és fel ügye le -
tét – a mi nisz ter irá nyá ban tör té nõ éves be szá mo lá si kö te -
le zett ség mel lett – a Ba las si In té zet lát ja el.

Az intézet szervezete

5.  §

(1) Az in té zet ve ze tõ je az igaz ga tó, akit a mi nisz ter pá -
lyá zat út ján – a köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol gá la tá ról
 szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let ben fog lal tak
figye lembe véte lével – a tar tós kül szol gá lat ra ki he lye zés
idõ tar ta má ra ne vez ki. Az igaz ga tó fe let t a ki ne ve zé si, fel -
men té si és fe gyel mi jog kört – amennyi ben az in té zet lét re -
ho zá sá ról nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zik, vagy vi szo -
nos ság alap ján jött lét re a kül ügy mi nisz ter egyet ér té sé -
vel – a mi nisz ter, az egyéb mun kál ta tói jo go kat a Ba las si
In té zet ve ze tõ je gya ko rol ja.

(2) Az igaz ga tó kül szol gá la ta ide jé re a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény sze rin ti osz -
tály ve ze tõi meg bí zást kap.

(3) Az igaz ga tó mun ká ját szük ség ese tén igazgató -
helyettes(ek) se gí ti(k).

(4) Amennyi ben a fo ga dó or szág le he tõ vé te szi, illetve
nem zet kö zi szer zõ dés vagy vi szo nos ság alap ján le he tõ -
ség van, a kül ügy mi nisz ter a mi nisz ter ja vas la tá ra az in té -
zet igaz ga tó ját, illetve he lyet te sét dip lo ma ta út le vél lel
lát ja el, és ki ren de lé sük idõ tar ta má ra a dip lo má ci ai vagy
kon zu li kép vi se let sze mély ze té nek tag já vá ne ve zi ki és
nem zet kö zi jogi stá tus nak meg fe le lõ ran got ado má nyoz
ré szük re.

(5) Az in té zet ve ze tõ i nek, valamint az inté zet ben fog lal -
koz ta tott tar tós kül szol gá la tot tel je sí tõ köz tiszt vi se lõk és
mun ka vál lalók ki vá lasz tá sa so rán a mi nisz ter figye lembe
ve szi a kül ügy mi nisz ter nek az adott ál lo más hely re vo nat -
ko zó kü lö nös fel té te le ket tar tal ma zó tá jé koz ta tá sát.

Záró rendelkezések

6.  §

(1) Ez a ren de let 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Ba las si Bál int Ma gyar Kul tu rá lis In té zet ben fog -
lal koz ta tott köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ kér dé sek -
rõl  szóló 18/2005. (V. 28.) NKÖM ren de let,

b) az egyes mun ka kö ri meg ne ve zé sek rõl  szóló
16/2003. (X. 29.) NKÖM ren de let, valamint az annak mó -
do sí tá sá ról  szóló 20/2004. (IX. 24.) és a 16/2005. (IV. 22.)
NKÖM ren de le tek,

c) a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re fel ügye le te
alatt álló in téz mé nyek köz al kal ma zot ta i nak va gyon nyi lat -
ko zat-té te lé rõl  szóló 25/2002. (XII. 25.) NKÖM ren de let
mel lék le té nek Ba las si Bál int Ma gyar Kul tu rá lis In té zet al -
cí me,

d) a Ma gyar Nyel vi In té zet és a Nem zet kö zi Hunga -
rológiai Köz pont meg szün te té sé rõl, a jog utód lás ról,
valamint a jog utód lás sal érin tett jog sza bá lyok és az ál lam i
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek mó do sí tá sá ról  szóló
45/2001. (XII. 20.) OM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

e) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ kér dé sek rõl
 szóló 30/2000. (X. 11.) OM ren de let 1.  §-ában a „Már ton
Áron Szak kol lé gi um” szö veg rész,

f) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, valamint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 7/1996. (VII. 9.)
MKM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 38. pont ja,

g) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, valamint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 17/1999.
(XI. 18.) NKÖM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek
29. pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:

a) a kül föl di ek Ba las si Bál int In té zet ben foly ta tott ta -
nul má nya i nak egyes kér dé se i rõl  szóló 21/1998. (V. 13.)
MKM ren de let 1.  § a) pont já ban és mel lék le té nek cí mé ben 
a „Ba las si Bál int In té zet ben” szö veg rész he lyé be „Ba las si
In té zet ben” szö veg rész lép,

b) a fel sõ ok ta tás ban ta nu ló hall ga tók és az ok ta tók
szak mai köny vek kel és fo lyó ira tok kal tör té nõ jobb el lá tá -
sá val kap cso la tos for rá sok el osz tá sá ról  szóló 7/1997.
(II. 13.) MKM ren de let 6.  §-ában a „Ba las si Bál int In té zet” 
szö veg rész he lyé be „Ba las si In té zet” szö veg rész lép,

c) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vé ny ok ta tást érin tõ ren del ke zé se i nek
vég re haj tá sá ról  szóló 47/2001. (XII. 29.) OM ren de let 2.  §
(4) be kez dé sé ben a „Már ton Áron Szak kol lé gi um
(a továb biak ban: MÁSZ)” szö veg rész he lyé be „Ba las si In -
té zet (a továbbiak ban: BI)” szö veg rész lép, to váb bá a 2.  §
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(5), a 3.  § (2)–(4) és az 5.  § (1)–(6) be kez dé se i ben a
„MÁSZ” szö veg rész he lyé be „BI” szö veg rész lép,
valamint a 43.  § (4) be kez dé sé ben a „Ba las si Bál int In té -
zet tõl” szö veg rész he lyé be „Ba las si In té zet tõl” szö veg rész 
lép,

d) a ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó kül föl di hall ga tók ré szé re nyújt ha tó jut ta -
tá sok ról, azok nyil ván tar tá sá ról és a hall ga tók ál tal fi ze -
ten dõ té rí té sek rõl  szóló 30/1998. (VI. 25.) MKM ren de let
8.  § (3) be kez dé sé ben a „Már ton Áron Kol lé gi um” szö -
veg rész he lyé be a „Ba las si In té zet” szö veg rész lép,

e) a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök meg ál la pí tá sá ról
és a biz ton sá gi ellen õr zés szint jé rõl  szóló 13/2006.
(XII. 7.) OKM ren de let mel lék le té ben a „Kül föl di Ma gyar
Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá gá nál” szö veg rész he lyé be
„Ba las si In té zet ben” szö veg rész lép,

f) a Kle bels berg Kuno ösz tön díj ala pí tá sá ról és oda íté -
lé sé rõl  szóló 8/1999. (VI. 3.) NKÖM ren de let 5.  § (3) és
9.  § (1) be kez dé se i ben a „Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té -
ze tek Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be „Ba las si In té zet”
szö veg rész lép,

g) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, valamint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 17/1999.
(XI. 18.) NKÖM ren de let 1. szá mú mel lék le te 30. pont já -
ban a „Ba las si Bál int In té zet” szö veg rész he lyé be „Ba las si
In té zet” szö veg rész lép,

h) a könyv tá ri szak fel ügye let rõl  szóló 14/2001.
(VII. 5.) NKÖM ren de let 10.  § (2) be kez dé sé ben a
„ megyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész lép.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
7/2007. (II. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy Szi get csép
Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek a he lyi
adók ról  szóló 7/2002. (VIII. 31.) szá mú ren de le te
1.  §-ának „illetve nem a 14.  §-ban meg ha tá ro zott üdü lõ te -
rü le ten van” szö veg ré sze és a 15.  §-a alkot mány elle nes,
ezért e ren del ke zé se ket meg sem mi sí ti.

Az 1.  § a meg sem mi sí tést köve tõen az aláb bi szö veg gel
ma rad ha tály ban:

„1.  § Men tes az adó alól:

a ma gán sze mély tu laj do ná ban lévõ la kó tel ken ta lál ha tó
va la mennyi épít mény, ha azok egyi ké ben a tu laj do nos,
illetve a tu laj do no sok egyi ke, illetve egye nes ági ro ko na ál -
lan dó be je len tett la kos ként élet vi tel sze rû en él.”

Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó – jogi kép vi se lõ je út ján – in dít vánnyal
for dult az Al kot mány bí ró ság hoz, amely ben kér te Szi get -
csép Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek a he -
lyi adók ról  szóló 7/2002. (VIII. 31.) szá mú ren de le te
(a továb biak ban: Ör.) 1.  §-a „illetve nem a 14.  §-ban meg -
ha tá ro zott üdü lõ te rü le ten van” szö veg ré szé nek és a
15.  §-ának meg sem mi sí té sét.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Ör. tá ma dott ren -
del ke zé sei ön ké nye sen kü lönb sé get tesz nek a la kó in gat -
lan ban élet vi tel sze rû en élõ tu laj do no sok kö zött, „rá adá sul
úgy, hogy azt a te rü le tet, ahol a mi la kó há zunk év ti ze dek
óta áll, és ahol év ti ze dek óta élünk, egy 2 év vel ez elõtt ho -
zott ren de let tel mi nõ sí tett adó fi ze té ses öve zet té, mi köz ben 
egy ut cá val ar rébb la kók adó men te sek”. Vé le mé nye sze -
rint ez sér ti az Alkot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét, amely
sze rint a he lyi ön kor mány zat ren de le te nem le het el len té -
tes ma ga sabb szin tû jog sza bállyal, de nem je löl te meg a
ma ga sabb szin tû jog sza bályt. To váb bá sér ti az Alkot mány
70/A.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat, amely sze rint
„min den meg kü lön böz te tés nél kül biz to sí ta ni kell az ál -
lam pol gá ri jo go kat és az em be rek bár mi lyen hát rá nyos
meg kü lön böz te té se ti los”. Ezért az in dít vá nyo zó kér te,
hogy az Alkot mány bíró ság az Ör. in dít vá nyá val tá ma dott
ren del ke zé se it – mint alkot mány elle nes elõ írásokat – sem -
mi sít se meg.

II.

Az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek re ala poz ta:
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1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei a
kö vet ke zõk:

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ-tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen hát -
rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün te ti.”

2. A he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Htv.) in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„6.  § Az ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si joga arra ter -
jed ki, hogy:

a) az 5.  §-ban meg ha tá ro zott adó kat vagy ezek va la me -
lyi két be ve zes se, a már be ve ze tett adót ha tá lyon kí vül he -
lyez ze, il le tõ leg mó do sít sa, azon ban az év kö zi mó do sí tás
nap tá ri éven be lül nem sú lyos bít hat ja az adó ala nyok adó -
ter he it,

b) az adó be ve ze té sé nek idõ pont ját és idõ tar ta mát (ha -
tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ re) meg ha tá roz za,

c) az adó mér té két a he lyi sa já tos sá gok hoz, az ön kor -
mány zat gaz dál ko dá si kö ve tel mé nye i hez és az adó ala -
nyok te her vi se lõ ké pes sé gé hez iga zo dó an – az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel sõ ha tá rok ra, il le tõ leg a 16.  §
a) pont já ban, a 22.  § a) pont já ban, a 26.  §-ában, a
29.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a 33.  §-ának a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel sõ ha tá rok nak 2005. évre a KSH ál tal
2003. évre vo nat ko zó an köz zé tett fo gyasz tói ár szín vo nal
vál to zás sal, 2006. év tõl pe dig a 2003. évre és az adó évet
meg elõ zõ má so dik évig el telt évek fo gyasz tói ár szín vo nal
vál to zá sai szor za tá val nö velt össze gé re (a fel sõ ha tár és a
fel sõ ha tár nö velt össze ge együtt: adó ma xi mum) fi gye lem -
mel – meg ál la pít sa,

d) az e tör vény má so dik ré szé ben meg ha tá ro zott men -
tes sé ge ket to váb bi men tes sé gek kel, il le tõ leg ked vez mé -
nye ket to váb bi ked vez mé nyek kel ki bõ vít se,

e) e tör vény és az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ke re -
tei kö zött a he lyi adó zás rész le tes sza bá lya it meghatá -
rozza.

7.  § Az ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si jo gát kor lá toz -
za az, hogy:

a) az adó alanyt egy meg ha tá ro zott adó tárgy ese té ben
(4.  §) csak egy fé le – az ön kor mány zat dön té se sze rin ti –
adó (5.  §) fi ze té sé re kö te lez he ti,

b) a va gyo ni tí pu sú adók kö ré ben az adót egy sé ge sen –
vagy té te les összeg ben, vagy a kor ri gált for gal mi ér ték ala -
pul vé te lé vel – ha tá roz hat ja meg,

c) az ál ta la be ve ze tett adó mér té ke ként nem ál la pít hat
meg töb bet az adó ma xi mum nál,

d) a ke rü le ti ön kor mány zat a fõ vá ro si köz gyû lés ál tal
be ve ze tett adót annak ha tá lyon kí vül he lye zé se idõpont -
jáig, a fõ vá ro si köz gyû lés az ál ta la az 1.  § (3) be kez dés
alap ján be ve ze tett adót a ke rü le ti kép vi se lõ-tes tü le tek
több sé gi vé le mé nyé nek be szer zé sé ig nem mû köd tet he ti,

e) a vál lal ko zó (52.  § 26. pont) üz le ti célt szol gá ló épü -
le te, épü let ré sze utá ni épít mény adó, tel ke utá ni te lek adó,
to váb bá a vál lal ko zók kom mu ná lis adó ja és a he lyi ipar -
ûzé si adó meg ál la pí tá sa so rán – ha tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik – a 6.  § d) pont ja nem al kal maz ha tó. A vál lal -
ko zók kom mu ná lis adó ja, a he lyi ipar ûzé si adó, to váb bá a
vál lal ko zó üz le ti célt szol gá ló épü le te, épü let ré sze utá ni
épít mény adó, tel ke utá ni te lek adó alap já nak kor ri gált for -
gal mi ér ték sze rin ti meg ál la pí tá sa ese tén adó ne men ként
csak egy fé le adó mér ték ál la pít ha tó meg. A vál lal ko zó üz -
le ti célt szol gá ló épü le te, épü let ré sze utá ni épít mény adó,
tel ke utá ni te lek adó alap já nak alap te rü let sze rin ti meg ál la -
pí tá sa ese tén ki zá ró lag az adó tárgy faj tá ja, il le tõ leg a te le -
pü lé sen be lü li föld raj zi el he lyez ke dé se alap ján ál la pít ha tó
meg dif fe ren ci ált adó mér ték.”

„11.  § (1) Adó kö te les az ön kor mány zat ille té kességi te -
rü le tén lévõ épít mé nyek kö zül a la kás és a nem la kás cél já -
ra szol gá ló épü let, épü let rész (a továb biak ban együtt: épít -
mény).

(2) Az épít mény adó al kal ma zá sá ban az épít mény hez
tar to zik az épít mény ren del te tés sze rû hasz ná la tá hoz szük -
sé ges – az épü let nek mi nõ sü lõ épít mény ese tén annak
hasz nos alap te rü le té vel, épü let nek nem mi nõ sü lõ épít -
mény ese tén az ál ta la le fe dett föld rész let tel egye zõ nagy -
sá gú – föld rész let.

(3) Az adó kö te le zett ség az épít mény va la mennyi he lyi -
sé gé re ki ter jed, annak ren del te té sé tõl, il le tõ leg hasz no sí tá -
sá tól füg get le nül.”

3. Az Ör. in dít vánnyal érin tett, illetve tá ma dott ren del -
ke zé sei:

„1.  § Men tes az adó alól:
a ma gán sze mély tu laj do ná ban lévõ la kó tel ken ta lál ha tó

va la mennyi épít mény, ha azok egyi ké ben a tu laj do nos,
illetve a tu laj do no sok egyi ke, illetve egye nes ági ro ko na ál -
lan dó be je len tett la kos ként élet vi tel sze rû en él, illetve nem
a 14.  §-ban meg ha tá ro zott üdü lõ te rü le ten van.”

3.  § Az adó mér té ke.
a) 300 Ft/m2.”
„14.  § (1) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból je len -

leg üdü lõ te rü let nek mi nõ sül a Ba rát ság útja, a Ba rát ság
szi get, a Du na sor és a Na pos út.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt he lyen lévõ in gat lan
tu laj do no sa hasz ná la ti mód tól és mi nõ sí tés tõl füg get len
épü let után épít mény adó ként a 3.  § a) pont já ban meg ha tá -
ro zott adót kö te les fi zet ni.”

„15.  § A 14.  §-ban meg ha tá ro zot tak alap ján meg ál la pí -
tott adó mér té két 50%-kal mér sé kel ni kell ab ban az eset -
ben, ha a fel épít mény la kó ház nak mi nõ sül, és a la kás ban
élet vi tel sze rû en, ál lan dó be je len tett la kos ként a tu laj do nos 
(illetve kö ze li hoz zá tar to zó ja) él.”
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III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Alkot mány 44/A.  § (1) be kez dés d) pont ja alap -
ján a he lyi kép vi se lõ-tes tü let tör vény ke re tei kö zött meg ál -
la pít ja a he lyi adók faj tá it és mér té két. Az Alkot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott al kot má nyos kor -
lát sze rint az ön kor mány za ti ren de let nem le het el len té tes a 
ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. Az ön kor mány zat adó -
meg ál la pí tá si jo gát a Htv. 6.  §-a, az adó meg ál la pí tá si jo gá -
nak kor lá ta it pe dig a Htv. 7.  §-a tar tal maz za. A Htv. 11.  §-a 
ha tá roz za meg az épít mény adó vo nat ko zá sá ban az adó tár -
gya kat, a 12.  § az adó ala nyo kat, a 13.  § a tör vényi men tes -
sé gi ese te ket. Az ön kor mány zat a Htv. ke re tei kö zött sza -
ba don dönt ar ról, hogy ve zet-e be adót, ha igen, ak kor a he -
lyi adók me lyi két ve ze ti be, meg ha tá roz hat ja a he lyi adó
be ve ze té sé nek idõ pont ját. A Htv. 6.  § c) pont ja arra ha tal -
maz za fel az ön kor mány za tot, hogy a he lyi sa já tos sá gok,
az ön kor mány zat gaz dál ko dá si kö ve tel mé nye i nek, az adó -
ala nyok te her bí ró-ké pes sé gé nek figye lembe véte lével ál la -
pít sa meg az adók mér té két.

Az Alkot mány bíró ság szá mos dön té sé ben – elvi jel leg -
gel a 670/B/1997. AB ha tá ro zat ban – mu ta tott rá arra,
hogy a he lyi ön kor mány zat ki zá ró lag tör vény ke re tei kö -
zött ren del ke zik dön té si sza bad ság gal a he lyi adó po li ti ka
ki ala kí tá sá ban. E dön tés azt is hang sú lyoz ta, „a he lyi adók
kö ré ben az adó men tes sé gek és adó ked vez mé nyek meg ál -
la pí tá sá nak a joga a he lyi ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si
jo gá nak egyik rész jo go sít vá nya. Az adó men tes sé gek, ked -
vez mé nyek meg ha tá ro zá sa so rán az ön kor mány zat a he lyi
sa já tos sá go kat, gaz da ság po li ti kai, adó po li ti kai szem pon -
to kat, a la kos ság szo ciá lis kö rül mé nye it mér le gel ve, sza -
ba don dönt ar ról, hogy az adó ala nyok mely cso port ját von -
ja az ál ta lá nos tól el té rõ ked ve zõbb meg íté lés alá, az adó -
ala nyok mely cso port ja szá má ra nyújt adó men tes sé get,
adó ked vez mé nye ket” (ABH 1999, 600, 604.).

Az Alkot mány bíró ság ko ráb bi dön té se i ben ki ala kí tott
ál lás pont ja sze rint nem al kot mány sér tõ, ha az ön kor mány -
zat men te sí ti az épít mény adó alól azo kat, akik az in gat lant
ál lan dó be je len tés sel tény le ge sen hasz nál ják (722/B/1996. 
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 840, 841.). A 858/B/1997. AB
ha tá ro zat arra is rá mu ta tott, hogy nem alkot mány elle nes,
ha azon in gat la nok adó ala nyai, akik a bir to kolt in gat la nu -
kat la kás és mun ka hely cél já ra hasz nál ják, ki sebb mér té kû
adó ter het vi sel nek, mint az üdü lés re hasz nált in gat la nok
adó ala nyai (ABH 1998, 1030, 1031.).

„Az Alkot mány bíró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint az
Alkot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zést a jog egyen lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al -
kot má nyi kö ve tel mény ként ér tel me zi. Több ha tá ro za tá ban 
ki mond ta, hogy az al kot má nyi ti la lom el sõ sor ban az al kot -
má nyos alap jo gok te kin te té ben tett meg kü lön böz te té sek re 
ter jed ki, ab ban az eset ben, ha a meg kü lön böz te tés nem
em ber i jog vagy alap ve tõ jog te kin te té ben tör tént, az el té rõ 
sza bá lyo zás alkot mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó meg,
ha az az em ber i mél tó ság hoz való jo got sér ti. Az Alkot -

mány bíró ság ed di gi gya kor la ta so rán ez utób bi kör ben ak -
kor ítél te alkot mány elle nesnek a jog ala nyok kö zöt ti meg -
kü lön böz te tést, ha a jog al ko tó ön ké nye sen, éssze rû in dok
nél kül tett kü lönb sé get az azo nos sza bá lyo zá si kör alá vont 
jog ala nyok kö zött. [9/1990. (IV. 5.) AB ha tá ro zat, ABH
1990, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
280–282.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
203. stb.]” (845/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 1016,
1019.)

„A Htv. nem zár ja ki, hogy az ön kor mány zat (...) te le pü -
lés fej lesz té si cé lo kat is figye lembe ve gyen a he lyi adók
meg ál la pí tá sa so rán (pl. ilyen, az üdü lés, pi he nés cél ját
szol gá ló te rü le te ken je lent ke zõ több let fej lesz té si igé nyek
fi nan szí ro zá sá nak for rá sa ként szol gál hat a Htv. ál tal sza -
bá lyo zott ide gen for gal mi adó). Arra azon ban al kot má nyo -
san nincs mód, hogy az ön kor mány zat al kot má nyos in dok
nél kül, pusz tán azon az ala pon, hogy a köz ség kü lön bö zõ
te rü le te in el té rõ fej lesz té si fel ada tai van nak – ugyan azon
sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok – ugyan azon adó faj ta
ala nyai te kin te té ben diszk ri mi na tív sza bá lyo zást al kal -
maz zon.” [49/1993. (VII. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
493, 495.]

Meg kü lön böz te tést al kal maz az Ör. ak kor, ami kor
1.  §-ában ki mond ja, hogy az Ör. 14. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott, üdü lõ te rü let nek mi nõ sü lõ te rü le ten lévõ
la kó ház nak mi nõ sü lõ fel épít mény ese tén – az Ör.
15.  §-ában fog lal tak ra te kin tet tel – az épít mény adó 50%-át 
kell meg fi zet ni annak az épít mény tu laj do nos nak és kö ze li
hoz zá tar to zó já nak, aki a la kás ban élet vi tel sze rû en, ál lan dó 
be je len tett la kos ként él, míg adó men tes az üdü lõ te rü le ten
kí vü li, ma gán sze mély tu laj do ná ban lévõ la kó tel ken ta lál -
ha tó va la mennyi épít mény, ha azok egyi ké ben a tu laj do -
nos, illetve a tu laj do no sok egyi ke, illetve egye nes ági ro ko -
na ál lan dó be je len tett la kos ként élet vi tel sze rû en él. Az
épít mény adó ala nyai te kin te té ben ez a meg kü lön böz te tés
azt ered mé nye zi, hogy az Ör. csak az épít mény tu laj do no -
sok egy meg ha tá ro zott kö ré re – az épít mé nyü ket ál lan dó
la kás ként hasz ná ló üdü lõ te rü le ti épít mé nyek tu laj do no sa i -
ra és a nem ál lan dó la kás ként hasz nált épít mé nyek tu laj do -
no sa i ra – há rít ja kü lön bö zõ mér ték ben az adó ter he ket.

Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy nem in do kol ha tó ön ké nyes és éssze rû in dok nél kü li
meg kü lön böz te tést tar tal maz az Ör. 1.  §-ának in dít vánnyal 
tá ma dott ren del ke zé se, ami kor ki zá ró lag az ál lan dó be je -
len tett la kos ként élet vi tel sze rû en la kás ként hasz nált épít -
mé nyek kö zül az üdü lõ te rü le ten lévõ la ká sok ra ál la pí tott
meg adó kö te le zett sé get. En nek kö vet kez té ben az üdü lõ te -
rü le ten álló la kás tu laj do no sa épít mény adó fi ze té si kö te le -
zett ség gel ter helt, míg a nem üdü lõ te rü le ten álló la kás adó -
men tes. Ez a meg kü lön böz te tés az Alkot mány 70/A.  §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog egyen lõ ség el vét sér ti.
Ezért az Alkot mány bíró ság az Ör. 1.  §-ának „illetve nem a
14.  §-ban meg ha tá ro zott üdü lõ te rü le ten van” szö veg ré szét 
meg sem mi sí tet te.
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Az Ör. 15.  §-a alap ján az Ör. 14.  §-ában meg ál la pí tott
adó mér té két 50%-kal mér sé kel ni kell ab ban az eset ben,
ha a fel épít mény la kó ház nak mi nõ sül, és a la kás ban élet vi -
tel sze rû en ál lan dó be je len tett la kos ként a tu laj do nos
(illetve kö ze li hoz zá tar to zó ja) él. Az Ör. 15.  §-ának ren -
del ke zé se az Ör. 1.  §-ának „illetve nem a 14.  §-ban meg ha -
tá ro zott üdü lõ te rü le ten van” szö veg ré sze meg sem mi sí té -
sé vel ön ma gá ban ér tel met len né vált, mi vel olyan adó tárgy
vo nat ko zá sá ban biz to sí t 50%-os adó ked vez ményt, amely
adó tárgy a meg sem mi sí tést köve tõen ha tály ban ma radt
1.  § sze rin ti ren del ke zés alap ján adó men tes. Az Alkot -
mány bíró ság a 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban elvi
él lel mu ta tott rá, hogy „a vi lá gos, ért he tõ és meg fele lõen
ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom a nor ma szö veg gel szem ben
al kot má nyos kö ve tel mény. A jog biz ton ság – amely az
Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság
fon tos ele me – meg kö ve te li, hogy a jog sza bály szö veg e ér -
tel mes és vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán fel is mer he tõ nor -
ma tar tal mat hor doz zon.” (ABH 1992, 135, 142.) Ezért az
Alkot mány bíró ság az Ör. 1.  § meg sem mi sí tett ren del ke zé -
sé vel való szo ros össze füg gé se okán az Ör. 15.  §-át is meg -
sem mi sí tet te.

2. Az Alkot mány bíró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy annak
ré szét az Alkot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek
mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot -
má nyi ren del ke zés eset le ges sé rel mét – a már meg sem mi -
sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben – ér dem -
ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
193, 200.; 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2005,
329, 342.]

Mi vel az Alkot mány bíró ság az Ör. in dít vánnyal tá ma -
dott ren del ke zé se it meg sem mi sí tet te, ezért az Ör.
1.  §-ának „illetve nem a 14.  §-ban meg ha tá ro zott üdü lõ te -
rü le ten van” szö veg ré szé nek az Alkot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé sé vel, illetve az Ör. 15.  §-ának az Alkot mány 44/A.  § 
(2) be kez dé sé vel és a 70/A.  § (1) és (2) be kez dé sé vel való
el len té tét már nem vizs gál ta.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 515/B/2005.

Az Alkotmánybíróság
8/2007. (II. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vá nyok
tár gyá ban – dr. Kiss Lász ló alkot mány bíró pár hu za mos in -
do ko lá sá val, valamint dr. Hol ló And rás és dr. Bra gyo va
And rás al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a tár sa sá gi
adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör -
vény 6.  § (5)–(9) be kez dé sei alkot mány elle nesek, ezért
azo kat a je len ha tá ro zat ki hir de té se nap já val megsemmi -
síti.

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy az egyes
pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
2006. évi LXI. tör vény 225.  § (16) be kez dé se alkot mány -
elle nes, ezért azt a je len ha tá ro zat ki hir de té se nap já val
meg sem mi sí ti.

Ezt a ha tá ro za tát az Alkot mány bíró ság a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett, ame -
lyek ben a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. 
évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao.) 6.  §-ának – az
egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról ren del ke -
zõ 2006. évi LXI. tör vény (a továb biak ban: Ept.)
25.  §-ával meg ál la pí tott – (5) és (6) be kez dé se utó la gos al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét kér ték az
in dít vá nyo zók.

Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo kat – azok tár gyi
azo nos sá gá ra te kin tet tel – az Alkot mány bíró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és annak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott 
és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá -
ro zat (ABH 2003, 2065.; a továb biak ban: Ügy rend) 28.  §
(1) be kez dé se alap ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál -
ta el.

a) Az egyik in dít vá nyo zó az Ept. 25.  §-ának azt a ren -
del ke zé sét ki fo gás ol ta, amely a Tao. 6.  §-át – 2007. ja nu ár
1-jé vel kez dõ dõ ha tállyal – egy új (5) be kez dés sel egé szí -
tet te ki. Az Ept. em lí tett ren del ke zé sét az in dít vá nyo zó
azért te kin tet te el len té tes nek az Alkot mány 70/I.  §-ával,
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mert az ab ban sza bá lyo zott „»elv árt« adó alap nál iga zolt
mó don ki sebb tény le ges adó alap pal ren del ke zõ adó alany
szá má ra nem te szi le he tõ vé, hogy jö ve del mi és va gyo ni vi -
szo nya i nak meg fele lõen já rul jon hoz zá a köz ter hek hez.”

Erre te kin tet tel kér te az in dít vá nyo zó az Ept. tá ma dott
ren del ke zé se alkot mány elle nességének a meg ál la pí tá sát
és meg sem mi sí té sét.

b) Más in dít vá nyo zók for ma i lag az Ept. 25.  §-a egé sze
alkot mány elle nességének a meg ál la pí tá sát és meg sem mi -
sí té sét kér ték az Al kot mány bí ró ság tól, azon ban az in dít vá -
nyuk tar tal ma alap ján ki zá ró lag annak a Tao. 6.  §-át új
(5) és (6) be kez dé sek kel ki egé szí tõ ren del ke zé sét tá mad -
ták.

Ér ve lé sük sze rint a ki fo gás olt tör vényi sza bá lyo zás
„min den vesz te sé ges vál lal ko zást adó csa ló nak te kint,
ezért az adót »kvá zi szank ci ó ként« al kal maz za, ami sér ti
az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság
és 70/I.  §-ában fog lalt ará nyos köz te her vi se lés el vét.” Az
in dít vá nyo zók ál lás pont juk alá tá masz tá sa ként hi vat koz tak 
az Alkot mány bíró ság 31/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro za tá ban 
(ABH 1998, 240.) fog lal tak ra is.

Az in dít vá nyo zók ki fej tet ték, hogy az Ept. tá ma dott
sza bá lyo zá sa egy „elv árt adót” ik tat be a Tao. ren del ke zé -
sei közé, amely egy olyan „mi ni mum adó”, ame lyet ke vés
ki vé tel lel min den, még a vesz te sé ges vál lal ko zás nak is fi -
zet ni kell.

Ki fo gás ol ták, hogy a „tény le ges nye re ség nél kü li, a jog -
sza bá lyi elõ írásokat be tar tó tár sa sá gok kény sze rül nek kü -
lön adó meg fi ze té sé re, azért mert né há nyan az adó el ke rü -
lést vá laszt ják.”

Az in dít vá nyo zók az zal is ér vel tek, hogy bár a vi ta tott
sza bá lyo zás az ed dig adót el ke rü lõ vál lal ko zá so kat is be -
von ja az adó zói kör be, ugyan ak kor az zal, hogy a vesz te sé -
ges vál lal ko zá sok szá má ra is adó kö te le zett sé get ír elõ,
vég le ge sen el le he tet le ní ti azok mû kö dé sét, vég ér vé nye sen 
ki von ja õket az adó zói kör bõl.

Ál lás pont juk sze rint mind ez az ará nyos köz te her vi se lés
sé rel mé re ve zet, mi vel a tör vényalkotó „egyen lõt le ne ket
von azo nos el bí rá lás alá”.

Az Alkot mány bíró ság 29/2005. (VII. 14.) AB ha tá ro za -
tá nak (ABH 2005, 316.) in do ko lá sá ban fog lal tak ra hi vat -
ko zás sal az in dít vá nyo zók arra is utal tak, hogy az „elv árt
adó” – ha son ló an az em lí tett ha tá ro zat ban sze rep lõ túl zott
mér té kû „kon fis ka tó ri us jel le gû” adó hoz – a vesz te sé ges
vál lal ko zá sok meg szû né sét idé zi elõ, és ezzel meg hi ú sít ja
az adóz ta tás cél ját, az ará nyos köz te her vi se lést.

Az in dít vá nyo zók azt is ki fo gás ol ták, hogy a tá ma dott
sza bá lyo zás a nye re ség adó jel le gû tár sa sá gi adó adó alap -
já nak a meg ha tá ro zá sa so rán ki zá ró lag az el adott áruk be -
szer zé si ér té ké vel (a továb biak ban: ELÁBÉ) en ge di meg
csök ken te ni az adó zó be vé te le it, és több más a vál lal ko zá -
sok nál jel lem zõ en fel me rü lõ rá for dí tást – így a sze mé lyi
jel le gû rá for dí tá so kat, vagy a köz ve tí tett szol gál ta tá sok ér -
té két – adó ala pot csök ken tõ té tel ként nem is me ri el.

Az in dít vá nyo zók az Alkot mány 70/I.  §-át és 2.  § (1) be -
kez dé sét je löl ték meg a ki fo gás olt sza bá lyo zás ál tal sér tett
al kot má nyi ren del ke zés ként.

c) Egy to váb bi in dít vá nyo zó szin tén az Ept. 25.  §-a
egé szé nek a meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság -
tól, az Alkot mány 70/I.  §-ának a sé rel mé re hi vat ko zás sal.
Az zal ér velt, hogy az Ept. vi ta tott ren del ke zé se az adó zók
ál tal tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del met adóz tat.

d) Volt olyan in dít vá nyo zó is, aki az Ept. 21.  § (1) be -
kez dé se és 25.  §-a alkot mány elle nességének a meg ál la pí -
tá sát és a tá ma dott tör vényi ren del ke zé sek ex tunc ha tállyal 
tör té nõ meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól az
Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se és 57.  § (2) be kez dé se sé rel -
mét ál lít va. Az in dít vá nyo zó sze rint a tör vényalkotó az
„elv árt adó” sza bá lyo zá sa so rán egy meg dönt he tet len tör -
vényi vé lel met ál lí tott fel, amellyel szem ben nincs le he tõ -
ség az el len bi zo nyí tás ra. Ál lás pont ja sze rint az ár tat lan ság
vé lel mé nek al kot má nyi ren del ke zé sét sér ti, hogy a tör -
vényalkotó az adó el ke rü lést cél zó adó zói ma ga tar tás ból
ki in dul va egy faj ta kol lek tív szank ci ó ként al kal maz za az
„elv árt adót”.

Az in dít vá nyo zó sze rint „a cél szen te sí ti az esz közt” elv
alap ján egy elv árt, „áta lány jel le gû” köz te her nem le het
esz kö ze az adó el ke rü lés re irá nyuló adó zói ma ga tar tás
vissza szo rí tá sá nak, az adó el len õr zés ha té kony sá gá nak a
nö ve lé se le het erre a meg fe le lõ esz köz.

e) Egy to váb bi in dít vá nyo zó szin tén azt ki fo gás ol ta,
hogy a Tao. em lí tett ren del ke zé sei 2007. ja nu ár 1-jé vel a
vesz te sé ges vál lal ko zá so kat is tár sa sá gi adó fi ze té sé re kö -
te le zik. Tá mad ta to váb bá az Ept. 225.  § (16) be kez dé sé nek 
azt a ren del ke zé sét is, amely az ún. „elv árt tár sa sá gi adó”
te kin te té ben – már a 2007. adó év re is – adó elõ leg fi ze té si
kö te le zett sé get ír elõ.

Az in dít vá nyo zó ér ve lé se sze rint a ki fo gás olt tör vényi
ren del ke zé sek meg al ko tá sa so rán a jog al ko tó nem vizs gál -
ta a tár sa da lom és a „gaz da sá gi ala nyok” köz te her vi se lé si
ké pes sé gét.

A Tao. 6.  § (5) be kez dé sé vel össze füg gés ben az in dít vá -
nyo zó utalt arra, hogy a tör vényalkotó úgy ha tá roz ta meg
az ún. „elv árt tár sa sá gi adó” adó alap ját (,,az adó zás elõt ti
ered mény at tól lesz po zi tív vesz te ség ese tén is”), hogy a
be vé tel meg ha tá ro zott szá za lé kát te kin ti adó alap nak, ame -
lyet nem le het csök ken te ni a költ sé gek kel és rá for dí tá sok -
kal.

Az in dít vá nyo zó né zet e sze rint a ki fo gás olt tör vényi
ren del ke zé sek az Alkot mány 70/I.  §-ával és 70/A.  §-ával
el len té te sek.

f) Más in dít vá nyo zó az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se,
70/A.  § (1) be kez dé se és 70/I.  §-a alap ján tá mad ta a
Tao. – Ept. 25.  §-ával meg ál la pí tott – 6.  § (5) és (6) be kez -
dé sét.

Az in dít vá nyo zó sze rint a Tao. ki fo gás olt ren del ke zé sei
el len té te sek az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
de mok ra ti kus jog ál la mi ság al kot má nyi ren del ke zé sé vel.

A tá ma dott tör vényi ren del ke zé sek – az in dít vá nyo zó
ér ve lé se sze rint – azon tár sa sá gok be vé tel ará nyos adóz ta -
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tá sát kí ván ják el ér ni, ame lyek „mes ter sé ge sen vesz te sé -
ges nek mu tat ják ma gu kat” és ily mó don „ma ni pu la tív
úton” ki von ják ma gu kat a tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett -
ség alól.

A ki fo gás olt sza bá lyo zás [a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben
fog lalt adó alap meg ha tá ro zás] a tény le ges gaz da sá gi vi -
szo nyo kat és a szám vi te li sza bá lyok al kal ma zá sá ból ere dõ
kö ve tel mé nye ket fi gyel men kí vül hagy va a rossz hi sze mû -
ség vé lel mé bõl in dul ki és „nincs te kin tet tel arra, hogy ki -
ket és mi lyen mér ték ben súlyt jog hát ránnyal.”

Az in dít vá nyo zó sze rint „[a] sza bá lyo zás olyan adó zá si
szank ci ót ve zet be, amely nek az al kal ma zá sa nem függ a
tény le ges jog sér tés tõl, el tá vo lo dik a szank ci o ná lan dó
vissza élés sze rû, adó el ke rü lést cél zó ma ga tar tás tól, és így a 
jog kö ve tõ és jó hi sze mû adó ala nyok ra ró hat szank ci ó ként
több let adó kö te le zett sé get.”

Az in dít vá nyo zó né zet e sze rint „[a] jog sér tés meg ál la pí -
tá sá tól füg get le nül al kal ma zan dó, több let adó te her ként
meg je le nõ áta lány-szank ció, amely a jog el le nes ma ga tar -
tás vé lel mé bõl in dul ki nyil ván va ló an el len té tes az Alkot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott de mok ra ti kus
jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé vel.”

Az in dít vá nyo zó ál tal ki fej tet tek sze rint a „mi ni mum
tár sa sá gi adó alap ra vo nat ko zó sza bá lyo zás” [Tao. 6.  §
(5) be kez dés] az Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal mát ki mon dó al kot -
má nyi ren del ke zést is sér ti.

Egy részt in do ko lat lan hát rá nyos meg kü lön böz te tést
tesz a tár sa sá gi adó ala nyok kö zött az ál ta luk vég zett te vé -
keny ség alap ján, más részt „a mi ni mum adó alap ból le von -
ha tó té te lek ön ké nyes meg ha tá ro zá sá val” ugyan csak in do -
ko lat la nul hát rá nyos meg kü lön böz te tést al kal maz az adó -
ala nyok kö zött.

Az in dít vá nyo zó azt ki fo gás ol ta, hogy azon adó zók nál,
ahol a gaz dál ko dás (ki fej tett vál lal ko zá si te vé keny ség) sa -
já tos sá gai, illetve a te vé keny ség hez kap cso ló dó szám vi te li 
el szá mo lás ra vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sa  miatt az
el szá molt adó évi összes be vé tel hez ké pest ala csony a ha -
szon (nye re ség) a mi ni mum adó alap ra vo nat ko zó sza -
bály – a tény le ges jö ve del mi vi szo nyok hoz ké pest – in do -
ko lat lan több let adó fi ze té si kö te le zett sé get ke let kez tet,
ami hát rá nyos meg kü lön böz te tést ered mé nyez het az em lí -
tett adó ala nyok szá má ra.

Az in dít vá nyo zó sze rint to váb bi diszk ri mi ná ci ót je len t
az, hogy a „mi ni mum tár sa sá gi adó alap” adó ala pot csök -
ken tõ té te le it „ön ké nye sen” úgy ha tá roz ta meg a tör -
vényalkotó, hogy azok az adó ala nyok, akik kül föl di te lep -
he lyen nem vé gez nek vál lal ko zá si te vé keny sé get, illetve
azok, ame lyek a ter me lõ, illetve szol gál ta tó te vé keny sé -
gük höz kap cso ló dó an az ELÁBÉT jel lem zõ en nem szá -
mol ják el, sem mi lyen té tel lel nem tud ják csök ken te ni az
adó alap ju kat.

Az Alkot mány 70/I.  §-ával azért te kin tet te el len té tes nek 
a „mi ni mum tár sa sá gi adó alap ra” vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket az in dít vá nyo zó, mert azok egy „fik tív” adó tár gyat
adóz tat nak, az adó ala nyok je len tõs ré szé nek tény le ge sen

meg nem szer zett jö ve de lem (nye re ség) után kell tár sa sá gi
adót fi zet ni.

g) Egy to váb bi in dít vá nyo zó ugyan csak az Ept.
25.  §-ával meg ál la pí tott Tao. 6.  § (5) és (6) be kez dé se it tá -
mad ta, in dít vá nyoz ta az ál ta la alkot mány elle nesnek te kin -
tett tör vényi ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét. A ki fo gás olt 
ren del ke zé se ket az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt ará -
nyos köz te her vi se lés al kot má nyi ren del ke zé sé vel,
valamint az Alkot mány 70/A.  §-ában sza bá lyo zott hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés ti lal má val és az Alkot mány
2.  §-ában rög zí tett jog ál la mi ság al kot má nyi kö ve tel mé -
nyé vel egy aránt el len té tes nek te kin tet te. Az Alkot mány
70/I.  §-ával össze füg gés ben az in dít vá nyo zó azt ki fo gás ol -
ta, hogy a Tao. 6.  § (5) be kez dé se „az ará nyos ság el vét
nem tart ja be, ugyan is egyes adó ala nyok te kin te té ben az
adó zás nem azok jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg -
fele lõen, ará nyo san fog ezen ren del ke zés alap ján tör tén -
ni.”

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja alá tá masz tá sa ként hi vat ko -
zott arra, hogy a ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó adó -
ala nyok a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt adó alap meg -
ha tá ro zá sa so rán be vé te le i ket csök kent he tik az ELÁBÉ-
 val, szem ben az árúk elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó adó ala -
nyok kal, akik „gya kor la ti lag sem mit nem von hat nak le be -
vé te lük bõl.”

Ki e mel ten hát rá nyos az in dít vá nyo zó sze rint a Tao. tá -
ma dott ren del ke zé se a jö ve dé ki ter mé ket elõ ál lí tó adó ala -
nyok ra, mi vel ese tük ben a net tó ár be vé tel tar tal maz za az
áfát is ma gá ban fog la ló jö ve dé ki adót, eb bõl kö vet ke zõ en
az adó mér té ke az em lí tett adó ala nyok nál „a töb bi szek tor -
hoz ké pest ir re á li san ma gas”. Az in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta
to váb bá azt is, hogy a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt
adó alap meg ha tá ro zá sa so rán a tör vényalkotó – az ELÁBÉ 
ki vé te lé vel – nem tet te le he tõ vé az ár be vé tel csök ken té sét
az áfát is ma gá ba fog la ló jö ve dé ki adó val.

Az in dít vá nyo zó diszk ri mi ná ci ót lá tott fenn ál ló nak a
ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó és a jö ve dé ki ter mé -
ket elõ ál lí tó adó ala nyok kö zött is, mi vel elõb bi ek csök -
kent he tik az ár be vé te lü ket az ELÁ BÉ-val, utób bi ak azon -
ban „még az ál ta luk fi ze tett adó után is adóz nak”.

Az el já rás so rán az Alkot mány bíró ság be sze rez te az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter
vé le mé nyét.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„57.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban sen ki sem te kint -

he tõ bû nös nek mind ad dig, amíg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta nem ál la pí tot ta meg.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
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ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

„70/I.  § Min den ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet kö te les jö -
ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fele lõen a köz ter -
hek hez hoz zá já rul ni.”

2. Az Ept. in dít vá nyok kal tá ma dott ren del ke zé sei:

„21.  § A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao.)
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a jö ve de lem- és va gyon -
szer zés re irá nyuló, vagy azt ered mé nye zõ gaz da sá gi te vé -
keny ség (a továb biak ban: vál lal ko zá si te vé keny ség) alap -
ján e tör vény ben meg ha tá ro zott tár sa sá gi adó kö te le zett -
ség nek – a köz ki adá sok hoz való hoz zá já ru lás al kot má nyos 
elõ írására te kin tet tel – e tör vény ren del ke zé sei sze rint kell
ele get ten ni, fi gye lem mel az adó zás rend jé rõl  szóló tör -
vény ben fog lal tak ra is.”

„25.  § A Tao. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(5)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

(4) Az ala pít vány, a köz ala pít vány, a tár sa dal mi szer ve -
zet, a köz tes tü let, az egy ház, a la kás szö vet ke zet, az ön kén -
tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a cél szer ve zet, az MRP,
a köz hasz nú tár sa ság, a köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz -
hasz nú szer ve zet ként be so rolt fel sõ ok ta tá si in téz mény,
a szo ciá lis szö vet ke zet, to váb bá a ví zi tár su lat és a kül föl di
vál lal ko zó az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé se it a 9–14.  §-ok 
figye lembe véte lével al kal maz za.

(5) Ha az adó zó (1) be kez dés sze rin ti adó alap ja nem éri
el az adó év ben az el adott áruk be szer zé si ér té ké vel és a
kül föl di te lep hely be vé te lé vel csök ken tett összes be vé te le
2 szá za lé kát, ak kor az adó alap ez utób bi összeg.

(6) Nem kell az (5) be kez dés ren del ke zé sét al kal maz ni
az adó zó nak

a) az elõ tár sa sá gi adó év ben és az azt kö ve tõ adó év ben,
vagy

b) ha a 2.  § (2) be kez dé sé nek e)–h) pont ja, vagy a
(3) be kez dé se alap ján adó alany, illetve, ha szo ciá lis szö -
vet ke zet, is ko la szö vet ke zet vagy köz hasz nú, kiemelke -
dõen köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, vagy

c) ha az adó év ben az éve sí tett ár be vé te le a meg elõ zõ
adó év éve sí tett ár be vé te lé nek a 75 szá za lé kát nem éri el,
vagy

d) ha az adó év ben vagy a meg elõ zõ adó év ben ele mi kár 
súj tot ta.”

„225.  § (16) Ha az adó zó nak a 2006. évi fi ze ten dõ adó
alap ján kell adó elõ le get be val la nia, ak kor össze gé nek
meg ha tá ro zá sa kor a Tao. 2007. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos
6.  §-a (5)–(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat is figye lembe kell
ven ni.”

3. Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 2006. évi CXXXI. tör vény (a továb biak ban:
Eptm.) vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:

„8.  § (1) A Tao. 6.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki:

»(5) Ha az adó zó (1) be kez dés sze rin ti adó alap ja nem
éri el az adó év ben az el adott áruk be szer zé si ér té ké vel és a
kül föl di te lep hely be vé te lé vel csök ken tett, valamint a
(7)–(8) be kez dés ben fog lal tak kal mó do sí tott összes be vé -
te le 2 szá za lé kát, ak kor az adó alap ez utób bi összeg.«”

(2) A Tao. 6.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki:

»(7) Az összes be vé telt csök ken ti
a) a jog elõd tag ja, rész vé nye se – a ked vez mé nye zett át -

ala ku lás sal lét re jött adó zó ban szer zett ré sze se dés be ke rü -
lé si ér té ke ként – az adó év ben el szá molt be vé tel lel, ha al -
kal maz za a 7.  § (1) be kez dé sé nek gy) pont já ban fog lalt
ren del ke zést,

b) az át ru há zó tár sa ság ked vez mé nye zett esz köz át ru -
há zás ese tén az ön ál ló szer ve ze ti egy sé gé nek át ru há zá sa
alap ján az adó év ben el szá molt be vé tel lel, ha al kal maz za a
16.  § (12) be kez dé sé ben fog lal ta kat,

c) a meg szer zett tár sa ság tag ja, rész vé nye se a ked vez -
mé nye zett ré sze se dés cse re alap ján ki ve ze tett ré sze se dés re
az adó év ben el szá molt ár fo lyam nye re ség gel, ha al kal maz -
za a 7.  § (1) be kez dés h) pont já ban fog lalt ren del ke zést.

(8) A (7) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sa ese tén az
összes be vé telt nö ve li

a) a jog elõd ked vez mé nye zett át ala ku lá sá ra, illetve
ked vez mé nye zett ré sze se dés cse ré re te kin tet tel a tag, a
rész vé nyes az ál ta la csök ken tõ té tel ként figye lembe vett
összeg bõl a meg szer zett ré sze se dés be ke rü lé si ér té ke
csök ken té se ként, könyv sze rin ti ér té ke ki ve ze té se ként az
adó év ben bár mely jog cí men el szá molt (de össze sen leg fel -
jebb a ré sze se dés re az em lí tett ren del ke zés alap ján csök -
ken tõ té tel ként figye lembe vett) összeg gel, to váb bá jog -
utód nél kü li meg szû né sé nek adó évé ben az zal a résszel,
ame lyet még nem szá molt el nö ve lõ té tel ként,

b) az át ve võ tár sa ság az át ru há zó nál – az át ru há zó nyi -
lat ko za ta alap ján – az összes be vé tel csök ken té se ként
figye lembe vett összeg bõl az át vett tár gyi esz kö zök re és
im ma te ri á lis ja vak ra a szám vi te li elõ írás alap ján el szá molt
ér ték csök ke nés nek az át vett esz kö zök be ke rü lé si ér té ke
ará nyá ban szá mí tott összeg gel, to váb bá jog utód nél kü li
meg szû né sé nek adó évé ben a fenn ma ra dó összeg gel.«

(3) A Tao. 6.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
»(9) A (6) be kez dés al kal ma zá sá ban ele mi kár az ele mi

csa pás (így kü lö nö sen a jég esõ, az ár víz, a bel víz, a fagy, a
ho mok ve rés, az aszály, a hó-, jég- és szél tö rés, a vi har, a
föld ren gés, valamint ter mé sze ti vagy bi o ló gi ai ere de tû
tûz) okoz ta olyan kár, amely nek mér té ke az adó zó meg elõ -
zõ adó évi éve sí tett ár be vé te lé nek (át ala ku lás sal lét re jött
adó zó nál a jog elõd ár be vé te lé bõl szá mí tott, az át ala ku lás
for má já tól füg gõ en az zal egye zõ, össze sí tett, meg osz tott
ár be vé te lé nek) leg alább a 15 szá za lé ka. Az ele mi csa pás
iga zo lá sá ra a kár té nyét tar tal ma zó ok mány (pl. a biz to sí tó, 
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a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv, a ka taszt ró fa vé de lem
vég re haj tá sát vég zõ szerv ál tal ki ál lí tott szak vé le mény,
jegy zõ könyv, más ok mány), vagy – ha az adó zó nem ren -
del ke zik füg get len szer ve zet ál tal ki ál lí tott ok mánnyal – az 
adó zó ál tal ki ál lí tott jegy zõ könyv szol gál. Az adó zó az ál -
ta la ki ál lí tott jegy zõ köny vet a kár ke let ke zé sét kö ve tõ 15
na pon be lül meg kül di az ille té kes ál lam i adó ha tó ság ré szé -
re. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem nem
ter jeszt he tõ elõ.«”

„126.  § (1) E tör vénynek a Tao.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – 2007.
ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

(2) A Tao. e tör vénnyel meg ál la pí tott 6.  § (9) be kez dé se
2007. feb ru ár 15-én lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály -
ba lé pés tõl be kö vet ke zett ele mi kár meg ál la pí tá sá ra kell al -
kal maz ni.”

„172.  § Nem lép ha tály ba a Módtv. (...)
b) 25.  §-ával meg ál la pí tott Tao. 6.  §-ának (5) be kez dé -

se, (...)”

4. A Tao. in dít vá nyok el bí rá lá sa kor ha tá lyos 6.  §
(5)–(9) be kez dé sé nek vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:

„6.  § (5) Ha az adó zó (1) be kez dés sze rin ti adó alap ja
nem éri el az adó év ben az el adott áruk be szer zé si ér té ké vel 
és a kül föl di te lep hely be vé te lé vel csök ken tett, valamint a
(7)–(8) be kez dés ben fog lal tak kal mó do sí tott összes be vé -
te le 2 szá za lé kát, ak kor az adó alap ez utób bi összeg.

(6) Nem kell az (5) be kez dés ren del ke zé sét al kal maz ni
az adó zó nak

a) az elõ tár sa sá gi adó év ben és az azt kö ve tõ adó év ben,
vagy

b) ha a 2.  § (2) be kez dé sé nek e)–h) pont ja, vagy a
(3) be kez dé se alap ján adó alany, illetve, ha szo ciá lis szö -
vet ke zet, is ko la szö vet ke zet vagy köz hasz nú, kiemelke -
dõen köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, vagy

c) ha az adó év ben az éve sí tett ár be vé te le a meg elõ zõ
adó év éve sí tett ár be vé te lé nek a 75 szá za lé kát nem éri el,
vagy

d) ha az adó év ben vagy a meg elõ zõ adó év ben ele mi kár 
súj tot ta.

(7) Az összes be vé telt csök ken ti
a) a jog elõd tag ja, rész vé nye se – a ked vez mé nye zett át -

ala ku lás sal lét re jött adó zó ban szer zett ré sze se dés be ke rü -
lé si ér té ke ként – az adó év ben el szá molt be vé tel lel, ha al -
kal maz za a 7.  § (1) be kez dé sé nek gy) pont já ban fog lalt
ren del ke zést,

b) az át ru há zó tár sa ság ked vez mé nye zett esz köz át ru -
há zás ese tén az ön ál ló szer ve ze ti egy sé gé nek át ru há zá sa
alap ján az adó év ben el szá molt be vé tel lel, ha al kal maz za a
16.  § (12) be kez dé sé ben fog lal ta kat,

c) a meg szer zett tár sa ság tag ja, rész vé nye se a ked vez -
mé nye zett ré sze se dés cse re alap ján ki ve ze tett ré sze se dés re
az adó év ben el szá molt ár fo lyam nye re ség gel, ha al kal maz -
za a 7.  § (1) be kez dés h) pont já ban fog lalt ren del ke zést.

(8) A (7) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sa ese tén az
összes be vé telt nö ve li

a) a jog elõd ked vez mé nye zett át ala ku lá sá ra, illetve
ked vez mé nye zett ré sze se dés cse ré re te kin tet tel a tag, a
rész vé nyes az ál ta la csök ken tõ té tel ként figye lembe vett
összeg bõl a meg szer zett ré sze se dés be ke rü lé si ér té ke
csök ken té se ként, könyv sze rin ti ér té ke ki ve ze té se ként az
adó év ben bár mely jog cí men el szá molt (de össze sen leg fel -
jebb a ré sze se dés re az em lí tett ren del ke zés alap ján csök -
ken tõ té tel ként figye lembe vett) összeg gel, to váb bá jog -
utód nél kü li meg szû né sé nek adó évé ben az zal a résszel,
ame lyet még nem szá molt el nö ve lõ té tel ként,

b) az át ve võ tár sa ság az át ru há zó nál – az át ru há zó nyi -
lat ko za ta alap ján – az összes be vé tel csök ken té se ként
figye lembe vett összeg bõl az át vett tár gyi esz kö zök re és
im ma te ri á lis ja vak ra a szám vi te li elõ írás alap ján el szá molt
ér ték csök ke nés nek az át vett esz kö zök be ke rü lé si ér té ke
ará nyá ban szá mí tott összeg gel, to váb bá jog utód nél kü li
meg szû né sé nek adó évé ben a fenn ma ra dó összeg gel.

(9) A (6) be kez dés al kal ma zá sá ban ele mi kár az ele mi
csa pás (így kü lö nö sen a jég esõ, az ár víz, a bel víz, a fagy, a
ho mok ve rés, az aszály, a hó-, jég- és szél tö rés, a vi har, a
föld ren gés, valamint ter mé sze ti vagy bi o ló gi ai ere de tû
tûz) okoz ta olyan kár, amely nek mér té ke az adó zó meg elõ -
zõ adó évi éve sí tett ár be vé te lé nek (át ala ku lás sal lét re jött
adó zó nál a jog elõd ár be vé te lé bõl szá mí tott, az át ala ku lás
for má já tól füg gõ en az zal egye zõ, össze sí tett, meg osz tott
ár be vé te lé nek) leg alább a 15 szá za lé ka. Az ele mi csa pás
iga zo lá sá ra a kár té nyét tar tal ma zó ok mány (pl. a biz to sí tó, 
a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv, a ka taszt ró fa vé de lem
vég re haj tá sát vég zõ szerv ál tal ki ál lí tott szak vé le mény,
jegy zõ könyv, más ok mány), vagy – ha az adó zó nem ren -
del ke zik füg get len szer ve zet ál tal ki ál lí tott ok mánnyal – az 
adó zó ál tal ki ál lí tott jegy zõ könyv szol gál. Az adó zó az ál -
ta la ki ál lí tott jegy zõ köny vet a kár ke let ke zé sét kö ve tõ
15 na pon be lül meg kül di az ille té kes ál lam i adó ha tó ság ré -
szé re. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem
nem ter jeszt he tõ elõ.”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

1. Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyok tar tal ma alap -
ján meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá nyo zók ere de ti leg a
Tao. 6.  §-ának – az Ept. 25.  §-ával meg ál la pí tott – (5) és
(6) be kez dé se, valamint az Ept. 225.  § (16) be kez dé se
alkot mány elle nességének a meg ál la pí tá sá ra és meg sem -
mi sí té sé re ter jesz tet tek elõ ha tá ro zott, tar tal mi el bí rá lás ra
al kal mas ké rel met.

Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyok vizs gá la ta so rán
ész lel te, hogy az in dít vá nyok be nyúj tá sát köve -
tõen – 2006. de cem ber 23-án – ha tály ba lé pett az Eptm.,
amely rész ben mó do sí tot ta, rész ben ki egé szí tet te a Tao.
6.  §-át.
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Az Eptm. 172.  § b) pont ja úgy ren del ke zett, hogy a
Tao. – Ept. 25.  §-ával meg ál la pí tott – 6.  § (5) be kez dé se
2007. ja nu ár 1-jé vel nem lép ha tály ba.

Az Eptm. 8.  § (1) be kez dé se – 2007. ja nu ár 1-jei ha -
tállyal – a Tao. 6.  § (5) be kez dé sét új nor ma szö veg gel ál la -
pí tot ta meg.

Az Eptm. 8.  § (2) be kez dé se – ugyan csak 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal – a Tao. 6.  §-át két to váb bi új be kez dés sel
[6.  § (7) és (8) be kez dés] egé szí tet te ki.

Az Eptm. 8.  § (3) be kez dé se – 2007. feb ru ár 15-i ha -
tállyal – egy to váb bi (9) be kez dést ik ta tott be a Tao.
6.  §-ának a ren del ke zé sei közé.

Az Alkot mány bíró ság – te kin tet tel az Eptm. Tao.-t érin -
tõ fent jel zett mó do sí tó ren del ke zé se i re – nyi lat ko zat té tel -
re hív ta fel az in dít vá nyo zó kat. Az in dít vá nyo zók több sé -
ge fel hí vást köve tõen úgy pon to sí tot ta az in dít vá nyát,
hogy azt a Tao. – 2007. ja nu ár 1-jé vel ha tály ba lé pett, és az 
al kot má nyos sá gi vizs gá lat idõ pont já ban ha tá lyos – 6.  §
(5)–(8) be kez dé sé nek, to váb bá a 2007. feb ru ár 15-ével ha -
tály ba lé pett 6.  § (9) be kez dé sé nek a ren del ke zé se i re tar -
tot ta fenn. Az Ept. 225.  § (16) be kez dé sét tá ma dó in dít vá -
nyo zó fel hí vást köve tõen is fenn tar tot ta az em lí tett tör -
vényi ren del ke zés alkot mány elle nességének a meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re elõ ter jesz tett in dít vá nyát.

Az Alkot mány bíró ság a Tao. Ept.-vel és Eptm.-mel
meg ál la pí tott tá ma dott ren del ke zé se i nek tar tal mi el bí rá lá -
sa so rán – ál lan dó gya kor la tá nak meg fele lõen – nem a mó -
do sí tó tör vényi ren del ke zé se ket ha tály ba lép te tõ, ha nem a
ki fo gás olt mó do sí tó tör vényi ren del ke zé se ket ma gá ba
fog la ló (in kor po rá ló) tör vény (a vizs gált eset ben a Tao.)
ren del ke zé se it von ta be a vizs gá la tá ba. [174/B/1999. AB
ha tá ro zat, ABH 2005, 870, 871.; 8/2003. (III. 14.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2003, 74, 81.; 51/2004. (XII. 8.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2004, 679, 683.; 28/2005. (VII. 14.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2005, 290, 297.]

Az Alkot mány bíró ság idé zett gya kor la tá nak és a fel hí -
vást köve tõen pon to sí tott in dít vá nyok tar tal má nak meg -
fele lõen a Tao. és az Ept. fent meg je lölt tá ma dott tör vényi
ren del ke zé se i re néz ve foly tat ta le a tar tal mi vizs gá la tot.

2. Az Alkot mány bíró ság az egye sí tett in dít vá nyok tar -
tal mi vizs gá la ta so rán el sõ ként az Alkot mány 70/I.  §-ának
a sé rel mét ál lí tó in dít vá nyo kat vizs gál ta meg.

Az in dít vá nyo zók a Tao. és az Ept. ki fo gás olt sza bá lyo -
zá sát az ará nyos köz te her vi se lés Alkot mány 70/I.  §-ában
fog lalt ren del ke zé sé vel te kin tet ték el len té tes nek. Ér ve lé -
sük sze rint a Tao. 6.  §-ának 2007. ja nu ár 1-jé vel ha tály ba
lé pett (5) be kez dé se egy olyan „elv árt adót” (,,elv árt adó -
ala pot”) ik ta tott be a Tao. sza bá lyo zá sá ba, amely – szûk
ki vé tel lel – va la mennyi vál lal ko zást ter hel, így a vesz te sé -
ges vál lal ko zá so kat is.

Az in dít vá nyo zók arra is hi vat koz tak, hogy azok a tár sa -
sá gi adó ala nyok, akik az „elv árt adó” adó alap já nál iga zol -
ha tó an ki sebb adó alap pal ren del kez nek, az „elv árt adó”
meg fi ze té sén ke resz tül nem a tény le ges jö ve del mi, va gyo -
ni vi szo nya ik nak meg fele lõen já rul nak hoz zá a köz ter hek -

hez, és mél tány ta la nul sú lyo sabb adó ter het vi sel nek azok -
hoz az adó zók hoz ké pest, akik a Tao. 6.  § (1) be kez dé se
alap ján ál la pít ják meg a tár sa sá gi adó alap ju kat és fi ze tik
meg a tár sa sá gi adót. Eb bõl kö vet ke zõ en mind a vesz te sé -
ges, mind az „elv árt adó” adó alap já nál tény le ge sen ki sebb
adó alap pal ren del ke zõ adó zók ese té ben a Tao. 6.  § (5) be -
kez dé se tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del met adóz tat
meg.

Az in dít vá nyo zók sze rint az „elv árt adó” be ve ze té sé vel
a tör vényalkotó egyen lõt le ne ket vont azo nos el bí rá lás alá,
mi vel a tár sa sá gi adó ala pot adó el ke rü lé si cél zat tal ala kí tó
vál lal ko zá so kat, azo nos mó don ke ze li azok kal a vesz te sé -
ges vál lal ko zá sok kal, ame lyek a tör vényesen foly ta tott
vál lal ko zá si te vé keny sé gük el le né re is vesz te sé ge sek. Ez
utób bi vál lal ko zá sok to váb bi mû kö dé se az „elv árt adó”
kö vet kez té ben el le he tet le nül, ami meg hi ú sít ja az adó
 célját.

Az ará nyos köz te her vi se lés sé rel mét lát ták az in dít vá -
nyo zók ab ban is, hogy az „elv árt adó” adó alap já nak a
meg ha tá ro zá sa so rán a tör vényalkotó csak szûk körû csök -
ken tõ té nye zõ ket is mer el az adó zók adó évi összes be vé te -
lét csök ken tõ té nye zõ ként, to váb bá meg dönt he tet len tör -
vényi vé le lem fel ál lí tá sá val ki zár ja az adó zók ál tal tény le -
ge sen meg szer zett jö ve de lem iga zo lá sá nak (a tör vényi vé -
le lem mel szem be ni el len bi zo nyí tás nak) a le he tõ sé gét.

3. Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 70/I.  §-ának a
sé rel mét ál lí tó in dít vá nyo zói ki fo gá sok el bí rá lá sá hoz át te -
kin tet te a Tao. tá ma dott sza bá lyo zá sát.

A Tao. 6.  §-ának – 2007. ja nu ár 1-jé tõl ha tály ba lé -
pett – (5) és (6) be kez dé se a Tao. Má so dik Rész II. Fe je ze -
té nek a tár sa sá gi adó alap meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se it egé szí ti ki.

A tá ma dott ren del ke zé sek kel a tör vényalkotó a tár sa sá -
gi adó sza bá lyo zá sá ban az ál lam ház tar tá si egyen súly meg -
te rem té se cél já ból, a gaz dál ko dó szfé ra va la mennyi sze -
rep lõ je (,,min den ki”) szá má ra kö te le zõ vé kí ván ta ten ni a
köz ter hek hez való hoz zá já ru lást.

A tör vényalkotó ál lás pont ja sze rint a Tao. ha tá lya alá
tar to zó vál lal ko zá sok nak a gya kor lat ban tág a moz gás te -
rük az ered mé nyük ala kí tá sá ra, ezért – az em lí tett cél ér de -
ké ben – egy „mi ni má lis” nagy ság ren dû „elv árt jö ve del -
met” a tör vényalkotó adó alap nak te kint.

A Tao. 6.  §-ának 2007. ja nu ár 1-jé tõl ha tály ba lé pett
(5) be kez dé se ik tat ta be a tör vénybe az in dít vá nyo zók ál tal 
ki fo gás olt „elv árt adó” adó alap ját meg ha tá ro zó tör vényi
ren del ke zést. En nek ér tel mé ben az „elv árt adó” adó alap ja
az adó zó adó évi összes be vé te le, csök kent ve az adó év ben
az el adott áruk be szer zé si ér té ké vel és a kül föl di te lep hely
be vé te lé vel, to váb bá mó do sít va – a Tao. 6.  § (7) és (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott – az összes be vé telt nö ve lõ,
illetve csök ken tõ té te lek kel.

Az Eptm. 8.  § (2) be kez dé se 2007. ja nu ár 1-jé vel emel te
be a Tao. 6.  §-ának a ren del ke zé sei közé az em lí tett (7) és
(8) be kez dé sek ben sze rep lõ mó do sí tó té te le ket, ame lyek a
ked vez mé nye zett át ala ku lás, a ked vez mé nye zett esz köz át -
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ru há zás és a ked vez mé nye zett ré sze se dés cse re ese tén a
2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ jog ügy le tek vo nat ko zá sá ban al -
kal maz ha tók az adó évi összes be vé telt mó do sí tó té nye zõ -
ként.

Ha az adó zó nak a Tao. 6.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál -
la pí tott tár sa sá gi adó alap ja nem éri el, az „elv árt
adó” – fen ti ek sze rint meg ál la pí tott – adó alap já nak a két
szá za lé kát, úgy az adó zó tár sa sá gi adó alap ja az „elv árt
adó” adó alap ja lesz.

A Tao. 6.  §-ának 2007. ja nu ár 1-jé tõl ha tály ba lé pett
(6) be kez dé se, valamint (7) és (8) be kez dé sei szo ros tar tal -
mi kap cso lat ban áll nak a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott „elv árt adó” adó alap já ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek kel. A Tao. 6.  § (6) be kez dé se azo kat az eset kö rö ket ha -
tá roz za meg, ami kor az adó zó nak nem kell az „elv árt adó”
adó alap já ra vo nat ko zó (5) be kez dés ren del ke zé se it al kal -
maz ni. A Tao. 6.  § (7) be kez dé se az adó évi összes be vé telt
csök ken tõ, míg a (8) be kez dés az azt nö ve lõ mó do sí tó té te -
le ket sza bá lyoz za.

A Tao. – 2007. feb ru ár 15-ével ha tály ba lé pett – 6.  §
(9) be kez dé se a Tao. 6.  § (6) be kez dé sé vel áll szo ros tar tal -
mi kap cso lat ban. Egy fe lõl meg ha tá roz za, hogy a Tao. 6.  §
(6) be kez dé se al kal ma zá sá ban mi mi nõ sül ele mi kár nak,
más fe lõl annak az iga zo lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket
tar tal maz.

4. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben, ab ban az
al kot má nyos sá gi kér dés ben kel lett ál lást fog lal ni, hogy a
tör vényalkotó az „elv árt adó” adó alap já nak a tör vényi
meg ha tá ro zá sá val – és ezen ke resz tül az „elv árt adó” be ve -
ze té sé vel – nem tá vo lí tot ta-e el olyan mér ték ben az adó
jog in téz mé nyét annak az Alkot mány 70/I.  §-ban fog lalt al -
kot má nyos alap ja i tól, amely a vi ta tott sza bá lyo zás ese tén
alkot mány elle nességet idéz elõ. Vizs gál nia kel lett to váb bá 
azt is, hogy a ki fo gás olt sza bá lyo zá son ke resz tül va ló ban
tény le ge sen meg nem szer zett jö ve de lem (nye re ség) adóz -
ta ta tá sá ra ke rül-e sor.

Az Alkot mány bíró ság már több ko ráb bi ha tá ro za tá ban
rá mu ta tott, hogy a köz te her vi se lés kö te le zett sé gét elõ író
sza bályt az Alkot mány 70/I.  §-a rög zí ti. Az Alkot mány
70/I.  §-a egy fe lõl kö te le zett ség ként sza bá lyoz za a ter mé -
sze tes sze mé lyek, jogi sze mé lyek és jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve ze tek ré szé rõl a köz ter hek hez való
hoz zá já ru lást, más fe lõl fel ha tal ma zást ad az ál lam szá má -
ra arra, hogy tör vényi úton sza bá lyoz za az ilyen célú kö te -
le zé sek, be fi ze té sek elõ írását. A köz ter hek hez való hoz zá -
já ru lás mód ját és mér té két az arra irány adó kü lön tör -
vények (így töb bek kö zött az adótör vények) ha tá roz zák
meg.

Az Alkot mány bíró ság a 448/B/1994. AB ha tá ro za tá ban
(a továb biak ban: Abh1.) a tár sa sá gi adó sza bá lyo zá sa vo -
nat ko zá sá ban már meg ál la pí tot ta, hogy „a jog al ko tó fel -
adat kö ré be tar to zik a tár sa sá gi adó alap já ul szol gá ló nye -
re ség összeg, az en nek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges szám vi te -
li, adó tech ni kai sza bá lyok, az adó alap ját csök ken tõ és nö -

ve lõ té te lek meg ál la pí tá sa, meg ha tá ro zá sa is.” (ABH
1994, 724, 725.)

Az Alkot mány a köz ter hek hez való hoz zá já ru lás te kin -
te té ben a jog al ko tó val szem ben egyet len kö ve tel ményt fo -
gal maz meg, azt, hogy az adott fi ze té si kö te le zett ség fe lel -
jen meg az ala nyi kö te le zet tek jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nya i nak, vagyis áll jon az zal arány ban. (1558/B/1991. AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 506–507.)

Mint egy meg erõ sít ve a fen ti ha tá ro za tok ban ki fej tett ál -
lás pon tot, az Abh1.-ben az Alkot mány bíró ság rá mu ta tott,
hogy a jog al ko tás sza bad sá ga az adó fi ze tés ki in du ló pont -
ja ként szol gá ló gaz da sá gi for rás ki vá lasz tá sa és az adó -
tárgy nak en nek alap ján tör té nõ meg ha tá ro zá sa so rán nem
kor lát lan, a köz te her vi se lést elõ író al kot má nyos sza bály
alap ján annak a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok hoz kö -
tött ség ke re tei kö zött kell ma rad nia. (ABH 1994, 724,
727.)

Az Alkot mány bíró ság arra is rá mu ta tott, hogy a jö ve -
del mi és va gyo ni vi szo nyok nak való meg fe le lés – Alkot -
mány 70/I.  §-ában fog lalt – al kot má nyi kor lát ja va la -
mennyi adó nem ese té ben egy aránt ér vé nye sü lõ al kot má -
nyi kor lát, mely nek ér vé nye sü lé sét a konk rét adó jo gi sza -
bá lyo zás összes sa já tos sá gá ra, így kü lö nö sen annak az
adó alap meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján
egye di leg (ese ten ként) kell vizs gál ni az Al kot mány bí ró -
ság nak. [61/2006. (XI. 15.) AB ha tá ro zat, (a továb biak -
ban: Abh2.) ABK 2006. no vem ber, 891, 896.]

A köz te her (adó) és a köz te her vi se lé sé re kö te le zet tek
jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyai kö zöt ti „meg fe le lés sel”
össze füg gõ, kü lön bö zõ adó jo gi sza bá lyo zá sok al kot má -
nyos sá gát vizs gál va az Alkot mány bíró ság már több ko ráb -
bi ha tá ro za tá ban is utalt arra, hogy a köz ter hek hez való
hoz zá já ru lá si kö te le zett ség nek köz vet len össze füg gés ben
kell áll nia az ál lam pol gá rok (ala nyi kö te le zet tek) jö ve del -
mi és va gyo ni vi szo nya i val, hely ze té vel. (66/B/1992. AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 735, 737.; 544/B/1998. AB ha tá ro -
zat, ABH 2000, 893, 898.)

Az Abh2.-ben az Alkot mány bíró ság az Alkot mány
70/I.  §-a alap ján a há zi pénz tár adó, mint va gyo ni tí pu sú kü -
lön adó sza bá lyo zá sá nak az al kot má nyos sá gát vizs gál ta, s
meg ál la pí tot ta, hogy a vizs gált va gyo ni tí pu sú kü lön adó
(köz te her) nem áll köz vet len kap cso lat ban az ala nyi kö te -
le zet tek jö ve del mi, illetve va gyo ni vi szo nya i val (hely ze té -
vel), s eb bõl kö vet ke zõ en nem fe le l meg az ará nyos köz te -
her vi se lés al kot má nyi ren del ke zé sé nek. (ABK 2006. no -
vem ber, 891, 897.)

A sze mé lyi jö ve de lem adó (jö ve de lem adóz ta tás) sza bá -
lyo zá sá ban a szö vet ke ze ti in gye nes ér ték pa pír adó zá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so -
rán a 3/1993. (II. 4.) AB ha tá ro zat in do ko lá sá ban az Alkot -
mány bíró ság elvi él lel mond ta ki, hogy „(...) az ál lam pol -
gár ál tal tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del met nem le -
het adó kö te les jö ve de lem ként ke zel ni.” (ABH 1993, 41,
45.)

Az Alkot mány bíró ság az 57/1995. (IX. 15.) AB ha tá ro -
za tá ban (a továb biak ban: Abh3.; ABH 1995, 284.) a ma -
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gán sze mé lyek hasz ná la tá ban lévõ ún. cég au tók után fi ze -
ten dõ sze mé lyi jö ve de lem adó al kot má nyos sá gi kér dé se it
vizs gál ta.

Az Alkot mány bíró ság az Abh3. in dok lá sá ban az adó jo -
gi sza bá lyo zás te rén ér vé nye sü lõ tör vényi vé le lem al kot -
má nyos sá gi kér dé se it vizs gál va meg ál la pí tot ta:

„Olyan eset ben, ha a jö ve de lem tény le ges mér té ke ál ta -
lá ban nem ál la pít ha tó meg, a jog al ko tó nak jo gá ban áll – a
gaz da sá gi, pénz ügyi szem pon to kat figye lembe véve – a fi -
ze ten dõ adó mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra kü lön bö zõ jog al -
ko tá si tech ni ká kat vá lasz ta ni. Ön ma gá ban te hát nem fel -
tét le nül alkot mány elle nes, ha a jog al ko tó áta lánnyal vagy
tör vényes vé le lem fel ál lí tá sá val sza bá lyoz.

Rá mu tat azon ban az Alkot mány bíró ság arra, hogy
mind két eset ben al kot má nyos kor lá tot je len t az Alkot -
mány 70/I.  §-ában meg fo gal ma zott elv, amely sze rint min -
den ki csak jö ve del mi, va gyo ni hely ze té vel ará nyo san kö -
te les a köz ter hek hez hoz zá já rul ni.

A meg dönt he tõ tör vényes vé le lem ese té ben, annak fo -
gal má ból kö vet ke zik, hogy ad dig áll fenn, amíg annak el -
len ke zõ jét nem bi zo nyí tot ták. (...) A tör vényes vé le lem
ugyan is csu pán a jog sza bály szer kesz tés és a jog al kal ma -
zás egy sze rû sí té sé nek ki vé te les esz kö ze.

A vé le lem ki vé te les sé ge ab ban is áll, hogy az ál lam az õt 
ál ta lá ban ter he lõ bi zo nyí tá si kö te le zett ség tel je sí té se nél -
kül jö ve de lem szer zést fel té te lez, amely után adót szed be.
A bi zo nyí tá si kö te le zett ség te hát meg for dul, azon ban a
tör vényes vé le lem meg dön té sé re irá nyuló bi zo nyí tás le he -
tõ sé gét az Alkot mány 70/I.  §-ára fi gye lem mel ki zár ni nem
le het. Te hát al kot má nyos kö ve tel mény, mint arra az
Alkot mány bíró ság rá mu ta tott, hogy a tény le ges hely zet bi -
zo nyí tá sá nak fel té te le it az adó meg fi ze té sé re kö te le zett ré -
szé re biz to sí ta ni kell.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint te hát csak ki -
vé tel ként és több let ga ran ci ák mel lett ke rül het sor az adó el -
já rás ban a vé le lem al kal ma zá sá ra, és nem le het esz kö ze
nem va lós jö ve de lem adóz ta tá sá nak.” (ABH 1995, 284,
285–286.)

Az Alkot mány bíró ság a ko ráb bi – rész ben a fen ti ek ben
hi vat ko zott – ha tá ro za ta i ban egy más tól el té rõ adó ne mek
és adó sza bá lyok al kot má nyos sá gi vizs gá la tát vé gez te el az 
Alkot mány 70/I.  §-a alap ján, eb bõl kö vet ke zõ en a vizs gált
(konk rét) adó jo gi sza bá lyo zá sok al kot má nyos sá gát el bí rá -
ló egyes ha tá ro za tok is el té rõ – a vizs gált sza bá lyo zás
összes sa já tos sá gát figye lembe vevõ – szem pon tok alap ján 
fog lal tak ál lást az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má -
nyi kor lát jog al ko tó ál ta li meg tar tá sá ról.

Az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben is meg erõ sí ti az
Abh2.-ben ki fej tett elvi ál lás pont ját, mely sze rint az Al -
kot mány bí ró ság nak az al kot má nyos sá gi vizs gá lat alá vont
konk rét adó jog sza bály ren del ke zé sei alap ján eset rõl eset -
re, a sza bá lyo zás – így kü lö nö sen az adó tárgy – összes sa -
já tos sá gá nak a figye lembe véte lével kell dön tést hoz nia ab -
ban a kér dés ben, hogy a jog al ko tó az Alkot mány
70/I.  §-ában meg ha tá ro zott jö ve del mi és va gyo ni vi szo -

nyok hoz való kö tött ség ke re tei kö zött ma radt-e a sza bá -
lyo zás ki ala kí tá sa so rán.

Az Alkot mány nem ha tá roz za meg a „köz te her” al kot -
má nyi fo gal mát, ám aho gyan arra az Alkot mány bíró ság
már ko ráb bi ha tá ro za tá ban rá mu ta tott, két ség kí vül ide tar -
toz nak az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény sze rint mind -
azok az ál lam ja vá ra elõ ír ha tó be fi ze té sek, ame lyek az ál -
lam gaz da sá gi te vé keny sé gé nek, az ál lam i in téz mé nyek
mû köd te té sé nek a fe de zé sé re szol gál nak, vagyis az ál lam
be vé te li for rá sát je len tik. (821/B/1990. AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 481, 486.) Az adók két sé get ki zá ró an a köz te -
her fo gal ma alá tar toz nak, a tör vényalkotó pe dig szé les
kör ben mér le gel het ab ban a kér dés ben, hogy mit (mi lyen
gaz da sá gi for rást) kí ván az adóz ta tás tár gyá vá ten ni. En -
nek meg fele lõen a tör vényalkotó kü lön fé le adó ne me ket
sza bá lyoz hat, ezek kö ré be tar toz nak – töb bek kö zött – a jö -
ve del mi és va gyo ni tí pu sú adók, a fo gyasz tá si adók, a for -
gal mi adók vagy a jö ve dé ki adók.

Az Alkot mány bíró ság mind a köz pon ti, mind a he lyi
adók te kin te té ben szá mos ko ráb bi ha tá ro za tá ban vizs gál ta
egy más tól el té rõ adó ne mek konk rét adó jo gi sza bá lyo zá sá -
nak az al kot má nyos sá gát, és a vizs gált sza bá lyo zás összes
sa já tos sá gá ra fi gye lem mel eset rõl eset re dön tött a kifogá -
solt sza bá lyo zás al kot má nyos sá gá ról.

Az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben is hang sú lyoz za,
hogy az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt mér cét va la -
mennyi adó nem ese té ben egy aránt ér vé nye sü lõ mér cé nek
te kin ti az zal, hogy a mér ce al kal ma zá sa so rán nem le het el -
te kin te ni a konk rét adó jo gi sza bá lyo zás sa já tos sá ga i tól, to -
váb bá az adóz ta tás tár gyá vá tett gaz da sá gi for rás (adó -
tárgy) jel lem zõ i tõl. Eb bõl kö vet ke zõ en a konk rét adó ne -
met – en nek al kot má nyos sá gát – vizs gá ló ko ráb bi al kot -
mány bí ró sá gi ha tá ro za tok az Alkot mány 70/I.  §-ában fog -
lalt mér ce alap ján a vizs gált adó nem és az adóz ta tott gaz -
da sá gi for rás (adó tárgy) sa já tos sá ga i ra te kin tet tel dön töt -
tek az em lí tett mér cé nek való meg fe le lés rõl.

Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 70/I.  §-ában fog -
lalt mér ce alap ján el té rõ en ítél te meg pél dá ul – a fõ sza bály 
sze rint – az ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén ki fej tett
ál lan dó jel le gû vál lal ko zá si te vé keny ség bõl ere dõ be vé telt 
adóz ta tó he lyi adó, a he lyi ipar ûzé si adó (122/B/1996. AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 737, 742.) és az Abh2.-ben vizs gált
va gyo ni tí pu sú kü lön adó, a há zi pénz tár adó tá ma dott ren -
del ke zé se i nek az al kot má nyos sá gát. Az ön kor mány zat
ille té kességi te rü le tén ál lan dó jel leg gel ki fej tett vál lal ko -
zá si te vé keny ség bõl fa ka dó be vé telt, mint „po ten ci á lis
gaz da sá gi for rást” adóz ta tó he lyi ipar ûzé si adó, valamint a
jö ve del mi és va gyo ni tí pu sú adók ese té ben az ala nyi kö te -
le zet tek ál tal tény le ge sen meg szer zett jö ve del met és va -
gyont adóz ta tó adók ese té ben az Alkot mány 70/I.  §-ában
fog lalt al kot má nyi mér ce al kal ma zá sa – fi gye lem mel a
konk rét sza bá lyo zá sok sa já tos sá ga i ra – el té rõ ér tel me zé -
sek re és al kot má nyos sá gi meg íté lé sek re ve zet.

Az Alkot mány bíró ság rá mu tat: a jö ve del mi és va gyo ni
tí pu sú adók ese té ben – így a Tao. mint jö ve del mi tí pu sú
adó ese té ben is – az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot -
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má nyos mér ce több fo gal mi elem bõl te võ dik össze. Ezek a
fo gal mi ele mek egy részt ma gá nak az Alkot mány
70/I.  §-ának a ren del ke zé se i bõl, más részt az Alkot mány -
bíró ság ko ráb bi – rész ben a je len ha tá ro zat ban is fel hí -
vott – jö ve del mi és va gyo ni tí pu sú adók al kot má nyos sá gát
vizs gá ló ha tá ro za ta i ban fog lalt kö ve tel mé nyek bõl, az
Alkot mány bíró ság irány adó gya kor la tá ból ve zet he tõk le.
Az em lí tett fo gal mi ele mek – a jö ve del mi és va gyo ni tí pu -
sú adók ese té ben – az aláb bi ak:

– az adó (köz te her) ala nyi kö te le zet tek jö ve del mi és
va gyo ni vi szo nya i nak való meg fe le lé se;

– az adó és az ala nyi kö te le zet tek adó fi ze té si kö te le -
zett ség alá vont jö ve del me, illetve va gyo na kö zött fenn ál ló 
köz vet len kap cso lat;

– az ala nyi kö te le zet tek ál tal tény le ge sen meg szer zett
jö ve de lem, illetve va gyon adóz ta tá sa;

– az adó ala nyi kö te le zet tek te her vi se lõ ké pes sé gé vel
való ará nyos sá ga.

A jö ve del mi és va gyo ni tí pu sú adók ese té ben – fi gye -
lem mel a konk rét sza bá lyo zás összes sa já tos sá gá ra – az
Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyi kor lát va la -
mennyi fo gal mi ele mé nek egy ide jû leg fenn kell áll nia ah -
hoz, hogy a vizs gált sza bá lyo zás meg fe lel jen az em lí tett
al kot má nyos mér cé nek.

Amennyi ben te hát a tör vényalkotó – élve szé les körû
mér le ge lé si le he tõ sé gé vel – az ala nyi kö te le zet tek jö ve del -
mét (nye re sé gét), illetve va gyo nát von ja adó fi ze té si kö te -
le zett ség alá, ak kor a vizs gált sza bá lyo zás az eset ben fe le l
meg az Alkot mány 70/I. §-ban fog lalt al kot má nyi mér cé -
nek, ha a fent em lí tett fo gal mi ele mek ma ra dék ta la nul tel -
je sül nek, azaz: az adó és az ala nyi kö te le zet tek jö ve del me,
illetve va gyo na kö zött köz vet len kap cso lat áll fenn, az ala -
nyi kö te le zet tek ál tal tény le ge sen (va ló sá go san) meg szer -
zett jö ve de lem, illetve va gyon ke rül adóz ta tás ra, az ala nyi
kö te le zet tek te her vi se lõ ké pes sé gé vel ará nyo san.

A jö ve de lem (nye re ség), illetve a va gyon adóz ta tá sa
ese tén az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyi kor -
lát sé rel mét idéz he ti elõ az, hogy ha a vizs gált sza bá lyo -
zás ról, illetve annak va la mely ele mé rõl ki mu tat ha tó, hogy
az tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del met (nye re sé get)
von adó fi ze té si kö te le zett ség alá, de ugyan így az is, ha az
adó (köz te her) és az ala nyi kö te le zet tek adóz ta tott jö ve del -
me, illetve va gyo na kö zött nem áll fenn a köz vet len kap -
cso lat.

5. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint – fi gye lem -
mel az idé zett ha tá ro za tok ban fog lal tak ra is – a Tao. 6.  §
(5) be kez dé se oly mó don ál la pít ja meg az „elv árt adó”
adó alap ját, és ezen ke resz tül a tár sa sá gi adó ala nyok ál tal
fi ze ten dõ „elv árt adót”, hogy az nem áll köz vet len össze -
füg gés ben az adó fi ze tés re kö te le zet tek tény le ges jö ve del -
mi, va gyo ni vi szo nya i val, hely ze té vel.

Et tõl füg get le nül – és eb bõl kö vet ke zõ en arány ta la -
nul – ír elõ tény le ge sen meg nem szer zett jö ve de lem (nye -
re ség) után adó fi ze té si kö te le zett sé get azon tár sa sá gi adó -
ala nyok szá má ra, ame lyek a Tao. 6.  § (5) be kez dé se sze rint 

kö te le sek az adó alap ju kat meg ál la pí ta ni, s az így meg ál la -
pí tott adó alap után az „elv árt adót” meg fi zet ni.

Az adó al kot má nyos funk ci ó ja az, hogy biz to sít sa a köz -
ter hek hez való ará nyos hoz zá já ru lást az adó fi ze tés re kö te -
le zett adó zók ré szé rõl. Az adó tárgy és az adó alap meg ha -
tá ro zá sa so rán – ide ért ve a már be ve ze tett és mû kö dõ adó -
jo gi sza bá lyo zás ese tén az adó alap ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek mó do sí tá sát is – a tör vényalkotót szé les körû mér le -
ge lé si jog il le ti meg.

A tör vényalkotó em lí tett mér le ge lé si jo gá nak – va la -
mennyi adó nem ese té ben egy aránt ér vé nye sü lõ – al kot má -
nyi kor lát ját ké pe zi az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt kor -
lát.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a jö ve del mi,
illetve va gyo ni tí pu sú adók ese tén te hát az em lí tett al kot -
má nyi kor lát ak ként áll fenn, hogy a konk rét adó jo gi sza -
bá lyo zás ke re té ben meg ha tá ro zott adó alap, illetve az
annak ala pul vé te lé vel meg ál la pí tott adó fi ze té si kö te le zett -
ség köz vet len kap cso la tot kell, hogy mu tas son az ala nyi
kö te le zet tek (adó zók) jö ve del mi, va gyo ni vi szo nya i val,
hely ze té vel.

Eb bõl kö vet ke zõ en, ha a tör vényalkotó a vál lal ko zá si
te vé keny ség bõl ere dõ nye re sé get adóz ta tó, tör vényi úton
ko ráb ban már be ve ze tett és mû kö dõ adó jo gi sza bá lyo zá -
son be lül – a költ ség ve té si be vé te lek nö ve lé se, és en nek ér -
de ké ben az adó ala nyi kör ki szé le sí té se cél já ból – ki egé szí -
ti (mó do sít ja) a meg lé võ – a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Számv. tv.) ren del ke zé sei
alap ján meg ál la pí tott (kor ri gált) adó zás elõt ti ered mény -
bõl le ve ze tett adó alap ra vo nat ko zó – ren del ke zé se ket, ak -
kor az új adó alap ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek nek
(az ez alap ján tel je sí tett adó fi ze té si kö te le zett ség nek) is – a 
nye re sé get adóz ta tó (jö ve del mi tí pu sú) adó nem sza bá lyo -
zá sán be lül – köz vet len kap cso lat ban kell áll ni uk az adó -
zók jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i val, hely ze té vel.

A je len ügy el bí rá lá sa so rán az Alkot mány bíró ság fi -
gye lem mel volt arra, hogy a Tao. 6.  § (1) be kez dé se a jö ve -
de lem- és va gyon szer zés re irá nyuló, vagy azt ered mé nye -
zõ gaz da sá gi te vé keny ség bõl (vál lal ko zá si te vé keny ség -
bõl) ere dõ, az adó ala nyok ál tal tény le ge sen el ért jö ve del -
met (nye re sé get) te kin ti adó alap nak, erre az adó alap ra néz -
ve áll fenn az adó zók adó fi ze té si kö te le zett sé ge. Ön ma gá -
ban az, hogy a tör vényalkotó az Ept. 21.  §-ával 2007. ja -
nuár 1-jei ha tállyal meg vál toz tat ta a Tao. Alap el vei kö zött
sza bá lyo zott 1.  § (1) be kez dé sé nek a nor ma szö ve gét, nem
vál toz tat azon, hogy a vizs gált nye re sé get adóz ta tó adó -
nem adó alap meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó 6.  § (1) be kez dé se 
to vább ra is a vál lal ko zá si te vé keny ség bõl el ért és tény le -
ge sen meg szer zett nye re sé get von ja adó kö te le zett ség alá,
és azon sem, hogy a tör vényalkotó a nye re sé get adóz ta tó
jö ve del mi tí pu sú adó nem mû kö dõ adó jo gi sza bá lyo zá sán
be lül ve zet te be, a ki fo gás olt 6.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt
kor ri gált és mó do sí tott be vé telt adóz ta tó új adó ala pot.

Eb bõl kö vet ke zõ en a vál lal ko zá si te vé keny ség bõl ere dõ 
jö ve del met (nye re sé get) adóz ta tó, vizs gált adó nem ese -
tén – ha son ló an az Abh2.-ben vizs gált va gyo ni tí pu sú adó -
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hoz – az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyi kor lát
(a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok nak való meg fe le lés)
szem pont já ból a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
„elv árt adó”, és az annak meg fi ze té sé re kö te le zett adó -
alany vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl ere dõ jö ve del me (nye -
re sé ge) kö zöt ti köz vet len kap cso lat fenn áll tát kel lett az
Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia.

A Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt adó alap meg ha tá -
ro zá sá val a tör vényalkotó cél ja az volt, hogy az ál lam ház -
tar tás egyen sú lyi hely ze té nek a ja ví tá sa ér de ké ben a tár sa -
sá gi adó (nye re ség adó) rend sze ré ben – az adó alap meg ha -
tá ro zá sán ke resz tül – ki szé le sít se az adó fi ze tés re kö te le -
zett adó ala nyok kö rét.

E le gi tim jog al ko tói cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben a tör -
vényalkotó – fi gyel men kí vül hagy va az em lí tett al kot má -
nyi kor lá tot – szûk ki vé tel lel va la mennyi tár sa sá gi adó fi -
ze té sé re kö te le zett adó alany szá má ra kö te le zõ vé tet te egy
ál ta la egy ol da lú an meg ha tá ro zott „mi ni má lis” mér té kû
„elv árt” jö ve de lem (nye re ség) után az adó fi ze té si kö te le -
zett sé get. A tör vényalkotó ál tal „mi ni má lis” mér té kû nek
te kin tett „elv árt jö ve de lem”, amely az „elv árt adó” adó -
alap ját ké pe zi, az el ne ve zé sé bõl is ki tû nõ en azért „elv árt”,
mert azt az adó fi ze tés re kö te le zett adó zók tény le ge sen
nem szer zik meg.

A Tao. 6.  § (1) be kez dé se a tár sa sá gi adó alap meg ál la pí -
tá sá ra vo nat ko zó an úgy ren del ke zik, hogy a tár sa sá gi adó
alap ja a bel föl di il le tõ sé gû adó zó és a kül föl di vál lal ko zó
ese té ben az adó zás elõt ti ered mény, mó do sít va a Tao. hi -
vat ko zott ren del ke zé se i ben (7.  §, 8.  §, 16.  §, 18.  §, 28.  §)
sze rep lõ, adó ala pot nö ve lõ és csök ken tõ té te lek kel, és
annak VII. fe je ze té ben fog lal tak kal.

A tár sa sá gi adó alap meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó em lí tett
tör vényi ren del ke zés – az Eptm. 8.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján – 2007. ja nu ár 1-jé vel ki egész ült az „elv árt
adó” adó alap já nak a meg ha tá ro zá sá val [Tao. 6.  § (5) be -
kez dés].

A Tao. 6.  § (5) be kez dé se nem az adó zó – Számv. tv.
ren del ke zé sei sze rint le ve ze tett – (kor ri gált) adó zás elõt ti
ered mé nyé bõl ki in dul va ha tá roz za meg az adó ala pot, ha -
nem az adó zó nak az adó év ben el ért összes be vé te lé bõl, eb -
bõl kö vet ke zõ en nem fe je zi ki az adó zó tény le ges, jö ve del -
mi, illetve va gyo ni hely ze tét, az adó zó vál lal ko zá si te vé -
keny ség bõl ere dõ jö ve del mé vel (nye re sé gé vel) nem áll
sem mi lyen kap cso lat ban.

A Tao. 6.  § (5) be kez dé se alap ján a Tao. ha tá lya alá tar -
to zó vesz te sé ges adó zók – ame lyek kor ri gált adó zás elõt ti
ered mé nye ne ga tív elõ je lû – a ne ga tív adó alap (vesz te ség)
után is kö te le sek az „elv árt adót” meg fi zet ni.

En nek az az in do ka, hogy a mû kö dõ, ám vesz te sé ges
adó zók nál is szük ség képp ke let ke zik a ki fej tett vál lal ko -
zá si te vé keny ség bõl ere dõ ár be vé tel, mely ár be vé tel kor ri -
gált össze gé nek két szá za lé ka min den eset ben meg ha lad ja
az em lí tett ne ga tív adó ala pot. Eb bõl kö vet ke zõ en a vesz te -
sé ges adó zók annak el le né re is kö te le sek az „elv árt adó”
(,,mi ni mum” adó) meg fi ze té sé re, hogy a tény le ges jö ve -
del mi vi szo nya i kat, va gyo ni hely ze tü ket (az adó év ben el -

ért tel je sít mé nyü ket) „ki fe je zõ”, (kor ri gált) adó zás elõt ti
ered mé nyük ne ga tív elõ je lû, azaz az adó évi adó zott ered -
mé nyük (vesz te sé gük) erre tény le ge sen nem nyújt fe de ze -
tet.

[Az Alkot mány bíró ság meg jegy zi, hogy a Tao. 6.  §
(5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott „elv árt adó alap ra” vo nat -
ko zó tör vényi ren del ke zés 2007. ja nu ár 1-jé vel tör tént
hatályba lépését meg elõ zõ en a Tao. 6.  § (1) be kez dé se sze -
rint meg ál la pí tott ne ga tív elõ je lû adó alap pal ren del ke zõ
adó zó kat nem ter hel te tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett ség.]

Az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyi kor lát ér -
vé nye sü lé se szem pont já ból a vesz te sé ges adó zó ké hoz ha -
son ló al kot má nyos sá gi prob lé mát vet fel a Tao. 6.  § (5) be -
kez dé sé ben fog lalt adó alap meg ha tá ro zás azok nál az adó -
zók nál, akik nél a Számv. tv. sze rint le ve ze tett (kor ri gált)
adó zás elõt ti ered mény po zi tív elõ je lû ugyan, ám annak
mér té ke nem éri el az adó évi kor ri gált összes be vé tel két
szá za lé kát.

Ezek az adó zók is az „elv árt adó” adó alap ja után fi ze tik
meg a tár sa sá gi adót, te hát ese tük ben sem az adó év ben
tény le ge sen el ért – a jö ve del mi/va gyo ni hely ze tük ben
meg mu tat ko zó – tel je sít mény (ered mény) ké pe zi az adóz -
ta tás alap ját, ha nem a tör vényalkotó ál tal meg ha tá ro zott,
és az adó zó ál tal tény le ge sen meg nem szer zett jö ve de lem
(ered mény).

A vizs gált eset ben a tör vényalkotó a Tao. 6.  § (5) be kez -
dé sé ben a Tao. 1.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt vál lal ko zá si
te vé keny ség bõl el ért jö ve de lem (nye re ség) mel lett – meg -
ha tá ro zott tör vényi fel té te lek ese tén – az ab ból ere dõ kor -
ri gált és mó do sí tott adó évi összes be vé telt is adó kö te le -
zett ség alá von ta, ami vel nem csak az adó fi ze tés re kö te le -
zett adó ala nyi kört tá gí tot ta ki, de egy ben az ál ta la adóz tat -
ni ren delt vál lal ko zá si te vé keny ség gel el ért jö ve de lem tõl
(nye re ség tõl) tel je sen el sza ka dó be vé tel után is adó fi ze té si 
kö te le zett sé get írt elõ.

A Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adó alap te -
hát a vál lal ko zá si te vé keny ség gel el ért jö ve de lem tõl (nye -
re ség tõl) füg get le nül – azaz az ala nyi kö te le zet tek tény le -
ges jö ve del mi vi szo nya it (vál lal ko zá si te vé keny ség bõl el -
ért nye re sé gét) fi gyel men kí vül hagy va – te remt adó fi ze té -
si kö te le zett sé get, a vizs gált – ere de ti ren del te té se sze -
rint – nye re sé get adóz ta tó ad óne men be lül.

A Tao. ki fo gás olt sza bá lyo zá sa a tör vényalkotó ál tal
fel ál lí tott, meg nem dönt he tõ tör vényi vé le lem is egy ben,
amellyel szem ben az „elv árt adó” fi ze té sé re kö te le zett
adó zók el len bi zo nyí tás sal nem él het nek, nem hi vat koz hat -
nak arra, és nem bi zo nyít hat ják, hogy a tör vényalkotó ál tal 
vé lel me zett, az „elv árt adó” alap ját ké pe zõ jö ve del met
(ered ményt) va ló já ban nem sze rez ték meg, a ki fej tett vál -
lal ko zá si te vé keny ség bõl tény le ge sen el ért nye re sé gük
(jö ve del mük) az „elv árt adó” meg fi ze té sé re va ló já ban nem 
nyújt fe de ze tet.

Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a je len ügy ben 
a tör vényalkotó anya gi jogi adó jog sza bály ban, egy új adó -
alap meg ál la pí tá sán (és az erre ala pí tott „elv árt adón”) ke -
resz tül fõ sza bály ként úgy ál lí tott fel egy meg dönt he tet len
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tör vényi vé lel met, hogy az Abh3.-ban fog lalt al kot má nyos 
kö ve tel mény ben meg ha tá ro zott ga ran ci á lis ren del ke zé se -
ket tel je sen fi gyel men kí vül hagy ta.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint nem csak az
adó el já rá si sza bá lyok, de az anya gi adó jog sza bá lyok ese -
té ben is ér vé nye sül ni kell az Abh3.-ban meg fo gal ma zott
al kot má nyos kö ve tel mény nek. Amennyi ben te hát a tör -
vényalkotó anya gi adó sza bály sza bá lyo zá sa kö ré ben ál lít
fel tör vényi vé lel met, úgy az adó zó szá má ra ez eset ben is
biz to sí tott kell, hogy le gyen a tör vényi vé le lem mel szem -
be ni el len bi zo nyí tás (ezen ke resz tül a tör vényi vé le lem
meg dön té sé nek) a le he tõ sé ge. A vizs gált eset ben a tör -
vényalkotó egy jö ve del mi tí pu sú (nye re sé get adóz ta tó)
adó nem mû kö dõ adó jo gi sza bá lyo zá sán be lül, az adó alap
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó anya gi jogi sza bá lyok kö zött
ál lí tott fel meg nem dönt he tõ tör vényi vé lel met. Az em lí -
tett meg dönt he tet len tör vényi vé le lem amel lett szól, hogy
az adó zó a tör vényalkotó ál tal „elv árt adót” egy faj ta „mi -
ni mum” adó ként tar to zik meg fi zet ni arra te kin tet tel, hogy
a nye re ség el éré sé re irá nyuló vál lal ko zá si te vé keny ség ki -
fej té se az adó meg fi ze té sét ön ma gá ban biz to sít ja.

Az em lí tett vé le lem a nye re sé ges ám az „elv árt adó”
adó alap já nál tény le ge sen ki sebb adó alap pal ren del ke zõ
adó zók ese té ben te hát az el len bi zo nyí tás le he tõ sé ge nél kül 
arra ve zet, hogy az adó év ben ki fej tett vál lal ko zá si te vé -
keny ség tény le ges ered mé nyé tõl – a Tao. 6.  § (1) be kez dé -
se alap ján le ve ze tett és az adó el len õr zés ke re té ben egyéb -
ként el len õriz he tõ adó alap tól – füg get le nül nem a tény le -
ges, ha nem egy fel té te le zett, de va ló sá go san az adó zó ál tal
nem re a li zált „po ten ci á lis gaz da sá gi for rás ból fa ka dó el -
várt nye re ség” meg adóz ta tá sá ra ke rül sor.

A vizs gált jö ve del mi tí pu sú adó sza bá lyo zá si rend sze ré -
ben a tény le ge sen meg szer zett és az ala nyi kö te le zet tek
nyil ván tar tá sai alap ján el len õriz he tõ nye re ség tõl el sza ka -
dó, a ki fej tett te vé keny ség re, mint „po ten ci á lis gaz da sá gi
for rás ra” ala pí tott „elv árt adót” sza bá lyo zó meg dönt he tet -
len tör vényi vé le lem nem olyan ki vé tel ként ér vé nye sü lõ és 
az el len bi zo nyí tást le he tõ vé tevõ a jog al kal ma zás egy sze -
rû sí té sét szol gá ló jog tech ni kai sza bály, amely nek lé tét a
Tao. ál tal adóz ta tott nye re ség mér té ké nek „ál ta lá ban vett
meg ál la pít ha tat lan sá ga” in do kol.

A fent ki fej tet tek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a Tao. 2007. ja nu ár 1-jén ha tály ba lé -
pett 6.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott „elv árt adó alap”, 
illetve az en nek ala pul vé te lé vel fi ze ten dõ „elv árt adó”
nem áll köz vet len össze füg gés ben az adó fi ze tés re kö te le -
zett adó zók jö ve del mi, va gyo ni vi szo nya i val, illetve hely -
ze té vel és tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del met (nye -
re sé get) adóz tat, ami el len té tes az Alkot mány 70/I.  §-ában
fog lalt ará nyos köz te her vi se lés al kot má nyi ren del ke zé sé -
vel.

Az Alkot mány bíró ság hang sú lyoz za: a vizs gált eset ben
nem ar ról az elvi al kot má nyos sá gi kér dés rõl fog lalt ál lást,
hogy ön ma gá ban – a konk rét sza bá lyo zás sa já tos sá ga i tól
el vo nat koz tat va – a ki fej tett vál lal ko zá si te vé keny ség bõl,
mint po ten ci á lis gaz da sá gi for rás ból ere dõ be vé tel adóz ta -

tá sa al kot má nyos-e vagy sem. Az Alkot mány bíró ság azt
vizs gál ta, hogy a már mû kö dõ jö ve del mi tí pu sú (nye re sé -
get adóz ta tó) adó jo gi sza bá lyo zá son be lül a Tao. 6.  §
(5) be kez dé sé ben (új ként) sza bá lyo zott adó alap meg ál la -
pí tá sá ra vo nat ko zó konk rét tör vényi ren del ke zés meg fe -
lel-e az Alkot mány 70/I. -ában fog lalt – a jö ve del mi és va -
gyo ni tí pu sú adók ra irány adó – a je len ha tá ro zat ban sze -
rep lõ al kot má nyos mér cé nek.

Az Alkot mány bíró ság a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben fog -
lalt, a tör vényalkotó ál tal vá lasz tott konk rét sza bá lyo zá si
mód ról a vizs gált adó jo gi sza bá lyo zás összes sa já tos sá gá -
ra – így kü lö nö sen a nye re sé get adóz ta tó jö ve del mi tí pu sú
adó adó ne mé re és adó tár gyá ra fi gye lem mel – ál la pí tot ta
meg annak az alkot mány elle nességét, fi gye lem mel arra is,
hogy a már mû kö dõ jö ve del mi tí pu sú adó sza bá lyo zá sán
be lül ke rült sor a ki fo gás olt adó alap meg ha tá ro zás ra.

A költ ség ve té si egyen súly hely re ál lí tá sa ér de ké ben a
tör vényalkotó sza ba don mér le gel het ab ban a kér dés ben,
hogy a köz ter hek kö zül mely köz te her ké pez ze alap ját a
költ ség ve té si be vé te lek nö ve lé sé nek. Ha a tör vényalkotó
az adót vá laszt ja a költ ség ve té si be vé tel nö ve lés for rá sá ul,
ak kor a már be ve ze tett és mû kö dõ jö ve del mi és va gyo ni tí -
pu sú adó sza bá lyo zás mó do sí tá sa so rán is te kin tet be kell
ven nie az Alkot mány 70/I. §-ában fog lalt al kot má nyi kor -
lá tot, fi gye lem mel kell len nie a be ve ze tett és mû kö dõ adó -
jo gi sza bá lyo zás (adó nem) va la mennyi sa já tos sá gá ra, ki e -
mel ten is az adóz ta tott gaz da sá gi for rás ra, és a konk rét sza -
bá lyo zás adó alap meg ha tá ro zá sá ra. Mind ezek re te kin tet tel 
az Alkot mány bíró ság az alkot mány elle nes tör vényi ren -
del ke zést – a ren del ke zõ rész 1. pont já ban fog lal tak sze -
rint, a je len ha tá ro zat ki hir de té sé nek a nap já val – meg sem -
mi sí tet te.

6. Az in dít vá nyo zók ál tal ugyan csak tá ma dott Tao. 6.  §
(6) be kez dé se, amely az (5) be kez dés ren del ke zé se i nek az
al kal ma zá sa alól te remt ki vé telt, valamint (7) és (8) be kez -
dé se, amely a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé ben hi vat ko zott mó -
do sí tó té nye zõ ket sza bá lyoz za, tar tal mi lag szo ro san kap -
cso ló dik az alkot mány elle nes tör vényi ren del ke zés hez. Az 
in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott Tao. 6.  § (9) be kez dé se a
Tao. – a ren del ke zõ rész 1. pont já ban meg sem mi sí -
tett – 6.  § (6) be kez dé sé ben sze rep lõ ele mi kár fo gal mát
ha tá roz za meg, valamint annak az iga zo lá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket tar tal maz, eb bõl kö vet ke zõ en szo ros tar -
tal mi kap cso lat ban áll a Tao. 6.  § (6) be kez dé sé vel.

Te kin tet tel a szo ros tar tal mi össze füg gés re, valamint
arra, hogy a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé nek a meg sem mi sí té sé -
vel a Tao. hi vat ko zott ren del ke zé sei tar tal mi lag ki üre sed -
nek, az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ rész 1. pont já ban
fog lal tak sze rint a Tao. 6.  § (6), (7), (8) és (9) be kez dé -
sét – a Tao. 6.  § (5) be kez dé sé nél ki fej tet tek kel egye zõ in -
do kok kal, és azo nos idõ be li ha tállyal – meg sem mi sí tet te.

7. Az Ept. 225.  § (16) be kez dé se ér tel mé ben amennyi -
ben az adó zó nak a 2006. évi fi ze ten dõ adó alap ján kell
adó elõ le get be val la nia, ak kor az adó elõ leg össze gé nek a
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meg ha tá ro zá sa kor a Tao. 2007. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos
6.  §-a (5) és (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat is figye lembe
kell ven ni.

Te kin tet tel arra, hogy az Alkot mány bíró ság a ren del ke -
zõ rész 1. pont já ban meg sem mi sí tet te a Tao. 6.  §
(5)–(8) be kez dé sét, az Ept. 225.  § (16) be kez dé sé nek az
„elv árt adó” adó elõ le gé nek a meg ha tá ro zá sá ról, illetve az
ez aló li men tes ség rõl ren del ke zõ, a Tao. meg sem mi sí tett
6.  § (5) és (6) be kez dé sé re vissza uta ló ren del ke zé se tar tal -
mat lan tör vényi uta lást tar tal maz. Az Alkot mány bíró ság a
Tao. meg sem mi sí tett 6.  § (5) és (6) be kez dé sé vel fenn ál ló
szo ros tar tal mi kap cso lat ra, valamint a tá ma dott tör vényi
ren del ke zés nor ma tar tal má nak a ki üre se dé sé re te kin tet tel
a ren del ke zõ rész 2. pont já ban fog lal tak sze rint – a hi vat -
ko zott tör vényi ren del ke zé sek kel azo nos idõ be li ha -
tállyal – meg sem mi sí tet te az Ept. 225.  § (16) be kez dé sé -
ben fog lalt tör vényi ren del ke zést.

8. Te kin tet tel arra, hogy az Alkot mány bíró ság a ren del -
ke zõ rész ben meg je lölt tör vényi ren del ke zé sek alkot -
mány elle nességét az Alkot mány 70/I.  §-a alap ján meg ál la -
pí tot ta – ál lan dó gya kor la tá nak meg fele lõen – az in dít vá -
nyok ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek kel
[az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, és 70/A.  § (1) be kez -
dé sé vel] fenn ál ló el len té tet már nem vizs gál ta. [61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 56/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
(VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004.
(II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72.; 9/2005.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.]

A ki fej tet tek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a ren -
del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

A ha tá ro zat köz zé té te le az Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke,

elõ adó alkot mány bíró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke, alkot mány bíró

az alá írás ban aka dá lyo zott

dr. Er dei Ár pád

alkot mány bíró he lyett

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 670/B/2006.

Dr. Kiss Lász ló alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá sa

1. Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat 1. és 2. pont já ban
fog lalt ren del ke zé sek kel, ame lyek ér tel mé ben az Alkot -
mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a tár sa sá gi adó ról és az
osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény 6.  §
(5)–(9) be kez dé sei alkot mány elle nesek, valamint az egyes 
pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXI. tör vény 225.  § (16) be kez dé se alkot mány elle nes, s
ezért e ren del ke zé se ket a több sé gi ha tá ro zat ki hir de té se
nap já val meg sem mi sí tet te.

Ma gam azon ban a ha tá ro zat in do ko lá sá ban a fõ hang -
súlyt arra fek tet tem vol na, hogy a tá ma dott ren del ke zé sek
ese té ben nem ér vé nye sült az 57/1995. (IX. 15.) AB ha tá ro -
zat ban rög zí tett al kot má nyos kö ve tel mény, amely sze rint a 
tény le ges hely zet bi zo nyí tá sá nak fel té te le it az adó meg fi -
ze té sé re kö te le zett ré szé re biz to sí ta ni kell. (ABH 1995,
284, 286.) Ál lás pon tom sze rint itt is [ahogy az 57/1995.
(IX. 15.) AB ha tá ro zat ese té ben is] ez a ga ran ciá ja az
Alkot mány 70/I.  §-ában meg fo gal ma zott elv ér vé nye sü lé -
sé nek. A je len ügy el bí rá lá sa szem pont já ból to váb bi fon -
tos meg ál la pí tá so kat is tar tal maz még az idé zett ha tá ro zat.
Így: „A vé le lem ki vé te les sé ge ab ban is áll, hogy az ál lam
az õt ál ta lá ban ter he lõ bi zo nyí tá si kö te le zett ség tel je sí té se
nél kül jö ve de lem szer zést fel té te lez, amely után adót szed
be. A bi zo nyí tá si kö te le zett ség te hát meg for dul, azon ban a
tör vényes vé le lem meg dön té sé re irá nyuló bi zo nyí tás le he -
tõ sé gét az Alkot mány 70/I.  §-ára fi gye lem mel ki zár ni nem
le het. Te hát al kot má nyos kö ve tel mény, mint arra az
Alkot mány bíró ság rá mu ta tott, hogy a tény le ges hely zet bi -
zo nyí tá sá nak fel té te le it az adó meg fi ze té sé re kö te le zett ré -
szé re biz to sí ta ni kell.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint te hát csak ki -
vé tel ként és több let ga ran ci ák mel lett ke rül het sor az adó el -
já rás ban a vé le lem al kal ma zá sá ra, és nem le het esz kö ze
nem va lós jö ve de lem adóz ta tá sá nak.” (ABH 1995, 286.)

A je len eset ben a tör vényalkotó nem biz to sí tot ta a tény -
le ges hely zet bi zo nyí tá sá nak fel té te le it az adó meg fi ze té -
sé re kö te le zett szá má ra. El len bi zo nyí tás hi á nyá ban pe dig
elõ for dul hat, hogy tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del -
met (nye re sé get) von az ál lam adó fi ze té si kö te le zett ség
alá, ami kép pen az is, hogy az adó (köz te her) és az ala nyi
kö te le zett adóz ta tott jö ve del me, illetve va gyo na kö zött
nem áll fenn köz vet len kap cso lat.

A hang súlyt te hát ma gam a meg dönt he tet len vé le lem al -
kal ma zá sá ra he lyez tem vol na, amely a kö te le zet te ket
annak az esé lyé tõl is meg fosz tot ta, hogy egy ál ta lán bi zo -
nyí ta ni tud ják: ese tük ben az „elv árt adó” va ló ban el sza ba -
dult az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt el vá rás tól (kö ve tel -
mény tõl, fel té tel tõl). Ma gam is osz tom te hát a több sé gi ha -
tá ro zat ban le ír ta kat: „A vizs gált jö ve de lem tí pu sú adó sza -
bá lyo zá si rend sze ré ben a tény le ge sen meg szer zett és az
ala nyi kö te le zet tek nyil ván tar tá sai alap ján el len õriz he tõ
nye re ség tõl el sza ka dó, a ki fej tett te vé keny ség re, mint »po -
ten ci á lis gaz da sá gi for rás ra« ala pí tott »elv árt adót« sza bá -
lyo zó meg dönt he tet len tör vényi vé le lem nem olyan ki vé -
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tel ként ér vé nye sü lõ, és az el len bi zo nyí tást le he tõ vé tevõ, a 
jog al kal ma zás egy sze rû sí té sét szol gá ló tech ni kai sza bály,
amely nek lé tét a Tao. ál tal adóz ta tott nye re ség mér té ké nek 
»ál ta lá ban vett meg ál la pít ha tat lan sá ga« in do kol.”

2. Ugyan ak kor ma gam is hang sú lyo zom, hogy al kot -
má nyo san nem ki fo gá sol ha tó az a kor mány za ti cél ki tû zés,
amely sze rint: „Ma a vál lal ko zá sok egy je len tõs rész e éve -
ken ke resz tül vesz te sé ges nek mu tat ja ma gát, s tel je sen ki -
von ja cé gét a tár sa sá gi adó fi ze tés kö te le zett sé ge alól. A jö -
võ ben va la mennyi tár sa sá gi adó fi ze té sé re kö te le zett adó -
alany nak meg kell fi zet nie egy, a fenn ma ra dá sá hoz gaz da -
sá gi lag mi ni má li san el vár ha tó nye re ség utá ni tár sa sá gi
adót.” Az al kot má nyo san nem ki fo gá sol ha tó célt azon ban
csak al kot má nyo san nem ki fo gá sol ha tó mód sze rek kel,
esz kö zök kel le het el ér ni. Nem mi nõ sül ilyen nek az az eset, 
ami kor a kö te le zet tet a tör vényalkotó el zár ja annak a le he -
tõ sé gé tõl is, hogy bi zo nyí ta ni tud ja: ese té ben nem tá -
maszt ha tó alá az a fel té te le zés, ame lyen a kor mány za ti cél -
ki tû zés ala pul.

A je len le gi – meg dönt he tet len vé lel met in téz mé nye sí -
tõ – meg ol dás dif fe ren ci á lat lan ha tá sú, nem nyújt esélyt
arra, hogy egy ál ta lán vizs gál ha tó le gyen: kik azok, akik
éve ken át vesz te sé ge sen mû köd ve is ér de mes nek lát ják
vál lal ko zá suk fenn tar tá sát, s kik azok, akik bi zo nyít ha tó an 
el tit kol ják jö ve del mü ket. Ez a vizs gá lat el ma rad, az ál lam
az egy sze rûbb jog tech ni kai meg ol dást vá laszt va „a min -
den ki ha zu dik, min den ki csal” el vét eme li fõ sza bállyá.

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat nak sem a ren del ke zõ ré szé vel, sem az in do -
ko lá sá val nem ér tek egyet.

1. Az Alkot mány bíró ság 17 éves adó jo gi gya kor la tá -
nak elvi ki in du ló pont ja az volt, hogy a költ ség ve tés be vé -
te li for rá sa i nak meg ha tá ro zá sa az al kot má nyos ál lam ban
az Or szág gyû lés ha tás kö re, s a gaz da ság po li ti ka alakítá -
sáért a Kor mányt ter he li a fe le lõs ség. Az Alkot mány bíró -
ság nem ve he ti át az Or szág gyû lés, il le tõ leg a Kor mány fe -
le lõs sé gét a költ ség ve té si po li ti ka ala kí tá sá ért. Ezért az
 Alkotmánybíróság gya kor la tát az adó jog sza bá lyok al kot -
má nyos sá gá nak vizs gá la ta so rán a meg szo rí tó hatáskör-
 értelmezés jel le mez te.

Az Alkot mány 70/I.  §-ának al kot mány bí ró sá gi ér tel me -
zé se kö vet ke ze te sen az Alkot mány gaz da ság po li ti kai sem -
le ges sé gén nyu go dott. Az Alkot mány 70/I.  §-ának az
Alkot mány gaz da ság po li ti kai sem le ges sé gén nyug vó ér -
tel me zé se alap ján az Alkot mány bíró ság fo lya ma to san
hang sú lyoz ta, hogy a tör vényhozónak az adó jo gi sza bá -
lyo zás ban a 70/I.  § alap ján rend kí vül szé les az al kot má -
nyos moz gás te re. Ha tá ro za ta i ban az Alkot mány bíró ság ki -

fej tet te, hogy az adó jo gi sza bá lyo zás ban meg nyil vá nu ló
jog al ko tói mér le ge lés meg íté lé sé re a gaz da ság po li ti ka i lag
sem le ges Alkot mány csak kor lá to zott mér ték ben ad le he -
tõ sé get. A gaz da ság po li ti ka meg ha tá ro zá sa, ezen be lül
egyes te vé keny sé gek tá mo ga tá sa, be fek te té sek ösz tön zé se 
vagy ép pen hát tér be szo rí tá sa ön ma gá ban nem al kot má -
nyos sá gi kér dés. Al kot má nyos sá gi kér dés sé az ak kor vá -
lik, ha a gaz da ság po li ti ka konk rét jog sza bá lyi meg va ló sí -
tá sa al kot má nyos jo got sér tõ, vagy diszk ri mi na tív mó don
tör té nik. [620/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 542.,
59/1995. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 300.;
963/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 440.; 26/2004.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 398, 429., 333/B/2000.
AB ha tá ro zat, ABK 2006. szep tem ber, 682, 485.]

Az Alkot mány 70/I.  §-a a köz te her vi se lé si kö te le zett sé -
get, mint alap ve tõ kö te le zett sé get fo gal maz za meg, amely -
nek alap ján min den ki, min den ter mé sze tes és jogi sze -
mély, il le tõ leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve zet kö te les a köz ter hek hez jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nya i nak meg fele lõen hoz zá já rul ni. Ez az al kot má nyi sza -
bály az alap ja az ál lam adó-meg ál la pí tá si jo gá nak, és ez
elé az adó-meg ál la pí tá si jog elé a 70/I.  § csu pán annyi kö -
ve tel ményt ál lít, hogy a köz te her vi se lé si kö te le zett ség
meg fe lel jen a kö te le zett jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i -
nak. Ez nem azt je len ti, hogy az Alkot mány más al kot má -
nyos sá gi kö ve tel mé nye ket nem tá maszt az adó jo gi sza bá -
lyo zás sal szem ben, ezek a kö ve tel mé nyek azon ban nem a
70/I.  §-ból, ha nem az Alkot mány alap jo gi ren del ke zé se i -
bõl, a jog ál la mi ság nak, il le tõ leg a jog egyen lõ ség kö ve tel -
mé nyé nek az adó jog ra vo nat koz ta tott ér tel me zé sé bõl kö -
vet kez nek.

A 61/2006. (XI. 15.) AB ha tá ro zat hoz írott kü lön vé le -
mé nyem ben (ABK 2006. no vem ber, 891, 900–902.) ele -
mez tem az Alkot mány bíró ság ál tal az adó jo gi jog sza bá -
lyok fe let ti nor ma kont roll gya kor lá sa so rán az Alkot mány
70/I.  § ér tel me zé sé re ki ala kí tott gya kor la tot. En nek az
elem zés nek az alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az Alkot -
mány bíró ság az ará nyos köz te her vi se lés el vé nek meg fo -
gal ma zá sa ként ér tel mez te az Alkot mány 70/I.  §-át, és
annak alap ján alap ve tõ en a kö te le zett te her vi se lé si ké pes -
sé ge volt az al kot mány bí ró sá gi meg íté lés alap ja. A köz te -
her vi se lé si kö te le zett ség for rá sá nak meg ha tá ro zá sá val
kap cso la to san az Alkot mány bíró ság kö vet ke ze te sen úgy
fog lalt ál lást, hogy mi vel az Alkot mány 70/I.  §-a nem ren -
del ke zik ar ról, hogy az ál lam mi lyen jog cí men ír hat elõ fi -
ze té si kö te le zett sé get; ezért a tör vényalkotó nagy sza bad -
ság gal ren del ke zik a te kin tet ben, hogy a köz te her vi se lé si
kö te le zett ség ki in du ló pont ja ként mi lyen gaz da sá gi for rást
vá laszt és en nek alap ján mit je löl ki a köz te her tár gyá nak.

A ha tá ro zat a jö ve de lem és va gyo ni tí pu sú adók te kin te -
té ben az Alkot mány bíró ság gya kor la tá ban ki mun kál ta kon
túl me nõ al kot má nyi kö ve tel mé nye ket ve zet le az Alkot -
mány 70/I.  §-ából, ame lyek mó do sít hat ják az Alkot mány -
bíró ság sze re pét az adó jog sza bá lyok vizs gá la tá ban. Ál lás -
pon tom sze rint a ha tá ro zat ban al kal ma zott al kot má nyos sá -
gi teszt és az ab ból le vont elvi jel le gû kö vet kez te té sek
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(a tény le ge sen meg szer zett jö ve de lem – az adó jog ban egy -
ér tel mû en nem ér tel mez he tõ – fo gal má nak be vo ná sa az al -
kot má nyos sá gi teszt be, az adó és az adó zó jö ve del mi és
va gyo ni vi szo nyai kö zöt ti köz vet len össze füg gés ér tel me -
zé se) ma guk ban hor doz zák annak a ve szé lyét, hogy el mo -
sód nak a ha tá rok az adó jog sza bá lyok al kot má nyos sá gi és
gaz da ság po li ti kai meg íté lé se kö zött.

2. A ha tá ro zat a vizs gált sza bá lyok alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát arra ala pít ja, hogy a jö ve del mi
tí pu sú tár sa sá gi adó alap já nak a be vé tel alap ján való meg -
ha tá ro zá sa az Alkot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyi
kor lát sé rel mét idé zi elõ az ál tal, hogy tény le ge sen meg
nem szer zett nye re sé get von adó fi ze té si kö te le zett ség alá,
s ez ál tal az „elv árt adó” nem áll köz vet len össze füg gés ben
a tár sa sá gi adó ala nya i nak tény le ges jö ve del mi és va gyo ni
vi szo nya i val.

El tu do m fo gad ni a ha tá ro zat nak azt a ki in du ló pont ját,
hogy az adó jog sza bá lyok Alkot mány 70/I.  §-ába üt kö zé sé -
nek vizs gá la ta so rán, az adó te her ará nyos sá gá nak meg íté -
lé se so rán fi gye lem mel kell len ni az adott ad ónem nek az
adó rend szer ben el fog lalt he lyé re, sze re pé re. A köz te her vi -
se lés ará nyos sá gát sért he ti az, ha a jog al ko tó az adó tény ál -
lás ki ala kí tá sa so rán, fi gyel men kí vül hagy ja az adott adó -
nem sa já tos sá ga it. Lé nye gé ben en nek alap ján ál la pí tot ta
meg egyes adó jo gi ren del ke zé sek 70/I.  §-ba üt kö zé sét az
Alkot mány bíró ság jö ve del mi tí pu sú adók ese tén. [3/1993.
(II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 41, 45.; 57/1995.
(IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 284, 286.; 5/1997.
(II. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 55, 62.; 31/1998.
(VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 240, 249–250.]

A ha tá ro zat ban el bí rált adó sza bá lyok ese tén azon ban
nem er rõl van szó. A vizs gált eset ben a tör vényhozó át ala -
kí tot ta a tár sa sá gi adó zás rend sze rét. Az Ept. 21.  §-ával
mó do sí tot ta a Tao.tv. 1.  § (1) be kez dé sét, ezzel meg vál toz -
tat ta a tár sa sá gi adó zás alap já ul vá lasz tott gaz da sá gi for -
rást. A Tao.tv. ha tá lyos 1.  § (1) be kez dé se alap ján nem a
vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve del met, ha nem ma gát a vál -
lal ko zá si te vé keny sé get mi nõ sí ti az adó gaz da sá gi for rá sá -
nak. Ugyan ak kor a Tao.tv.-nek az Ept. 25.  §-ával és az
Eptm. 8.  §-ával meg ál la pí tott 6.  § (5)–(9) be kez dé se egy, a
tár sa sá gi nye re ség adó ál ta lá nos sza bá lya i tól az adó ala -
nyá ban, tár gyá ban, alap já ban és az adó men tes ség sza bá -
lya i ban el té rõ, sui ge ne ris adó tény ál lást ala kí tott ki. Ezzel
egy „mi ni mum adó”-t ve ze tett be, ki ter jeszt ve a köz te her -
vi se lé si kö te le zett sé get azok ra a tár sa sá gok ra is, ame lyek -
nek az adó zás elõt ti nye re sé ge nem éri el a net tó ár be vé te -
lé nek 2%-át.

Ezért ál lás pon tom sze rint a „mi ni mum adó”-ra vo nat ko -
zó sza bá lyok al kot má nyos sá gá nak meg íté lé se so rán az al -
kot má nyos sá gi prob lé ma nem úgy me rül fel, ahogy a ha tá -
ro zat meg fo gal maz za, ne ve ze te sen, hogy a jö ve del mi tí pu -
sú tár sa sá gi adó alap ja meg ha tá roz ha tó-e a be vé tel alap -
ján, ha nem az Alkot mány 70/I.  §-a alap ján arra a kér dés re
kell a vá laszt ke res ni, hogy az ár be vé tel al kot má nyo san le -

het-e az adóz ta tás tár gya, il le tõ leg a Tao. 6.  § (5)–(9) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott adó sér ti-e a köz te her vi se lés ará -
nyos sá gá nak kö ve tel mé nyét.

Az Alkot mány bíró ság a 122/B/1996. AB ha tá ro za tá ban
a he lyi ipar ûzé si adó alap já ra vo nat ko zó sza bá lyok al kot -
má nyos sá gi vizs gá la ta so rán a vál lal ko zá si te vé keny ség -
bõl szár ma zó net tó ár be vé tel adóz ta tá sát nem ítél te alkot -
mány elle nesnek. (ABH 2002, 737.)

A net tó ár be vé tel 2%-át ter he lõ 16%-os adó fi ze té si kö -
te le zett ség – kü lö nö sen, ha figye lembe vesszük a Tao. 6.  §
(6) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ked vez mé nye ket, men tes -
sé ge ket, és a vesz te ség el ha tá ro lás le he tõ sé gét is – nem te -
kint he tõ arány ta lan, az adó ala nyok tel je sí tõ ké pes sé gét
alkot mány elle nesen ter he lõ adó te her nek.

Ezért ál lás pon tom sze rint a vi ta tott sza bá lyok alkot -
mány elle nessége az Alkot mány 70/I.  §-a alap ján nem ál la -
pít ha tó meg.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró

Dr. Bra gyo va And rás alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Egyet ér tek dr. Hol ló And rás alkot mány bíró kü lön vé le -
mé nyé vel.

A há zi pénz tár adó ha tá ro zat hoz [61/2006. (XI. 15.) AB
ha tá ro zat, ABK, 2006. no vem ber, 891.] írt kü lön vé le mé -
nyem ben fog lal tak is mét lé se nél kül a kö vet ke zõ ket sze ret -
ném még hoz zá ten ni.

A ha tá ro zat kap csán kü lö nö sen fon tos kér dés a jö ve de -
lem – pon to sab ban az adó kö te les jö ve de lem – fo gal ma,
mi vel a több sé gi ha tá ro zat sze rint csak a tény le ge sen meg -
szer zett jö ve de lem adóz ta tá sa al kot má nyos, ha jö ve de lem -
adó ról van szó. Két ség te len, hogy jö ve de lem adó csak jö -
ve del met adóz tat hat. En nek az ál lí tás nak a he lyes sé ge pe -
dig a jö ve de lem al kot mány jo gi és nem adó jo gi fo gal má tól
függ.

A több sé gi ha tá ro zat a jö ve de lem fo gal ma alatt a tisz ta
vagy net tó jö ve del met érti, és ezt te kin ti az Alkot mány
70/I.  §-a ér tel mé ben véve az adó alap já ul szol gá ló jö ve de -
lem nek. Ez azon ban egy ál ta lán nem kö vet ke zik ma gá tól
ér te tõ dõ en az Al kot mány ból. Az adóz tat ha tó jö ve de lem
al kot mány jo gi fo gal ma nem szük ség kép pen azo nos a ko -
ráb bi tár sa sá gi adó tör vények jö ve de lem fo gal má val. Ezért 
for dít va kel le ne el jár ni: vagyis nem a ko ráb bi tár sa sá gi
adótör vény – vagy más adótör vény – jö ve de lem-fo gal mát
kel le ne al kot má nyos jö ve de lem-fo ga lom nak te kin te ni, ha -
nem az Alkot mány 70/I.  §-ában al kal ma zott jö ve de lem-fo -
ga lom tar tal mát kel le ne et tõl füg get le nül meg ál la pí ta ni. Ez 
an nál is in kább in do kolt, mert a jö ve de lem fo gal ma az
egyes adó jog sza bá lyok ban min dig jogi konst ruk ció ered -
mé nye, és leg több ször nem fe lel tet he tõ meg va la mi lyen
gaz da sá gi fo ga lom nak, mint ami lyen pél dá ul a nye re ség
vagy a pro fit stb.
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Ko moly ér vek hoz ha tók fel amel lett, hogy a köz te her vi -
se lés szem pont já ból jö ve de lem nek te kint he tõ min den, az
adó alany ren del ke zé sé re álló be vé tel (vagy ezzel egyen ér -
té kû ki adás-át vál la lás, illetve költ ség vi se lés). En nek meg -
van az al kot má nyos in do ka: a be vé tel ér tel mé ben vett jö -
ve de lem az Alkot mány 70/I.  §-ában a tá gabb ér te lem ben
vett jö ve de lem mel együtt em lí tett „va gyon” rész e. Az adó -
alany összes be vé te le és va gyo na azo nos mind azon gaz da -
sá gi ja vak kal, ame lyek fe let t adó alany nak va la mi lyen ren -
del ke zé si joga van. Az Alkot mány 70/I.  §-a azt írja elõ,
hogy a tör vényhozó en nek mér té ké ben – azaz az adó alany
te her vi se lõ ké pes sé ge figye lembe véte lével – ha tá roz za
meg a köz ter hek vi se lé sé hez szük sé ges ál lam i be vé te lek
fe de zé sé re szol gá ló pénz fi ze té si kö te le zett sé gek, el sõ sor -
ban az adó fi ze té si kö te le zett ség mér té két. Éssze rû en fel té -
te lez he tõ, hogy a na gyobb összes jö ve de lem – azaz a tel jes
be vé tel – na gyobb köz te her vi se lé si ké pes sé get is fel té te -
lez, hi szen a na gyobb be vé tel lel az adó alany több gaz da sá -
gi erõ for rás fe let t ren del ke zik. A mél tá nyos köz te her vi se -
lés – az adó igaz sá gos ság – elve el sõ sor ban azt je len ti,
hogy a na gyobb gaz da sá gi erõ – ezt mu tat ja a jö ve de lem
és va gyon nagy sá ga – na gyobb köz te her vi se lést tesz el fo -
gad ha tó vá.

Ezért nem lá tom, mi ért len ne alkot mány elle nes az adó -
kö te le zett ség alap já ul szol gá ló jö ve del met az adó alany
összes be vé te lé bõl ki in dul va meg ál la pí ta ni. A több sé gi
ha tá ro zat sze rint alkot mány elle nes sza bá lyo zás ugyan is
ki in du lá si pont nak te kin ti az adó alany összes be vé te lét,
majd – amint az a Tao. 6.  § (5)–(8) be kez dé se i ben te -
szi – mó do sí ta ni azt a té te le sen meg ha tá ro zott be vé telt
csök ken tõ és be vé telt nö ve lõ té te lek kel, sõt az is, hogy
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese té ben men te sí ti az
adó alanyt az elv árt adó meg fi ze té se alól. A Tao. alap ján az 
egy mil lió fo rint net tó ár be vé tel után fi ze ten dõ 3200 fo rint
adó alig ha te kint he tõ alkot mány elle nesen túl zott mérté -
kûnek.

Ér de mes meg em lí te ni, hogy a ma gyar jö ve de lem adó zás 
alap ve tõ tör vénye, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
1995. évi CXVI. tör vény ép pen el len ke zõ el vet vall, mint a 
Tao. tör vény. E tör vény 4.  § (1) be kez dé se sze rint „Jö ve -
de lem a ma gán sze mély ál tal az adó év ben bár mi lyen cí men 
és for má ban meg szer zett be vé tel egé sze, vagy az e tör -
vény ben el is mert költ sé gek kel csök ken tett rész e, vagy
annak e tör vény ben meg ha tá ro zott há nya da.” A sze mé lyi
jö ve de lem adó te hát az adó zó összes be vé te lét te kin ti jö ve -
de lem nek, és eb bõl te szi le he tõ vé a tör vény sze rint bi zo -
nyos költ sé gek le vo ná sát.

Eb ben az eset ben a tör vény jö ve de lem fo gal ma je len tõ -
sen el tér a Tao. tör vény jö ve de lem fo gal má tól, mi köz ben
alig ha te kint he tõ alkot mány elle nesnek.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
28/2007. (II. 28.) KE

határozata

bíróságok ülnökeinek megválasztása idõpontjának
kijelölésérõl

A bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szóló 1997. évi 
LXVII. tör vé ny 125. § (2) be kez dé se alap ján az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ké nek elõ ter jesz té sé re a
Fõ vá ro si Bí ró ság, a me gyei bí ró sá gok, a he lyi (vá ro si, ke -
rü le ti) bí ró sá gok és a mun ka ügyi bí ró sá gok ül nö ke i nek
meg vá lasz tá sát 2007. már ci us 5. és áp ri lis 22. közé esõ
idõ tar tam ra tû zöm ki.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-3/0916/2007.

A Köztársasági Elnök
29/2007. (II. 28.) KE

határozata

kitüntetés viselésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi XXXI. tör vé ny 2. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem az Olasz Köz tár sa ság el nö ke ál tal Töm böl Lász ló al tá -
bor nagy ré szé re ado má nyo zott az „Olasz Köz tár sa sá gi
 Érdemrend Lo vag ke reszt je” ki tün te tés vi se lé sét.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 27.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-5/0787/2007.
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A Köztársasági Elnök
30/2007. (II. 28.) KE

határozata

kitüntetés viselésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi XXXI. tör vé ny 2. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem Lech Ka czyñs ki, a Len gyel Köz tár sa ság el nö ke ál tal
Vass La jos ré szé re ado má nyo zott a „Len gyel Köz tár sa sá gi 
Ér dem rend Lo vag ke reszt je” ki tün te tés vi se lé sét.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 27.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-5/0788/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1008/2007. (II. 28.) Korm.

határozata

a díjfizetési rendszerbe bevont úthálózat
kiterjesztésének elveirõl

1. A Kor mány

1.1. a díj fi ze té si rend szer be be vont út há ló zat ki ter jesz -
té se ér de ké ben egyet ért az zal, hogy

a) meg õriz ve az au tó pá lyák ra vo nat ko zó út hasz ná la ti
díj fi ze té si kö te le zett ség al kal ma zott el ve it és sza bá lya it,
2007. áp ri lis 1-jé tõl a díj fi ze té si kö te le zett ség az au tó pá -
lyák, au tó utak te kin te té ben – a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sza ka szok és jár mû vek ki vé te lé vel – va la -
mennyi sza kasz ra és 3,5 t össz tö meg fe let ti te her gép jár mû
ka te gó ri á ra ter jed jen ki;

b) az or szá gos fõ utak kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
sza ka sza i nak dí ja sí tá sa az egyes jár mû ka te gó ri ák ese té ben
a mel lék let sze rin ti üte me zés ben, 2007. áp ri lis 1-jé tõl,
 fokozatosan ke rül jön be ve ze tés re. A konst ruk ció

ba) le gyen al kal mas a te her gép ko csi for ga lom diszk ri -
mi ná ció-men tes díj ter he lé sé re,

bb) a leg ki sebb be ru há zá si és üze mel te té si költ ség mel -
lett a leg ha té ko nyab ban mû kö dõ rend szer ki ala kí tá sát biz -
to sít sa,

bc) te gye le he tõ vé a kü lön bö zõ díj kal ku lá ci ós mód sze -
rek és díj sze dé si tech no ló gi ák al kal ma zá sát;

c) a díj fi ze té si rend szer be be vont út há ló zat ki ter jesz té -
se elsõ ütem ben az áta lány dí jas rend szer ben va ló sul jon
meg;

1.2. a díj fi ze té si rend szer be be vont út há ló zat ki ter jesz -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben el -
ren de li, hogy

a) az 1.1. pont ban fog lal tak meg va ló sí tá sá ra a gazda -
sági és köz le ke dé si mi nisz ter – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – ké szít se elõ a szük sé ges jogszabály-
 módo sításokat;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár idõk höz
  iga zo dó an

b) az a) pont ban fog lal tak vég re haj tá sa so rán a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter vizs gál ja fe lül a dí jas, illetve
a díj men tes sza ka szok kö rét;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár idõk höz
  iga zo dó an

c) a díj fi ze té si rend szer ki ter jesz té sét meg elõ zõ en
 vagy az zal egy ide jû leg a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter te gye meg azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek a for ga -
lom nem kí vánt el te re lõ dé se és a ter mé sze ti kör nye ze tet
érõ ked ve zõt len ha tá sok meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben
szük sé ge sek;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár idõk höz
  iga zo dó an

d) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter dol goz za ki az
út hasz ná lat tal ará nyos elekt ro ni kus díj fi ze té si rend szer
2008-tól, fo ko za to san tör té nõ be ve ze té sé nek fel té te le it, és
azt a Kor mány ré szé re mu tas sa be.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. feb ru ár 28.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Melléklet az 1008/2007. (II. 28.) Korm. határozathoz

A díj fi ze té si kö te le zett sé get az aláb bi üte me zés ben kell ki ter jesz te ni:

Jár mû ka te gó ria Díj osz tály
A díj fi ze tés je len le gi

tár gya
A díj fi ze tés ki ter jesz té sé nek

tár gya
A díj fi ze tés kez de te

–3,5 t D1 au tó pá lyák – –

3,5–7,5 t D2 au tó pá lyák au tó utak 2007. áp ri lis 1.

or szá gos fõ utak 2008. ja nu ár 1.

7,5–12 t D3 au tó pá lyák au tó utak 2007. áp ri lis 1.

or szá gos fõ utak 2008. ja nu ár 1.

12 t– D4 au tó pá lyák au tó utak 2007. áp ri lis 1.

or szá gos fõ utak 2007. áp ri lis 1.

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2007. KPJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak jog -
egy sé gi ta ná csa a Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u má -
nak ve ze tõ je ál tal in dít vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A csõd el já rás ról és fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Cstv.) 4.  §
(3) be kez dés c) pont ja 1993. szep tem ber 2. nap já tól 1996.
má jus 11. nap já ig ha tá lyos ren del ke zé sé nek he lyes ér tel -
me zé se sze rint:

I. a kár pót lás cél já ra el kü lö ní tett és a kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott föld alap ba ki je lölt föld te rü let a meg je lölt
idõ szak ban sem tar to zott a gaz dál ko dó szer ve zet (szö vet -
ke zet) fel szá mo lás alá von ha tó va gyo ná ba;

II. az a – 1993. szep tem ber 2. nap já tól – 1996. má jus
11. nap já ig ha tá lyos – kor lá to zó tör vényi fel té tel, mi sze -

rint „ha... a ta gok és al kal ma zot tak tu laj don ba adá sá ról a
szö vet ke zet köz gyû lé se az el já rás kez dõ idõ pont já ig ha tá -
ro zott, és a tu laj don jog be jegy zé sé re al kal mas ok ira to kat
is el ké szí tet ték”, ki zá ró lag „a kár pót lá si ár ve rés re ki je lö -
lés sel nem érin tett, illetve a kár pót lá si ár ve rés bõl vissza -
ma radt föld te rü let”-re vo nat koz tat ha tó;

III. a tör vény e kor lá to zó fel té telt meg ál la pí tó ren del ke -
zé se az 1996. má jus 11. nap ján még fo lya mat ban lévõ fel -
szá mo lá si el já rás ban sem al kal maz ha tó.

INDOKOLÁS

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u ma ve ze tõ jé nek
a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVII. tör vény (Bszi.) 31.  § (1) be kez dés a) pont ja sze -
rinti jog kö ré ben, a Bszi. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja alap -
ján elõ ter jesz tett in dít vá nya foly tán szük sé ges sé vált jog -
egy sé gi el já rás le foly ta tá sá nak és jog egy sé gi ha tá ro zat ho -
za ta lá nak alap ja az, hogy a bí ró sá gok a kü lön bö zõ szin ten
– még a Leg fel sõbb Bí ró ság elõt ti fe lül vizs gá la ti el já rás -
ban is – meg ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok ban el té rõ en ér tel -
me zik a Cstv. 4.  § (3) be kez dés c) pont já ban fog lal ta kat.

Az 1993. szep tem ber 2. nap já tól 1996. má jus 11. nap -
jáig ha tá lyos sza bá lyo zás egyik ér tel me zé se sze rint: a kár -
pót lás cél já ra el kü lö ní tett ter mõ föld és a kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott föld alap ba tar to zó föl dek csak ak kor nem
tar toz nak a szö vet ke zet fel szá mo lás alá von ha tó va gyo ná -
ba, ha azok tu laj don ba adá sá ról a szö vet ke zet köz gyû lé se a 
fel szá mo lá si el já rás kez dõ idõ pont já ig ha tá ro zott, és a tu -
laj don jog be jegy zé sé re al kal mas ok ira to kat is el ké szí tet -
ték; to váb bá ez utób bi kor lá to zó tör vényi fel té tel a ha tá -
lyon kí vül he lye zé se kor még fo lya mat ban lévõ fel szá mo -
lá si el já rás ban al kal maz ha tó.

Az ezzel el len té tes ér tel me zés sze rint a kár pót lás cél já ra 
el kü lö ní tett ter mõ föld re és a kü lön tör vény ben meg ha tá ro -
zott föld alap ba tar to zó ter mõ föld re az em lí tett kor lá to zó
tör vényi fel té tel nem vo nat ko zik, így nem tar to zik a szö -
vet ke zet fel szá mo lás alá von ha tó va gyo ná ba. A kor lá to zó



tör vényi fel té telt tar tal ma zó ren del ke zés a ha tá lyon kí vül
he lye zé se idõ pont já tól az ak kor még fo lya mat ban lévõ fel -
szá mo lá si el já rás ban sem al kal maz ha tó.

A leg fõbb ügyész rész le te sen meg in do kolt ál lás pont já -
nak lé nye ge a kö vet ke zõ:

A Cstv. 4.  § (3) be kez dé se c) pont já nak 1993. szep tem -
ber 2. nap já tól 1996. má jus 11. nap já ig ha tá lyos kor lá to zó
fel té telt tar tal ma zó ren del ke zé se ki zá ró lag a kár pót lá si ár -
ve rés re ki je lö lés sel nem érin tett, illetve a kár pót lá si ár ve -
rés bõl vissza ma radt föld te rü let re vo nat ko zott. A kár pót lás
cél já ra el kü lö ní tett és a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
föld alap ba vont föld te rü let az 1993. szep tem ber 2-a és az
1996. má jus 11. kö zöt ti idõ szak ban sem tar to zott a fel szá -
mo lás alá esõ va gyon kö ré be. Az 1996. má jus 11-ével ha -
tá lyon kí vül he lye zett kor lá to zó fel té telt tar tal ma zó ren -
del ke zés a fo lya mat ban lévõ fel szá mo lá si el já rás ban sem
al kal maz ha tó.

I.

A Cstv. 4.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a gaz dál ko dó
szer ve zet (szö vet ke zet) va gyo na a tu laj do ná ban (ke ze lé sé -
ben) lévõ va gyon, és ilyen ként a fel szá mo lá si el já rás kö ré -
be tar to zó va gyon nak mi nõ sül [4.  § (1) be kez dés]. Az em -
lí tett sza kasz (3) be kez dé se ugyan ak kor té te le sen meg ha -
tá roz za azt a va gyont, amely nem tar to zik „a (2) be kez dés
ha tá lya alá”.

A jog egy sé gi el já rás ban ér tel me zés re szo ru ló, a
Cstv.-nek az 1993. évi LXXXI. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott 1993. szep tem ber 2. nap já tól ha tá lyo su -
ló, Cstv. 4.  § (3) be kez dés c) pont ja sze rint nem tar to zik a
gaz dál ko dó szer ve zet va gyo ná ba: „a kár pót lás cél já ra el -
kü lö ní tett ter mõ föld és a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
föld alap és a kár pót lá si ár ve rés re ki je lö lés sel nem érin tett,
illetve a kár pót lá si ár ve rés bõl vissza ma radt föld te rü let, ha
en nek a ta gok és az al kal ma zot tak tu laj don ba adá sá ról a
szö vet ke zet köz gyû lé se az el já rás kez dõ idõ pont já ig ha tá -
ro zott és a tu laj don jog be jegy zé sé re al kal mas ok ira to kat is
el ké szí tet ték.”

A jog egy sé gi ta nács meg íté lé se sze rint, az el len té tes ál -
lás pon tok fel ol dá sa vé gett, annak kell dön tõ je len tõ sé get
tu laj do ní ta ni, hogy a Cstv. 4.  § (3) be kez dés c) pont ja tár -
gyá vá tett föld te rü le tek ren del te té sé rõl, azok jogi sor sá ról
kü lön tör vény: a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör -
vény ha tály ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló
1992. évi II. tör vény (Ámt.) ren del ke zett. A hi vat ko zott
tör vény a 13.  §-a (2) be kez dé sé vel a me zõ gaz da sá gi szö -
vet ke ze tet arra kö te lez te, hogy a kö zös hasz ná la tá ban álló,
to váb bá a bár mi lyen cí men tu laj do ná ba ke rült föl dek bõl
– hely raj zi szám sze rint meg ha tá roz va – „föld alap”-okat
ké pez zen el kü lö nít ve

– a rész arány-föld tu laj do no sok tu laj do ná ban lévõ föl -
det [a) pont],

– a tu laj do ni vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben az ál lam
ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul oko -

zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény (Kpt.) 17.  §-ában meg ha tá ro zott föld ala pot
[b) pont],

– a Kpt. 15–16. és 18–20.  §-ai ban meg ha tá ro zott föl det
az ott meg je lölt ár ve rés cél já ra [d) pont].

A tör vény (Ámt.) egy ide jû leg meg ha tá roz ta a föld ki je -
lö lés re vo nat ko zó sza bá lyo kat, az ala pok kép zé sé nek el já -
rá si rend jét. A tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg -
va ló su lá sá nak el len õr zé se cél já ból egyez te tõ fó ru mok lét -
re ho zá sát ren del te el; a vi tás ügyek el bí rá lá sát me gyei kár -
ren de zé si hi va ta lok elé utal ta, a ha tá ro za tok ellen – a tör -
vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyek ré szé re – fel leb be zé si
jo got biz to sí tott az Or szá gos Kár ren de zé si és Kár pót lá si
Hi va tal hoz; a hi va tal jog erõs ha tá ro za ta bí ró sá gi fe lül vizs -
gá la tát is kér het ték az arra jo go sul tak (Ámt. 14–18.  §,
20–21.  §).

Mind ezek bõl ok sze rû en kö vet ke zik annak szük sé ge,
hogy a jog al ko tó – 1993. szep tem ber 2-ai ha tállyal – be ik -
tas sa a Cstv. 4.  § (3) be kez dés c) pont ját, meg ha tá roz va azt
a va gyont – adott eset ben ter mõ föl det – amely rõl „más tör -
vények már ren del kez tek, annak tu laj don jo gát lé nye gé ben 
már „oda ígér ték”, csak tech ni kai okok és a le bo nyo lí tás
hossza dal mas sá ga kö vet kez té ben van nak ezek a va gyon -
tár gyak az adós (szö vet ke zet) bir to ká ba, de azok ról va ló já -
ban sa ját ja ként már nem ren del kez het.” (1993. évi
LXXXI. tör vény 4.  §-ához fû zött in do ko lás). He lyes ér tel -
me zés sel te hát az ál la pít ha tó meg: 1993. szep tem ber
2. nap já tól 1996. má jus 11. nap já ig ter je dõ idõ szak ban
sem tar toz ha tott a szö vet ke zet mint gaz dál ko dó szer ve zet
fel szá mo lás alá von ha tó va gyo ná ba a kár pót lás cél já ra el -
kü lö ní tett ter mõ föld és a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
föld ala pok ré szé vé vált ter mõ föld. A szö vet ke zet ezek rõl a 
föld te rü le tek rõl nem ren del kez he tett, tu laj don ba adá suk ra
vo nat ko zó an köz gyû lé si ha tá ro za tot nem hoz ha tott, tu laj -
don jog be jegy zé sé re al kal mas ok ira tot nem ké szít he tett.

II.

A szö vet ke zet in téz ke dé si jog kö re az Ámt. 25.  §-ából
kö vet ke zõ en a va gyon ne ve sí tés sza bá lyai sze rint a ta gok
és al kal ma zot tak tu laj do ná ba adan dó, a kár pót lá si ár ve rés -
re ki je lö lés sel nem érin tett, to váb bá a kár pót lá si ár ve rés bõl 
vissza ma ra dó föld te rü le tek re vo nat ko zó köz gyû lé si ha tá -
ro za tok meg ho za ta lá ra ter jedt ki. Eb bõl ér te lem sze rû en az
kö vet ke zik, hogy a Cstv. 4.  § (3) be kez dés c) pont já ban
fog lalt, elõ zõek ben hi vat ko zott kor lá to zó tör vényi fel té tel
ki zá ró lag a kár pót lá si ár ve rés re ki je lö lés sel nem érin tett,
illetve a kár pót lá si ár ve rés bõl vissza ma radt föld te rü le tek re 
vo nat koz tat ha tó. Ezt az ér tel me zést erõ sí ti meg az
1996. évi XXXII. tör vény 11.  § (3) be kez dés e) pont já hoz
fû zött in do ko lás, mi sze rint a kor lá to zó tör vényi fel té tel ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé vel a tör vény „egy ér tel mû vé te szi,
hogy nem tar to zik a fel szá mo lás alatt álló szö vet ke zet va -
gyo ná ba az a ter mõ föld, amely nem ke rült egyik föld alap -
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ba sem, il le tõ leg vissza ma radt a kár pót lá si föld alap ból,
füg get le nül at tól, hogy a szö vet ke zet köz gyû lé se, annak
ta gok, il le tõ leg al kal ma zot tak tu laj do ná ba adá sá ról dön -
tött-e már vagy nem.”

He lyes ér tel me zés sel – az elõ zõek ben ki fej tet tek re ala -
pí tot tan – az ál la pít ha tó meg: az 1993. szep tem ber 2. nap -
já tól – 1996. má jus 11. nap já ig tar tó idõ szak ban ha tá lyos
kor lá to zó tör vényi fel té tel ki zá ró lag „a kár pót lá si ár ve rés -
re ki je lö lés sel nem érin tett, illetve a kár pót lá si ár ve rés bõl
vissza ma radt föld te rü le tek”-re vo nat koz tat ha tó.

III.

Az 1996. évi XXXII. tör vény 11.  § (3) be kez dés e) pont -
ja úgy he lyez te ha tá lyon kí vül a Cstv. 4.  § (3) be kez dés
c) pont já nak kor lá to zó fel té te lét tar tal ma zó – „ha” kez -
detû – mon dat ré szét 1996. má jus 11-ei ha tállyal, hogy az
al kal maz ha tó sá gá ra vo nat ko zó an nem al ko tott át me ne ti
ren del ke zést, így nem ren del ke zett ar ról, a ha tá lyon kí vül
he lye zés idõ pont já ban még fo lya mat ban levõ fel szá mo lá si 
ügyek ben to vább ra is al kal maz ha tó-e vagy sem.

A fel szá mo lá si el já rás mint nem pe res el já rás sa já tos sá -
gát is szem elõtt tart va az az ál lás pont helyt ál ló, hogy e ha -
tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyi ren del ke zés nek „nincs
to vább ha tá sa”. A „rög tö ni ha tály” al kal ma zá sát az adott
eset ben az is in do kolt tá te szi, hogy a kor lá to zó tör vényi
fel té tel al kal ma zá sá nak mel lõ zé se ese tén a fo lya mat ban
lévõ fel szá mo lá si el já rás nem vá lik el lent mon dá sos sá,
nem sé rül az el já rás tör vényes rend je, ugyan is a fel szá mo -
lá si el já rás kez dõ idõ pont ját köve tõen el ké szült nyi tó mér -
leg az adott jog sza bály vál to zás foly tán ugyan úgy lesz mó -
do sít ha tó mint ak kor, ami kor ezt egy utó la gos hi te le zõi
igény be je len tés vagy ered mé nyes ki fo gás  miatt kell meg -
ten ni.

A Cstv. kor lá to zó fel té telt meg ál la pí tó ren del ke zé sét
ezért az 1996. má jus 11. nap ján még fo lya mat ban lévõ fel -
szá mo lá si el já rá sok ban sem le het al kal maz ni.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 17.

Dr. Lom ni ci Zol tán s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Szõ ke Irén s. k., Ba u er Já nos né dr. s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Bu zin kay Zol tán s. k., Dr. Ka zay Lász ló s. k.,
bíró bíró

Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k., Dr. Tö rök Ju dit s. k.,
bíró bíró

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

„Projektkoordinációs iroda mûködtetése,
munkahelyteremtõ és oktatásfejlesztõ projektek

megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban
a magyar vezetésû Tartományi

Újjáépítési Csoport keretében” tárgyában

(Pályázat kódszáma: KÜM–2007-PRT pályázat)

Preambulum

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (KÜM) a
ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso -
port (Pro vin ci al Re const ruc ti on Team – PRT) Af ga nisz -
tán ban, Bagh lan tar to mány ban foly ta tott fej lesz té si te vé -
keny sé gé hez kap cso ló dó an pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé
„Pro jekt ko or di ná ci ós iro da mû köd te té se, mun ka hely te -
rem tõ és ok ta tás fej lesz tõ pro jek tek meg va ló sí tá sa az af ga -
nisz tá ni Bagh lan tar to mány ban a ma gyar ve ze té sû Tar to -
má nyi Új já épí té si Cso port ke re té ben” tár gyá ban.

Célterület: Afganisztán – Baghlan tartomány

1. Pá lyá za tot nyújt hat be: Min den, Ma gyar or szá gon
nyil ván tar tás ba vett olyan

a) ala pít vány, ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa elõtt
leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, vagy

b) az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény alap -
ján be jegy zett tár sa dal mi szer ve zet vagy tár sa dal mi szer -
ve ze tek szö vet sé ge, ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa
elõtt leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, vagy

c) a Ma gyar or szá gon a pá lyá zat ki írá sa elõtt leg alább
két év vel jog erõ sen be jegy zett, mû kö dõ pro fit ori en tált
gaz da sá gi tár sa sá gok, ame lyek mér leg sze rin ti ered mé nye
és üze mi (üz le ti) te vé keny sé gé nek ered mé nye a pá lyá zat
be nyúj tá sát meg elõ zõ 2 év mind egyi ké ben po zi tív volt, és
ame lyek vál lal ják, hogy a meg pá lyá zott te vé keny sé get
non pro fit te vé keny ség kö ré ben vég zik,

d) a Pol gá ri Tör vény könyv 57.  §-ában meg ha tá ro zott
köz hasz nú tár sa ság.

Pá lyá zat ki írá sán a Ma gyar Köz löny ben való meg je le -
nés dá tu mát kell ér te ni!

2. Pá lyá za tot nem nyújt hat be: A 3/2006. (IV. 3.) KüM
ren de let 2.  § (5) be kez dé sé vel is össz hang ban:

a) párt, 
b) egy ház, 
c) or szá gos sport ági szak szö vet ség, 
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d) ka ma ra, 
e) köz tes tü let, 
f) egye sü lés, 
g) köz ala pít vány, 
h) biz to sí tó egye sü let, 
i) mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szerv, 
j) mun kál ta tói ér dek kép vi se le ti szerv.

3. A tá mo ga tás ra a Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve té sé -
ben ren del ke zés re álló for rás 180 mil lió fo rint. A tá mo ga -
tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

Egy pá lyá zó leg fel jebb 1 pá lyá za tot nyújt hat be, a
 preambulumban fel so rolt te rü le tek egé szé re vagy egy ré -
szé re – pro jekt ko or di ná ci ós iro da mû köd te té se, mun ka -
hely te rem tés, ok ta tás fej lesz tés – vo nat ko zó an.

Ki zá ró lag pro jekt ko or di ná ci ós iro da mû köd te té sé re be -
nyúj tott pá lyá zat ese tén a nyer tes pá lyá zó az eb ben a pont -
ban rög zí tett tel jes ren del ke zés re álló ke ret ma xi má li san
9%-át hasz nál hat ja fel a pá lyá zat meg va ló sí tá sá ra.

Ki zá ró lag mun ka hely te rem tõ vagy ok ta tás fej lesz tõ pro -
jek tek le bo nyo lí tá sá ra be nyúj tott pá lyá zat ese tén a nyer tes
pá lyá zó irány adó ként az eb ben a pont ban rög zí tett tel jes
ren del ke zés re álló ke ret 45,5%-át hasz nál hat ja fel a pá lyá -
zat meg va ló sí tá sá ra pá lyá za ton ként. Mind há rom meg pá -
lyáz ha tó te rü let re be nyúj tott pá lyá zat ese tén a nyer tes pá -
lyá zó az eb ben a pont ban rög zí tett tel jes ren del ke zés re álló 
ke re tet hasz nál hat ja fel a pá lyá zat meg va ló sí tá sá ra.

4. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa: Már meg va ló sult vagy
el kez dett pro jekt re nem nyújt ha tó tá mo ga tás. A nyer tes
pá lyá zók tá mo ga tást leg ko ráb ban ezen pá lyá zat ered -
mény hir de té sét köve tõen el kez dett és leg ké sõbb 2008.
szep tem ber 30-ig meg va ló su ló pro jek tek hez kap hat nak.

A pro jekt ko or di ná ci ós iro da mû köd te té sé re vonatko -
zóan a tá mo ga tás ide je 18 hó nap, mely nek kez de te 2007.
áp ri lis 1., be fe je zé se 2008. szep tem ber 30.

5. A pá lyá zat Af ga nisz tán ban, Bagh lan tar to mány ban
le bo nyo lí tan dó pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz igé nyelt tá mo -
ga tás el nye ré se cél já ból nyújt ha tó be az aláb bi te rü le te -
ken:

a) Pro jekt ko or di ná ci ós iro da mû köd te té se
(Kap cso lat tar tás a Tar to má nyi Új já épí té si Cso port tal,

ko or di ná ció a he lyi sze rep lõk kel – pro jekt vég re haj tók, ki -
vi te le zõk, he lyi kor mány zat, ci vil szer ve ze tek, la kos ság,
nem zet kö zi szer ve ze tek – és a ma gyar szak ér tõk kel, pro -
jekt vég re haj tás szak sze rû sé gé nek biz to sí tá sa).

b) Mun ka hely te rem tõ pro jek tek le bo nyo lí tá sa 
(Kis üze mek, kis- és kö zép vál lal ko zá sok, szö vet ke ze tek

lé te sí té se, be ren de zé sek be szer zé se, tech no ló gia át adá sa,
mun ka vál lalók kép zé se, ter me lõ te vé keny ség be in dí tá sa a
he lyi igé nyek és le he tõ sé gek alap ján).

c) Ok ta tás fej lesz tõ pro jek tek le bo nyo lí tá sa
(Is ko lák, val lá si is ko lák épí té se, fel újí tá sa, ki bõ ví té se,

fel sze re lé se).

6. A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: 2007. már -
cius 5., 16:00 óra.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: A pá lyá za tot és va -
la mennyi, a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt do ku men tu mot
ma gyar nyel ven, két pél dány ban (egy ere de ti és egy má so -
la ti), min den ol da lon szig nál tan vagy alá ír tan, és egy pél -
dány ban elekt ro ni kus (CD vagy flop py) for má ban, zárt bo -
rí ték ban, kód szám mal el lát va a Kül ügy mi nisz té ri um Nem -
zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si, Gaz da ság- és Tu do -
mány dip lo má ci ai Fõ osz tá lya ré szé re (1027 Bu da pest,
Nagy Imre tér 4.) pos tán vagy sze mé lye sen kell be nyúj ta -
ni. A pá lyá za to kat oly mó don kell össze fûz ni, hogy az
egyes la po kat ron cso lás nél kül szét vá lasz ta ni ne le hes sen.

A ha tár idõ el mu lasz tá sa miatt iga zo lás nak he lye nincs!

8. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
a) Re le van cia
A pro jekt il lesz ke dik Af ga nisz tán és Bagh lan tar to mány 

fej lesz té si pri o ri tá sa i hoz és a ma gyar nem zet kö zi fej lesz té -
si együtt mû kö dé si pri o ri tá sok hoz, to váb bá meg fe lel a pá -
lyá za ti fel hí vás ban meg fo gal ma zott konk rét kö ve tel mé -
nyek nek.

b) Ha té kony ság
A cél el éré sé hez szük sé ges meg fe le lõ te vé keny sé gek

ki vá lasz tá sa. A pro jekt át fo gó cél jai és konk rét cél ki tû zé -
sei vi lá go san rög zí tet tek és re á li sak, a ter ve zett te vé keny -
sé gek nagy va ló szí nû ség gel elõ se gí tik azok el éré sét.

c) Költ ség ha té kony ság
A cél el éré sé hez szük sé ges te vé keny sé gek meg fe le lõ el -

vég zé se. A pro jekt a ren del ke zés re álló erõ for rá sok fel -
hasz ná lá sá val, a ter ve zett te vé keny sé gek vég re haj tá sa ré -
vén el éri a kí vánt ered mé nye ket.

d) Fenn tart ha tó ság
A pro jekt ered mé nyei és ha tá sai a pro jekt be fe je zé se

után is fenn ma rad nak, a pro jekt tár sa dal mi hasz nos sá ga,
he lyi el fo ga dott sá ga biz to sít ja to váb bi mû köd te té sét,
fenn tar tá sát.

e) Szer ve zet és irá nyí tás
A pá lyá zó és a pro jekt ben részt ve võ part ner szer ve ze tei

szak mai fel ké szült sé ge meg fe le lõ, a mun ka tár sak kö zöt ti
mun ka meg osz tás fel ada ta ik vég re haj tá sa so rán egy ér tel -
mû. A pá lyá zó a pro jek tet a ked vez mé nye zet tek igé nyei
alap ján, a he lyi kö zös ség gel szo ro san együtt mû köd ve, a
he lyi ka pa ci tá sok ki hasz ná lá sá val, he lyi esz köz- és anyag -
be szer zés sel, he lyi mun ka erõ al kal ma zá sá val va ló sít ja
meg.

A pá lyá za ti fel hí vás sal kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta -
tást a Kül ügy mi nisz té ri um ad, ki zá ró lag írás ban, e-ma il -
ben: tit kar sag.nfe@kum.hu, vagy fa xon: 06-1-458 -1127.

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti út mu ta tó és annak mel -
lék le tei le tölt he tõk a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap já ról
(www.ku lugy mi nisz te ri um.hu).

Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi a 
pá lyá za ti út mu ta tó és annak mel lék le tei (a továb biak ban
együt te sen: pá lyá za ti fel hí vás). Ezek együt te sen tar tal -
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maz zák a pá lyá zat hoz szük sé ges va la mennyi fel té telt. A
pá lyá za ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a jog -
sza bály mu ta tó ban sze rep lõ jog sza bá lyok az irány adó ak.

A Kül ügy mi nisz té ri um – te kin tet tel arra, hogy az adott
re lá ci ó ban a po li ti kai és biz ton sá gi hely zet bi zony ta lan
vagy bi zony ta lan ná vál hat – nem vál lal fe le lõs sé get a pro -
jekt meg va ló sí tá sa so rán, valamint a tá mo ga tá si szer zõ -
dés sel össze füg gés ben be kö vet ke zõ ká ro kért.

Útmutató a pályázat elkészítéséhez
és benyújtásához

(A pályázat kódszáma: KÜM-2007-PRT pályázat)

1. A pá lyá zat könnyebb ke zel he tõ sé ge és át te kint he tõ -
sé ge ér de ké ben az I. mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis tán
fel so rolt do ku men tu mo kat az ott meg ha tá ro zott sor rend -
ben kell be nyúj ta ni. Az aján lat elsõ lap ja a fe dõ lap, ame -
lyen a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kell fel tün tet ni:

1. pá lyá zó neve és címe
2. kap cso lat tar tó sze mély neve, te le fon és te le fax

szá ma
3. pá lyá zat kód szá ma (KÜM-2007-PRT pá lyá zat)
4. pá lyá za ti téma vagy té mák meg ne ve zé se
5. ,,ere de ti” vagy „má so lat” fel irat.

Az aján lat má so dik lap ja a tar ta lom jegy zék, amely ol -
dal szá mok kal tün te ti fel a be csa tolt do ku men tu mok he lyét
az anyag ban. Ezt kö ve ti az összes töb bi do ku men tum.

A pályá zó nak a pá lyá za tot és annak min den mel lék le tét
2 be kö tött pél dány ban (egy ere de ti és egy má so lat) kell el -
ké szí te nie. Amennyi ben a pél dá nyok kö zött el té rés van, az 
ere de ti pél dány az irány adó.

A pá lyá za tot elekt ro ni kus for má ban (flop py vagy CD)
is be kell nyúj ta ni.

A pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nya it gé pel ve,
nyom tat va vagy el tá vo lít ha tat lan tin tá val írva kell be ad ni
az aján lat te võ vagy más alá írás ra jo go sult kép vi se lõ alá írá -
sá val. Utób bi eset ben a meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát
az aján lat hoz csa tol ni kell.

A pá lyá zat és ki töl tött mel lék le te i nek min den lap -
ját – ki vé ve a nem mó do sít ha tó nyom dai szak iro dal mat – a
pá lyá za tot alá író sze mély nek vagy sze mé lyek nek a kéz je -
gyük kel kell el lát ni uk. Amennyi ben az aján lat ron cso lás -
men te sen nem bont ha tó mó don ke rült kö tés re és az összes
lap szá mo zott, ak kor elég sé ges csak az elsõ és utol só lap
szig ná lá sa.

A pá lyá zat ban nem le het nek köz be ik ta tá sok, tör lé sek
vagy át írá sok, ki vé ve a pá lyá zó ál tal tett hi ba ki iga zí tá so -
kat, mely eset ben az ilyen ki iga zí tá so kat a pá lyá za tot alá -
író sze mély nek/sze mé lyek nek vagy meg ha tal ma zott juk -
nak a kéz je gyük kel kell el lát ni uk.

2. A pá lyá zat le zá rá sa, je lö lé se és be nyúj tá sa
A pá lyá zó nak a pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nyát

egy kö zös bo rí ték ban kell le zár nia.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni:
a) a kö vet ke zõ cí met: Kül ügy mi nisz té ri um – 1027 Bu -

da pest, Nagy Imre tér 4.; NEFE-GTF E/408-as szo ba;
b) a pá lyá zat kód szá mát, a pá lyá zó cég be jegy zé si ok -

má nyok ban sze rep lõ ne vét és szék he lyét;
c) a bo rí té kon fel kell tün tet ni to váb bá, hogy „Bon tá si

ha tár idõ (2007. már ci us 5., 16:00 óra) elõtt nem bont ha tó
fel”.

Amennyi ben a bo rí ték nincs le zár va és meg fe le lõ je lö -
lés sel el lát va, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a pá -
lyá zat el irá nyí tá sá ért vagy idõ elõt ti fel bon tá sá ért.

3. Ér vény te len az a pá lyá zat,
a) ame lyet fel hí vás ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár idõ

le jár ta után nyúj tot tak be,
b) ame lyet nem az arra jo go sult nyúj tott be, 
c) ame lyet nem a meg adott cím re nyúj tot tak be, 
d) amely hez nem csa tol ták az elõ írt do ku men tu mo kat

(hi á nyos pá lyá zat);
e) amely nem fe le l meg a for mai kö ve tel mé nyek nek.

4. Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban az a pá lyá zó,
a) amely a pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy va lót lan

ada tot szol gál ta tott, 
b) amely ko ráb bi pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy va -

lót lan ada tot szol gál ta tott, 
c) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tól ka pott tá -

mo ga tást a vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt
cél tól rész ben vagy egé szé ben el té rõ en hasz nál ta fel, 

d) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött
szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te, vagy a Kül -
ügy mi nisz té ri um mal szem ben fenn ál ló szer zõ dé ses kö te -
le zett sé gét nem tel je sí tet te, 

e) amely nek le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa áll fenn, 
f) amely nem fe le l meg a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha -

tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

Hi ány pót lás nak he lye nincs!

5. Sa ját for rás
A pá lyá zó nak min den eset ben ren del kez nie kell pénz -

ben vagy ter mé szet ben a pro jekt tel jes be ke rü lé si költ sé ge
15%-ának meg fe le lõ mér té kû sa ját for rás sal. Sa ját for rás
ki zá ró lag a pá lyá zó ál tal biz to sí tott for rás, amely be nem
szá mít ha tó be az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott
tá mo ga tás. Min den, a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz ezen fe lül
ren del ke zés re álló for rás társ fi nan szí ro zás nak mi nõ sül. A
sa ját for rás meg lé té rõl a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell,
valamint annak pon tos össze gét bank szám la ki vo nat tal, hi -
tel ígér vén nyel, szer zõ dés sel vagy más meg fe le lõ mó don
iga zol nia kell. Az eset le ges társ fi nan szí ro zás do ku men tu -
ma it a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

6. Elõ leg
A pá lyá zó ké rel mé re – a 3/2006. (IV. 3.) KüM ren de let -

tel össz hang ban – a Kül ügy mi nisz té ri um elõ le get ki zá ró -
lag rend kí vül in do kolt eset ben és a fel hasz ná lás ra vo nat -
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ko zó pon tos in dok lás alap ján (II. mel lék let erre vo nat ko zó
pont ja), a tá mo ga tá si összeg 25%-áig fo lyó sít. Elõ leg
igény lé se ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra dó rész e csak ak kor
fo lyó sít ha tó, ha a pá lyá zó a sa ját for rás adott üte me zés sze -
rin ti össze gét iga zol tan fel hasz nál ta, és el szá molt az elõ -
leg gel. Elõ leg igény lé se ese tén annak pon tos össze gét a
 tételes költ ség ve tés ben kell fel tün tet ni, rész le tes in do ko lá -
sát pe dig a költ ség ve tés hez csa tolt kü lön la pon kell mel lé -
kel ni.

7. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa
A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa (a szer zõ dés ben meg -

ha tá ro zott tá mo ga tá si idõ szak alatt fel me rült szám lák kal
iga zol tan, szak mai és pénz ügyi be szá mo ló alap ján, azok
el fo ga dá sát köve tõen), a pro jekt meg va ló sí tá si és fi nan szí -
ro zá si ütem ter vé nek meg fele lõen, az ütem terv sze rin ti
min den ko ri sza kasz le zá rá sát kö ve tõ 30 mun ka na pon be -
lül, utó la gos el szá mo lás sal tör té nik.

8. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel té te lei

8.1. A tá mo ga tás pro jekt ko or di ná ci ós iro da mû köd te -
té se ese tén

a) nem hasz nál ha tó fel – az ÁFA ki vé te lé vel – sem Ma -
gyar or szá gon, sem kül föl dön, más jel le gû adók, vá mok, il -
le té kek, illetve a meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok -
kal kap cso lat ban fel me rü lõ adók és já ru lé kok meg fi ze té sé -
re, 

b) csak a meg pá lyá zott te vé keny ség gel kap cso la tos
költ sé gek fe de zé sé re hasz nál ha tó fel.

8.2. A tá mo ga tás mun ka hely te rem tõ és ok ta tás fej lesz tõ 
pro jek tek le bo nyo lí tá sa ese tén

a) nem hasz nál ha tó fel – az ÁFA ki vé te lé vel – sem Ma -
gyar or szá gon, sem kül föl dön, más jel le gû adók, vá mok,
ille tékek, illetve a meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok -
kal kap cso lat ban fel me rü lõ adók és já ru lé kok megfizeté -
sére, 

b) csak a meg pá lyá zott te vé keny ség gel kap cso la tos
költ sé gek fe de zé sé re hasz nál ha tó fel, 

c) nem hasz nál ha tó fel sa ját dol go zók bér költ sé gé nek
fe de zé sé re, szám lák kal iga zol tan sem, 

d) leg fel jebb 10%-a for dít ha tó mû kö dé si költ sé gek,
azaz ki zá ró lag te le fon, in ter net, vil lany, bér le ti dí jak fe de -
zé sé re. (Amennyi ben a pá lyá zó több ütem ben kí ván ja
meg va ló sí ta ni a pro jek tet, üte men ként az adott ütem re esõ
tá mo ga tá si há nyad 10%-a szá mol ha tó el.)

A pá lyá zó nak a pá lyá za tá hoz csa tol nia kell a pro jekt
meg va ló sí tá sá ban részt ve võ társ fi nan szí ro zók kal kö tött
meg ál la po dá sok ere de ti pél dá nya it, vagy annak hi te le sí tett 
má so la tát.

9. A tá mo ga tás a pá lyá zott összeg nél ala cso nyabb mér -
ték ben is meg ál la pít ha tó. Eb ben az eset ben a tá mo ga tá si
dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül a
pá lyá zó nak írás ban nyi lat koz nia kell, hogy az ere de ti leg
be nyúj tott pá lyá za tot csök ken tett tá mo ga tá si összeg ese -

tén is ké pes és kész-e meg va ló sí ta ni. Az ere de ti leg igé -
nyelt tá mo ga tá si összeg és az el nyert tá mo ga tá si összeg
kö zöt ti kü lönb sé get a pá lyá zó nak kell fe dez nie, a kü lön bö -
zet ren del ke zés re ál lá sá ról  szóló iga zo lást nyi lat ko za tá hoz 
ere de ti ben csa tol nia kell.

Ha a csök ken tett tá mo ga tá si összeg is me re té ben a pá -
lyá zó nem ké pes az ere de ti leg meg pá lyá zott pro jekt meg -
va ló sí tá sá ra, erre vo nat ko zó an írás ban kell nyi lat koz nia a
tá mo ga tá si dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na -
pon be lül, nyi lat ko za tá hoz csa tol va a meg fele lõen mó do sí -
tott meg va ló sí tá si ütem ter vet és a csök ken tett tá mo ga tá si
össze get tar tal ma zó mó do sí tott költ ség ve tést.

Ha a csök ken tett tá mo ga tá si összeg is me re té ben a pá -
lyá zó nem kí ván ja a pro jek tet meg va ló sí ta ni, erre vo nat ko -
zó an írás ban kell nyi lat koz nia a tá mo ga tá si dön tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül.

10. A pá lyá zat hoz az aláb bi do ku men tu mo kat kell csa -
tol ni:

a) Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta (I. mel lék let),
b) Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let),
c) A pá lyá za tí rá si se géd let (III. mel lék let) alap ján el ké -

szí tett pá lyá zat,
d) Rész le tes té te les költ ség ve tés (IV. mel lék let),
e) Pá lyá za ti ûr lap (V. mel lék let),
f) Pá lyá zói nyi lat ko zat (VI. mel lék let),
g) to váb bá az aláb bi do ku men tu mok:
Ere de ti ben vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat ban:
a) non pro fit szer ve ze tek ese té ben 30 nap nál nem ré -

geb bi iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról,
hogy a pá lyá zó be jegy zett, mû kö dõ szer ve zet, pro fit ori en -
tált gaz da sá gi tár sa sá gok ese té ben 30 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo nat, 

b) a pá lyá zó szám la ve ze tõ pénz in té ze te 30 nap nál nem
ré geb bi iga zo lá sa – pon tos szám la szám meg je lö lé sé vel – a
pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té sé rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

c) az APEH és a he lyi ön kor mány zat 30 nap nál nem
 régebbi iga zo lá sa ar ról, hogy a pá lyá zó nem ren del ke zik
60 na pot meg ha la dó le járt ese dé kes sé gû adó- vagy adók
mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás sal, illetve az eset le ges
köz tar to zás meg fi ze té sé re vo nat ko zó fi ze té si ha lasz tás
vagy rész let fi ze tés en ge dé lye zé sé rõl. A 3/2006. (IV. 3.)
KüM ren de let tel össz hang ban a ha lasz tás, rész let fi ze tés
en ge dé lye zé se csak az EU tra di ci o ná lis sa ját for rás i cím
alatt fo gad ha tó el,

d) iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról, 
e) a pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap és a mel lék let -

ként csa tolt nyi lat ko zat, 
f) nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat ban

fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí ván ja a pá lyá zó fel -
hasz nál ni, 

g) re fe ren ci ák, 
h) a pá lyá zó Af ga nisz tán ban mû kö dõ part ner szer ve ze -

té nek – ha van ilyen – nyi lat ko za ta, vagy Af ga nisz tán ille -
té kes szer vé nek nyi lat ko za ta – ha a prog ram meg va ló sí tá -
sá hoz szük sé ges – (a III. mel lék let 7.2. pont ja sze rint), 
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i) non pro fit szer ve ze tek ese té ben a pá lyá zó cél or szág -
ban se gély szer ve zet ként tör tént nyil ván tar tás ba vé te lé nek
iga zo lá sa, vagy a be jegy zés ér de ké ben tett in téz ke dést iga -
zo ló do ku men tum, 

j) a társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai.

Köz jegy zõ ál tal hi te le sít ve:

A pá lyá zó kép vi se le té re jo go sult sze mély alá írá si cím -
pél dá nya1.

Egy sze rû má so lat ban:

a) a pá lyá zó ha tá lyos lé te sí tõ ok ira ta (alap sza bály, ala -
pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés), 

b) a pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek szak mai ön élet raj za, 

c) a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2005, 2006)
au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel, 

d) a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2005, 2006)
mér le ge.

11. Dön tés-elõ ké szí tés, dön té si me cha niz mus

A be nyúj tott pá lyá za to kat Kül ügy mi nisz té ri um a be -
nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül bí rál ja el. A
pá lyá zat ér vény te len ség  miatti el uta sí tá sá ról, illetve ér vé -
nyes pá lyá zat tá mo ga tá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a Kül ügy -
mi nisz té ri um NEFE-GTF ér te sí ti a pá lyá zó kat. A pá lyá zat
el uta sí tá sa, illetve a pá lyá zat ered mé nye  miatt jog or vos lat -
nak he lye nincs.

A Kül ügy mi nisz té ri um a meg ítélt tá mo ga tá si össze gen
fe lül to váb bi összeg ki fi ze té sét sem mi lyen jog cí men nem
vál lal ja.

A nyer tes pá lyá zók kal a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga -
tá si szer zõ dést köt a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról, valamint az
el szá mo lás rész le tes tar tal mi és pénz ügyi fel té te le i rõl. A
tá mo ga tá si összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát és a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sü lé sét a Kül ügy mi -
nisz té ri um NEFE-GTF ellen õr zi.

Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zik
a pá lyá za ti fel hí vás mel lék le tei (a továb biak ban együt te -
sen: pá lyá za ti fel hí vás). A pá lyá zó nak min den eset ben ren -
del kez nie kell a prog ram tel jes be ke rü lé si költ sé ge
15%-ának meg fe le lõ mér té kû sa ját for rás sal.

1 Bank i alá írá si cím pél dány nem fo gad ha tó el.

A nyer tes pá lyá zó a tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott 
be szer zé se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény sze rint kö te les meg va ló -
sí ta ni.

A nyer tes pá lyá zó kö te les a je len pá lyá zat alap ján tá mo -
ga tott pro jek tet nép sze rû sí te ni, a köz vé le ményt tá jé koz tat -
ni ar ról, hogy a pro jekt a ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni
Tar to má nyi Új já épí té si Cso port te vé keny sé gé nek ke re té -
ben va ló sult meg, to váb bá a Kül ügy mi nisz té ri u mot mint
tá mo ga tót mind írás ban, mind szó ban meg ne vez ni.

A nyer tes pá lyá zó vál lal ja, hogy a pro jekt vég re haj tá sa
so rán a Tar to má nyi Új já épí té si Cso port po li ti kai ta nács -
adó já val (POLAD) fo lya ma to san együtt mû kö dik, rend -
sze re sen egyez tet, és szá má ra a pro jek tek mo ni tor ing ját és
ér té ke lé sét le he tõ vé te szi.

A pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben a pro jekt
vég re haj tá sa so rán a pro jek tet vég re haj tó sze mé lyek a
bagh la ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (ISAF MH PRT) 
te rü le tén kí ván nak tar tóz kod ni, illetve a PRT szál lí tó ka pa -
ci tá sa it igény be kí ván ják ven ni, kö te le sek a Ma gyar Hon -
véd ség Mû ve let irá nyí tó Köz pont ál tal az af ga nisz tá ni mû -
ve le ti te rü le ten te vé keny ke dõ pol gá ri sze mé lyek ré szé re
ki dol go zott cél fel ké szí té si terv nek meg fe le lõ kép zé si
prog ra mon részt ven ni.

A pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val el is me ri, hogy
amennyi ben je len pá lyá za ti fel hí vás ke re té ben tá mo ga tás ban
ré sze sül, el te kint egyéb szer zõ dé ses fel té te lek ki kö té sé tõl.

Ab ban az eset ben, ha a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó ok -
ból a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a Kül ügy mi nisz -
té ri um ál tal meg ha tá ro zott meg fe le lõ ha tár idõt kö ve tõ
10 na pon be lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé -
nyét vesz ti.

A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zó ne vét, a nyer -
tes prog ram meg ne ve zé sét és az el nyert tá mo ga tás össze -
gét köz zé te szi.

12. Mel lék le tek
I. mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta
II. mel lék let: Pá lyá za ti adat lap
III. mel lék let: Pá lyá za tí rá si se géd let
IV. mel lék let: Rész le tes té te les költ ség ve tés
V. mel lék let: Pá lyá za ti ûr lap
VI. mel lék let: Pá lyá zói nyi lat ko zat
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I. melléklet

Pályázati ellenõrzõlista

El len õriz ze, hogy csa tol ta-e:

 Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let)

 Pá lyá zat ma gyar nyel ven (III. mel lék let sze rint)

 Rész le tes költ ség ve tés (IV. mel lék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap (V. mel lék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó nyi lat ko za tok (VI. mel lék let)
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 Elõ leg igény lé se ese tén annak in do ko lá sa

 Iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról, hogy a pá lyá zó be jegy zett, mû kö dõ szer ve zet (non pro fit
 szervezetek ese tén)

 Cég ki vo nat (pro fit ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok ese tén)

 Bank i iga zo lás

Adó ha tó sá gi iga zo lá sok:

  –  APEH-iga zo lás

  –  a he lyi ön kor mány zat iga zo lá sa

 Iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról

 Nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat ban fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí ván ja a pá lyá zó fel hasz -
nál ni

 Re fe ren ci ák

 Part ner szer ve zet/ille té kes szerv nyi lat ko za ta

 Af ga nisz tán ban tör tént be jegy zés rõl  szóló iga zo lás vagy a be jegy zés ér de ké ben tett ér de mi in téz ke dést bi zo nyí tó
iga zo lás

 Lé te sí tõ ok irat

 Alá írá si cím pél dány (alap sza bály, ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés)

 A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2006., 2005.) au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel

 A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év mér le ge

 A társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai

 A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za

 Elekt ro ni kus mel lék le tek (CD/flop py)

 Lo gi kai ke ret mát rix

 Mû sza ki spe ci fi ká ci ók

 Ok ta tá si prog ra mok

 Alá írá sok/szig nók

II. melléklet

Pályázati adatlap

 1. Part ner or szág (pro jekt hely szí ne):
Af ga nisz tán, Bagh lan tar to mány

 2.  Pá lyá zat ik ta tó szá ma: 
 (KüM töl ti ki)

 3. A pro jekt címe:

 4. A pro jekt té má ja:

 5. Be csült kez dé si dá tum:
hó/év

 6. Be csült be fe je zé si dá tum:
hó/év
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 7. Az igé nyelt tá mo ga tás (HUF):  8. Sa ját for rás (HUF):

Társ fi nan szí ro zás (HUF):

 9. Pá lyá zó szer ve zet/pro jekt ve ze tõ (név, cím, el ér he tõ ség):
A pá lyá zó szer ve zet neve, a pro jekt ve ze tõ neve és be osz tá sa, te le fon- és faxszá ma, va la mint e-ma il címe:

10. Part ner szer ve zet a cél or szág ban (név, cím, el ér he tõ ség):
A part ner szer ve zet neve, a fe le lõs ve ze tõ neve és be osz tá sa, te le fon- és faxszá ma, va la mint e-ma il címe:

11. A pro jekt rö vid is mer te té se (leg fel jebb 150 szó):

12. Hely, idõ, név és alá írá sok:

Pro jekt ve ze tõ:

Hely és dá tum:

A pá lyá zó kép vi se lõ je:

Hely és dá tum:

A KüM ál tal át vé ve:

Hely és dá tum:

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
ered mé nye:

Hely és dá tum:

III. melléklet

Pályázatírási segédlet

(A pályázatot az alábbi struktúrának meg fele lõen kell összeállítani)

1. Ve ze tõi össze fog la ló

2. Hát tér és kör nye zet
2.1. Or szág- és ága za ti stra té gia, tar to má nyi fej lesz té si terv
2.2. A prob lé mák azo no sí tá sa és elem zé se
2.3. A pro jekt ben részt vevõ ked vez mé nye zet tek és érin tet tek/part ne rek be mu ta tá sa
2.4. Ál ta lá nos cél ki tû zé sek, konk rét cé lok és stra té gi ák elem zé se
2.5. In téz mé nyi és jogi hát tér
2.6. Re le váns pro jek tek is mer te té se, ta nul sá gok

3. Szak mai in dok lás és cél ki tû zé sek
3.1. A pro jekt ál ta lá nos cél ki tû zé sei (fej lesz té si cél) – hosszú távú ha tás
3.2. A pro jekt köz vet len cél ja – azon na li és kö zép tá vú ha tá sok
3.3. Ered mé nyek
3.4. Te vé keny sé gek
3.5. Rá for dí tá sok
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4. Fel té te le zé sek, koc ká za tok, al ter na tív meg ol dá sok
4.1. Fel té te le zé sek
4.2. Koc ká za tok és koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek
4.3. Al ter na tív meg ol dá sok

5. A meg va ló sí tás össze te või
5.1. A részt ve võk sze re pe és fel ada tai
5.2. Mun ka terv és ütem terv
5.3. Esz kö zök, költ ség ve té si so rok
5.4. El len õr zés és be szá mo lás (bel sõ és kül sõ el len õr zés)
5.5. Kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek

6. Mi nõ sé get és fenn tart ha tó sá got biz to sí tó té nye zõk
6.1. Ked vez mé nye zet tek ak tív rész vé te le
6.2. Kor mány za ti tá mo ga tás
6.3. Meg fe le lõ tech no ló gia
6.4. Tár sa dal mi-kul tu rá lis szem pon tok
6.5. Ne mek kö zöt ti egyen lõ ség
6.6. Kör nye zet vé de lem
6.7. In téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás
6.8. Gaz da sá gi és pénz ügyi meg va ló sít ha tó ság

7. Csa to lan dó do ku men tu mok
7.1. A pro jekt lo gi kai ke ret mát ri xa
7.2. Pro fit ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok ese té ben a pá lyá zó Af ga nisz tán ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek nyi lat -

ko za ta vagy az af ga nisz tá ni ille té kes szer vé nek nyi lat ko za ta, non pro fit szer ve ze tek ese té ben a pá lyá zó cél -
országban se gély szer ve zet ként tör tént nyil ván tar tás ba vé te lé nek iga zo lá sa vagy a be jegy zés ér de ké ben tett
in téz ke dést iga zo ló do ku men tum.

7.3. Rész le tes in for má ci ók a pá lyá zó ról, re fe ren cia lis ta
– A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za
– Mû sza ki spe ci fi ká ci ók (ha van)
– Ok ta tá si prog ra mok (ha van)

1. Ve ze tõi össze fog la ló
A pro jekt szi nop szi sa – az össze fog la lót a pro jekt lo gi kai fel épí té sé nek megfele lõen úgy cél sze rû ki ala kí ta ni, hogy az

rö vid át te kin tést nyújt son a pro jekt fõ ele me i rõl: a pro jekt cél já ról, ha tá sa i ról, ered mé nye i rõl, a te vé keny sé gek rõl, az esz -
kö zök rõl, a költ sé gek rõl, a fel te vé sek rõl és koc ká za tok ról.

2. Hát tér és kör nye zet
A cím szó alatt kell be mu tat ni azt az ál ta lá nos struk tú rát, amely nek ke re té ben a pro jekt meg va ló sul, ele mez ve a pro jekt 

ál tal meg ol dan dó prob lé má kat, is mer tet ve a vá lasz tott stra té gi át.

2.1. Or szág- és ága za ti stra té gia, tar to má nyi fej lesz té si terv
A part ner or szág fej lesz té si hely ze té nek rö vid is mer te té se, kü lö nös te kin tet tel a pro jekt kap cso ló dá sá ra a tar to má nyi

fej lesz té si terv hez, be le ért ve azt az ága za tot, amely ben a pro jekt meg va ló sul. Az is mer te tés csak a pro jekt ál tal meg ol -
dan dó prob lé mák meg ér té sé hez szük sé ges in for má ci ók ra szo rít koz zon.

2.2. A prob lé mák azo no sí tása és elem zé se
Az ok-oko za ti elem zés alap ján ér de mes hi e rar chi kus sor rend be ál lí ta ni a prob lé má kat, ezzel meg könnyít ve a meg ol -

dan dó prob lé ma azo no sí tá sát. Ki kell tér ni arra is, hogy a prob lé ma ho gyan érin ti a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség és a kör -
nye zet vé de lem kér dé sét, valamint a prob lé ma mér he tõ mu ta tó i ra, ame lyek se gít sé gé vel meg ha tá roz ha tó a meg ol dás irá -
nyá ba tett elõ re lé pés.

2.3. A pro jekt ben részt vevõ ked vez mé nye zet tek és part ne rek be mu ta tá sa
A pro jekt ked vez mé nye zett je i nek és részt ve võ i nek be mu ta tá sa alap ve tõ fon tos sá gú a meg ol dan dó prob lé mák, a cél -

kitûzések és a ha té kony és fenn tart ha tó meg ol dás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges te vé keny sé gek kel lõ meg ér té sé hez. Le he -
tõ ség sze rint a ked vez mé nye zet tek is ve gye nek részt az elem zés el ké szí té sé ben.
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2.4. Át fo gó cél ki tû zé sek és konk rét cé lok elem zé se

A pro jekt ter ve zett ki me ne te le – a prob lé ma meg ol dá si mód já nak és a meg ol dás esz kö ze i nek is mer te té se. A leg meg fe -
le lõbb és leg in kább meg va ló sít ha tó stra té gia ki vá lasz tá sa szá mos szem pont alap ján tör té nik, pél dá ul: a part ne rek pri o ri -
tá sai, a si ker esé lye, költ ség ve tés, idõ igény, az egyen lõt len sé gek csök ken té sé nek elõ se gí té se stb.

2.5. In téz mé nyi és jogi hát tér

A pro jekt cél ja i nak el éré sé re for dí tan dó ha zai hu mán, in téz mé nyi és pénz ügyi erõ for rá sok azo no sí tá sa, a pro jekt meg -
va ló sí tá sá hoz, illetve a kí vánt ha tás el éré sé hez szük sé ges jogi hát tér, valamint a fõbb sze rep lõk (kor mány za ti szer ve ze -
tek, non pro fit szer ve ze tek) be mu ta tá sa.

2.6. Re le váns pro jek tek is mer te té se, ta nul sá gok

Kor mány za ti vagy más do no rok ha son ló ko ráb bi és je len le gi pro jekt je i nek, azok ta pasz ta la ta i nak és ta nul sá ga i nak is -
mer te té se az át fe dé sek el ke rü lé se és a komp le men ter jel leg erõ sí té se ér de ké ben.

3. Szak mai in dok lás és cél ki tû zé sek

3.1. A pro jekt át fo gó cél ki tû zé se (fej lesz té si cél) – hosszú távú ha tás

Ez a pont a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si prog ram mal össz hang ban lévõ, ága za ti és alá ga za ti fej lesz té si stra -
té gi á ra épü lõ át fo gó cél ki tû zést ha tá roz za meg, ki tér ve a ked vez mé nye zet tek szá má ra vár ha tó hosszú távú ha tá sok ra is.

3.2. A pro jekt köz vet len cél ja – azon na li és kö zép tá vú ha tá sok

A pro jekt konk rét cél ja a fõ prob lé ma meg ol dá sá nak meg ha tá ro zá sa. Elõ kell se gí te nie az át fo gó cél ki tû zés meg va ló -
su lá sát és a pro jekt ered mé nye i bõl kell le ve zet he tõ nek len nie. Fon tos, hogy áll ja nak ren del ke zés re szám sze rû sít he tõ
vagy egy ér tel mû fo gal mak kal meg ha tá roz ha tó, ob jek tív mó don iga zol ha tó mu ta tók, és azok el len õr zé sé re szol gá ló esz -
kö zök.

3.3. Ered mé nyek

A pro jekt köz vet len cél ja i nak meg va ló sí tá sát cél zó te vé keny sé gek el vég zé sét köve tõen vár ha tó ered mé nyek fel so ro -
lá sa. Az ered mé nyek nek vi lá go san azo no sít ha tók nak és mér he tõk nek kell len ni ük. A lo gi kai ke ret mát rix nak egy ér tel mû
mennyi sé gi és mi nõ sé gi mu ta tó kat, valamint azok el len õr zé sé re szol gá ló esz kö zö ket kell tar tal maz nia.

3.4. Te vé keny sé gek

Ez a pont ha tá roz za meg a pro jekt so rán, a kí vánt ered mé nyek el éré se ér de ké ben el vég zen dõ te vé keny sé ge ket. Az
ered mény el éré sé hez több, kü lön bö zõ te vé keny ség el vég zé sé re van szük ség. Meg kell ha tá roz ni, hogy a te vé keny ség mi -
kor kez dõ dik és mi kor fe je zõ dik be, ki fe le lõs annak el vég zé sé ért és mi lyen ered mény el éré sét se gí ti elõ.

3.5. Rá for dí tá sok

Ez a pont a pro jekt le írá sá nak lé nye ge. Cél sze rû min den egyes te vé keny ség hez hoz zá ren del ni a vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges hu mán erõ for rá so kat, esz kö zö ket, be ren de zé se ket, ütem ter vet, költ ség ve tést és az egyéb igény be vett for rá so kat.

4. Fel té te le zé sek, koc ká za tok, al ter na tív meg ol dá sok

4.1. Fel té te le zé sek

A fel té te le zé sek a te vé keny sé gek meg kez dé sé hez szük sé ges elõ fel té te lek mel lett, a meg va ló sí tást vagy a vég ered -
ményt be fo lyá so ló kül sõ té nye zõk, ese mé nyek vagy fel té te lek. Fel té te le zé sek vo nat koz hat nak a te vé keny sé gek re, az
ered mé nyek re és a konk rét cé lok ra. Rend kí vül fon to sak azok a fel té te le zé sek, ahol más szer ve ze tek vagy a kor mány köz -
re mû kö dé sé re van szük ség. Eze ket rész le te sen kell is mer tet ni, hogy a meg va ló sí tás so rán a meg ha tá ro zott mu ta tók se gít -
sé gé vel le he tõ ség le gyen annak meg ál la pí tá sá ra, hogy a fel té te le zé sek va ló ban re a li zá lód tak-e.

4.2. Koc ká za tok és koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek

Min den pro jekt jár bi zo nyos ter mé sze ti, po li ti kai, tár sa dal mi, pénz ügyi és gaz da sá gi koc ká zat tal, ame lyet le he tõ ség
sze rint ki kell kü szö böl ni. A koc ká za tok olyan ne ga tív kül sõ té nye zõk, ame lyek nagy va ló szí nû ség gel nem kö vet kez nek
be, de a pro jekt cél já nak el éré sé re ha tás sal le het nek. Erre pél da ként em lít he tõ a kor mány za ti po li ti ka meg vál to zá sa vagy
új jog sza bá lyok be ve ze té sé nek el ma ra dá sa.

4.3. Al ter na tív meg ol dá sok

Az elõ re nem lát ha tó hely ze tek és a nem be fo lyá sol ha tó té nye zõk ke ze lé se ér de ké ben szük sé ges bi zo nyos fokú ru gal -
mas ság és a szük sé ges vál toz ta tá sok meg té te lé re szol gá ló me cha niz mus, amely nek fi nan szí ro zá sá ról szük ség sze rint
gon dos kod ni kell. A pro jek tek be be kell épí te ni a kül sõ té nye zõk el len õr zé sé re szol gá ló me cha niz mu so kat is.
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5. A meg va ló sí tás össze te või

5.1. A részt ve võk sze re pe és fel ada tai

Is mer tet ni kell a pro jekt részt ve võ it, a mun ka ter vek el ké szí té sé hez és ak tu a li zá lá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket, a
vég re haj tá si el já rá so kat, valamint az összes érin tett fel ada tát. El en ged he tet len a meg fe le lõ ter ve zés és a vég re haj tás
rend sze res el len õr zé se.

5.2. Mun ka terv és ütem terv

Kör vo na laz ni kell egy reál is és iga zol ha tó mun ka ter vet, figye lembe véve azt az idõt is, ami re az elõ ze tes lo gisz ti kai
fel ada tok el lá tá sá hoz szük ség van. Hi vat koz ni kell azok ra a fon to sabb dá tu mok ra és ese mé nyek re, ame lyek hez a pro -
jekt nek az érin tett or szág ban iga zod nia kell, mint pél dá ul az éves kor mány za ti költ ség ve té si cik lus.

5.3. Esz kö zök, költ ség ve té si so rok

Rész le te sen meg kell ha tá roz ni az esz kö zö ket és rá for dí tá so kat, ezen be lül a tech ni kai se gít ség nyúj tást. Ezek a kö vet -
ke zõ cso por tok ba oszt ha tók: inf ra struk tú ra, be ren de zé sek és esz kö zök, mû kö dé si rá for dí tá sok, hu mán erõ for rás, szak ta -
nács adás, szol gál ta tá sok, spe ci á lis ala pok és tar ta lék ala pok, valamint idõ igény. A költ sé ge ket rá for dí tás-tí pu son ként
kell rész le tez ni. A je len pá lyá za ti fel hí vás cél já ra fo rint ban (HUF) kell a költ sé ge ket meg ad ni, meg je löl ve a fi nan szí ro -
zás for rá sát. A ma gya rá zó szö veg ben csak a fõ költ ség ve té si so rok is mer te ten dõk, a rész le tes té te les költ ség ve tést a
 Mellékletnek kell tar tal maz nia.

5.4. Mo ni tor ing és ellen õr zés

Is mer tet ni kell az el len õr zé si te vé keny sé gek ütem ter vét (be szá mo lók ké szí té se, meg be szé lé sek össze hí vá sa vagy más
bel sõ és kül sõ el len õr zé sei fel ada tok vég zé se) valamint a te vé keny sé get vég zõ sze mé lye ket. Meg kell ha tá roz ni a fõbb
mu ta tó szá mo kat, hogy a tény le ges tel je sít ményt össze le hes sen vet ni a cél ki tû zé sek kel, és eze ket a pro jekt lo gi kai ke ret -
mát ri xá ban meg kell adni.

5.5. Kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek

A kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek olyan kez de mé nye zé sek vagy dön té sek le het nek, ame lye ket még a pro jekt in -
dí tá sa elõtt vég re kell haj ta ni, illetve meg kell hoz ni. Mind eze ket kö vet he tõ mó don üte mez ni kell.

6. Mi nõ sé get és fenn tart ha tó sá got biz to sí tó té nye zõk

6.1. A ked vez mé nye zet tek ak tív rész vé te le

Az, hogy a pro jekt cél cso port jai és ked vez mé nye zett jei mi lyen mér ték ben vesz nek részt a pro jekt ki ala kí tá sá ban és
meg va ló sí tá sá ban, rend kí vül fon tos a he lyi tá mo ga tás el nye ré se és a kül sõ tá mo ga tás meg szû né se utá ni fenn tart ha tó ság
biz to sí tá sa ér de ké ben.

6.2. Kor mány za ti tá mo ga tás

Be kell mu tat ni az adott ága za ti po li ti kát és azt, hogy a part ner és/vagy part ner kor mány mi lyen mér ték ben mu tat ko zott 
kész nek arra, hogy tá mo ga tást nyújt son a cé lok el éré sé hez a pro jekt meg va ló sí tá sa fo lya mán, illetve a do nor tá mo ga tás
le jár ta után.

6.3. Meg fe le lõ tech no ló gia

Ez a cím a te vé keny sé gek el vég zé sé hez és az ered mé nyek meg ter ve zé sé hez szük sé ges szak mai/tech no ló gi ai mó do za -
to kat és esz kö zö ket ta kar ja, mi vel a tech no ló gi ai vál toz ta tás nem csak le he tõ sé ge ket, de egy ben koc ká za to kat is rejt.
Töb bek kö zött a he lyi kö rül mé nye ket és a kü lön bö zõ igé nye ket fon tos figye lembe ven ni (pl. tar ta lék-al kat ré szek ren del -
ke zés re ál lá sa, a biz ton sá gi elõ írások meg fe le lõ sé ge, he lyi la ko sok – fér fi ak és nõk – üze mel te tés be és kar ban tar tás ba
való be vo ná sá nak le he tõ sé ge).

6.4. Tár sa dal mi-kul tu rá lis szem pon tok

A pro jekt nek figye lembe kell ven nie a he lyi tár sa dal mi és kul tu rá lis té nye zõ ket, nor má kat és szo ká so kat, mi vel azok
ha tás sal le het nek az érin tet tek mo ti vá ci ó já ra és ez ál tal ak tív rész vé te lé re, el kö te le zett sé gé re és fe le lõs ség vál la lá sá ra.
Kü lön le ges in téz ke dé se ket kell ten ni annak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy az összes ked vez mé nye zett-cso port meg fe le lõ
szin tû hoz zá fé rés sel ren del kez zen a pro jekt ered mé nye i hez a meg va ló sí tás fo lya mán és azt köve tõen is.
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6.5. Ne mek kö zöt ti egyen lõ ség
A pro jekt nek figye lembe kell ven nie a nõk és fér fi ak sa já tos igé nye it és ér de ke it, ami a szol gál ta tá sok és inf ra struk tú ra 

hosszú távú és igaz sá gos igény be vé te lét biz to sít ja, emel lett hosszú tá von hoz zá já rul a ne mek kö zöt ti egyen lõt len sé gek
csök ken té sé hez is.

6.6. Kör nye zet vé de lem
A pá lyá zó fejt se ki, hogy a pro jekt mi lyen mér ték ben óvja vagy ká ro sít ja a kör nye ze tet, és ez ál tal mi lyen mér ték ben

tá mo gat ja vagy ássa alá a hosszú távú elõ nyök biz to sí tá sát. A hang súlyt a kör nye zet vé del mi szem pont ból fenn tart ha tó
fej lõ dés re kell fek tet ni.

6.7. In téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás
A he lyi in téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás lét fon tos sá gú sze re pet ját szik a pro jekt ha té kony sá gá nak és fenn tart ha tó sá gá -

nak biz to sí tá sa szem pont já ból. Eb ben a pont ban ki kell fej te ni, hogy a vég re haj tó szer ve ze tek, illetve a he lyi in téz mé -
nyek mennyi re ké pe sek és haj lan dó ak a pro jekt vég re haj tá sá ra, illetve annak fenn tar tá sá ra a do nor tá mo ga tás meg szûn te
után is.

6.8. Gaz da sá gi és pénz ügyi meg va ló sít ha tó ság
El en ged he tet len a pro jekt meg va ló sí tá sa után a gaz da sá gi és pénz ügyi fenn tart ha tó ság, valamint a hoz zá adott ér ték

ked vez mé nye zet tek kö zöt ti meg osz lá sá nak reál is elõ re jel zé se. Fi gyel met kell for dí ta ni arra, hogy a part ner szer ve zet,
illetve in téz mény haj lan dó-e be ru ház ni a pro jekt cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sá ba.

7. Csa to lan dó do ku men tu mok

7.1. A pro jekt lo gi kai ke ret mát ri xa
Egy ol da las táb lá zat az át fo gó cél ki tû zé sek, konk rét cé lok, ered mé nyek, te vé keny sé gek és rá for dí tá sok kö zöt ti fõbb

lo gi kai kap cso la tok ról és ok-oko za ti össze füg gé sek rõl, meg ad va az el len õr zés re szol gá ló mu ta tó kat, a mu ta tók for rá sa it, 
a leg fon to sabb koc ká za ti té nye zõ ket és fel té te le zé se ket.

Be avat ko zá si lo gi ka
Ob jek tív mó don
 mér he tõ mu ta tók

A mu ta tók for rá sai
Fel té te le zé sek

és koc ká za ti té nye zõk

Át fo gó cél ki tû zé sek

A pro jekt köz vet len cél ja

Ered mé nyek

Te vé keny sé gek

A lo gi kai ke ret mód szer (LO Gi cal FRA ME work) se gí t tisz táz ni a pro jekt cél ját és lét jo go sult sá gát; vi lá go san meg ha -
tá roz ni a pro jekt ele me it; az elõ ké szí té s ko rai sza ka szá ban ele mez ni a pro jekt kör nye ze tét; meg ha tá roz ni, ho gyan mér he -
tõ a pro jekt elõ re ha la dá sa, a cé lok el éré se. A lo gi kai ke ret mát rix össze von tan tar tal maz za a pro jekt cél ja it, a hoz zá ren delt 
mu ta tó kat, a meg va ló sí tás koc ká za ta it, a szük sé ges erõ for rá so kat és a le het sé ges ered mé nye ket, azaz a tel jes pro jek tet
egy ol dal ban.

A Be avat ko zá si lo gi ka az aláb bi struk tú rát kö ve ti:
a) Át fo gó cél ki tû zé sek – a ked vez mé nye zet tek szá má ra ér vé nye sü lõ hosszú távú ha tá sok, ame lyek hez ma gá nak a

pro jekt nek (a töb bi pro jekt mel lett) hoz zá kell já rul nia a ki tû zött Þ
b) Konk rét cé lok kal – ame lyek a pro jekt konk rét (azon na li és kö zép tá vú) cél jai, tel je sü lé sük ese tén a cél cso por tok

szá má ra fenn tart ha tó elõ nyök kel/ész lel he tõ ha tá sok kal jár nak, és ame lye ket az Þ

c) Ered mé nyek – ré vén kell el ér ni, ame lyek a vég re haj tott Þ
d) Te vé keny sé gek – el vég zé se ál tal jön nek lét re.
A má so dik és a har ma dik osz lop ban a pro jekt kü lön bö zõ szint je i re vo nat ko zó an meg kell adni az ob jek tív mó don iga -

zol ha tó mu ta tó kat és az ellen õr zés for rá sa it és esz kö ze it. Az át fo gó cél ki tû zé se ket, a konk rét cé lo kat és az ered mé nye ket
a gya kor lat ban mér he tõ mó don kell ki fe jez ni (pl. mennyi ség és mi nõ ség, cél cso port, idõ és hely), és a meg va ló sí tá si sza -
kasz ban a pro jekt igé nye i hez kell iga zí ta ni, hogy le he tõ vé vál jon a ha té kony ellen õr zés. Az ellen õr zés for rá sai és esz kö -
zei olyan do ku men tu mok, be szá mo lók és más in for má ci ós for rá sok, ame lyek le he tõ vé te szik a tény le ges elõ re ha la dás
össze mé ré sét a ter ve zett ered mé nyek kel és cé lok kal.

A fel té te le zé sek (és koc ká za ti té nye zõk) osz lop ban meg kell adni azo kat a kül sõ té nye zõ ket, ame lyek a pro jek ten kí -
vül es nek, de lét fon tos sá gú ak a te vé keny sé gek el vég zé sé hez és a konk rét cé lok, ered mé nyek és várt ha tá sok el éré sé hez.
A fel té te le zé se ket úgy kell meg fo gal maz ni, mint az ide á lis kül sõ kör nye zet és hely zet le írá sát, le he tõ vé téve meg lé tük
ob jek tív el len õr zé sét is. A koc ká za tok azok a ne ga tív kül sõ té nye zõk, ame lyek ve szé lyez tet he tik a pro jekt elõ re ha la dá sát 
és si ke rét.
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7.2. Pro fit ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok ese té ben a pá lyá zó cél or szág ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek nyi lat ko za -
ta vagy a cél or szág ille té kes szer vé nek nyi lat ko za ta, non pro fit szer ve ze tek ese té ben a pá lyá zó cél or szág ban se gély szer -
ve zet ként tör tént nyil ván tar tás ba vé te lé nek iga zo lá sa vagy a be jegy zés ér de ké ben tett in téz ke dést iga zo ló do ku men tum

A do ku men tum nak meg kell erõ sí te nie, hogy:

a) a part ner szer ve zet vagy ille té kes szerv egyet ért a pro jekt tel, illetve tá mo gat ja a pro jek tet,

b) a pro jekt hez vá sá rolt esz kö zö ket, be ren de zé se ket – ha szük ség van ilye nek re – a meg va ló sí tás után a part ner szer -
ve zet vagy ille té kes szerv át ve szi és ren del te tés sze rû en mû köd te ti,

c) az el len õr zést és ér té ke lést vég zõ szer vek szá má ra le he tõ vé te szik és elõ se gí tik a pro jekt elõ re ha la dá sá nak és meg -
va ló sí tá sá nak el len õr zé sét, illet ve

d) non pro fit szer ve ze tek ese té ben a do ku men tum nak iga zol nia kell, hogy a pá lyá zó Af ga nisz tán ban hi va ta lo san nyil -
ván tar tás ba vett se gély szer ve zet, vagy a be jegy zés ér de ké ben a pá lyá zó ér de mi in téz ke dést tett.

A jól mû kö dõ part ner sé gek rend kí vül fon to sak a pro jekt si ke ré hez. Part ner ség alatt a pá lyá zó szer ve zet, valamint
annak ha zai és kül föl di part ne rei kö zött fenn ál ló olyan kap cso lat ér ten dõ, amely az összes érin tett fél elõ nyé re szol gál. A
pro jek tek egyik alap ve tõ cél ja a ka pa ci tás épí tés. A ka pa ci tás épí tés az egyén, a szer ve zet, az ága zat vagy egy na gyobb
rend szer tel je sít mé nyé nek ja ví tá sá ra szol gá ló stra té gi á kat és mód sze re ket fog lal ja ma gá ba.

7.3. A pro jekt rész le tes, té te les költ ség ve té se

A rész le tes költ ség ve tés nek leg alább az aláb bi fõ költ ség ve té si so ro kat kell tar tal maz nia:

a) pro jekt sze mély zet (ve ze tés, ta nács adók, ha zai és he lyi szak ér tõk), 

b) ki kül de té si költ sé gek (re pü lõ jegy, he lyi köz le ke dés, szál lás, na pi díj), 

c) a pro jekt hez köz vet le nül kap cso ló dó do lo gi költ sé gek

– ok ta tás do lo gi költ sé gei

– bel föl di köz le ke dé si költ sé gek

– anya gok, kész le tek, pos ta, fény má so lás, sok szo ro sí tás stb.

– be ren de zé sek (szá mí tó gép, szoft ver, ok ta tá si se géd esz kö zök)

d) mû kö dé si és ad mi niszt rá ci ós költ sé gek

A tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott be szer zé se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a min den kor ha tá lyos köz be szer zé si tör -
vénynek meg fele lõen kell meg va ló sí ta ni. A légi és vas úti köz le ke dés költ sé gei ki zá ró lag tu ris ta (illet ve 2. osz tály) díj -
sza bá son tá mo gat ha tó ak.

Kül sõ szak ér tõ dí ja zá sa – a pro jekt jel le gé tõl, illetve a szak ér tõi te vé keny ség tõl füg gõ en – leg fel jebb net tó
50 000 HUF/szak ér tõ/nap ér ték ben tá mo gat ha tó, illetve sa ját for rás ként tör té nõ el szá mo lás ese tén ilyen összeg ben el szá -
mol ha tó.

A fel me rü lõ költ sé ge ket szám lá val kell iga zol ni. Az egyes költ ség ve té si té te lek ben fel kell tün tet ni a net tó ki adást, a
fi ze ten dõ, a vissza igé nyel he tõ, és a vissza nem igé nyel he tõ áfát, valamint a brut tó ki adást.

A költ ség ve tést a IV. mel lék let ben ta lál ha tó táb lá zat nak meg fele lõen kell ki töl te ni.

Elõ leg igény lé se ese tén annak pon tos össze gét a té te les költ ség ve tés ben, rész le tes in do ko lá sát pe dig a költ ség ve tés -
hez kü lön la pon csa tol ni kell.

7.4. Rész le tes in for má ci ók a pá lyá zó ról, re fe ren cia lis ta

Rész le tes in for má ci ó kat a pá lyá zók ról az V. és a VI. mel lék let ben kell meg ad ni. A re fe ren cia lis tá ban a pá lyá zó nak in -
for má ci ót kell szol gál tat nia az elõ zõ két év ben (2006., 2005.) meg va ló sí tott pro jek tek rõl (a pro jekt címe, rö vid is mer te -
té se, meg va ló sí tás he lye, pro jekt idõ tar ta ma, a tá mo ga tó és a kap cso lat tar tó neve).

7.5. A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za

7.6. Mû sza ki spe ci fi ká ci ók

A pá lyá zat ban meg kell adni a mû sza ki be ren de zé sek rész le tes mû sza ki spe ci fi ká ci ó ját, a li cenc fel té te le ket, a tu laj -
don jo go kat stb.

7.7. Ok ta tá si prog ra mok

A ter ve zett pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz kö tõ dõ tan fo lya mok, sze mi ná ri u mok, kép zé sek tar tal mát és váz la tát kell is -
mer tet ni.
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IV. melléklet

Sor szám

Az el lá tan dó fel ada tok ütem ter vi egy sé gen kén ti rész le te zé se. Ezen be lül: a fel adat el vég zé sé hez szük sé ges köz vet len költ sé gek rész le te zé se

Idõ tar tam
 (-tól-ig)

Prog ram 
sza kasz meg -

je lö lé se

Konk rét
 te en dõk rész -
le tes fel so ro -

lá sa

Mun ka -
kör/Szol-
gál ta tás

 meg ne ve zé se

Fel ada tok hoz
ren del he tõ

idõ-
 szük ség let,
(egyéb mér -

he tõ) 
mennyi sé gi
egy ség gel

Fel me rü lõ 
ki adá sok 
költ ség-

ne men kén ti
meg ne ve zé se

Fel me rü lõ 
ki adá sok
 költ ség-

ne men be lü li
rész le te zé se

Mennyi sé gi
egy ség re jutó

ter ve zett
díja/ára

Összes
 költ sé ge

(5×8)

9. osz lop ból
az igé nyelt

KüM tá mo ga -
tás össze ge

9. osz lop ból 
a sa ját 

hoz zá já ru lás
össze ge

9. osz lop ból
part ner 

hoz zá já ru lá sa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

V. melléklet

Pályázati ûrlap

A pá lyá zó szer ve zet

Tel jes név:

Rö vid név (be tû szó stb.):

Szék hely, te lep hely címe:

Nyil ván tar tás ba vé tel szá ma/Cég jegy zék szám:

Adó szám:

TB fo lyó szám la szá ma:

Te le fon szám: Fax:

E-ma il cím:

A pá lyá zó szer ve zet bank i ada tai

Szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé se:

A bank címe:

A pá lyá zó bank szám la szá ma:

Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ban?

Igen Nem 

Ha igen, ak kor a Kül ügy mi nisz té ri um me lyik szer ve ze ti egy sé gé tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, mek ko ra összeg re pá lyáz -
tak, mek ko ra össze get nyer tek?

KüM szer ve ze ti
egy ség (elõ irány zat

 meg ne ve zé se)
Év Prog ram meg ne ve zé se

Meg pá lyá zott összeg (HUF)  El nyert tá mo ga tá si összeg (HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

A meg pá lyá zott pro jekt vo nat ko zá sá ban ré sze sült-e egyéb tá mo ga tás ban?

Igen Nem 

Ha igen, ak kor mi lyen szer ve zet tõl, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se
Meg pá lyá zott összeg (HUF) El nyert tá mo ga tá si összeg (HUF)

net tó brut tó net tó brut tó
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VI. melléklet

Pályázói nyilatkozat (nonprofit pályázók részére)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli köz tar to zás ese tén annak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve ze tet tá -
mo ga tás nem il le ti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tó.

4. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere -
dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa nincs.

5. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a 
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez.

6. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot mint tá mo ga tót meg ne ve zem.

7. Tu do má sul ve szem, hogy szer zõ dés kö tés csak az Af ga nisz tán ban tör tént be jegy zés rõl  szóló iga zo lás be mu ta tá sá -
val le het sé ges. A do ku men tum nak iga zol nia kell, hogy a pá lyá zó Af ga nisz tán ban hi va ta lo san nyil ván tar tás ba vett szer -
ve zet. Szer zõ dés kö tés kor a be jegy zést iga zo ló do ku men tum nem he lyet te sít he tõ a be jegy zés ér de ké ben tett ér de mi in -
téz ke dést bi zo nyí tó irat tal.

8. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té -
se, ille tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez.

9. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll, és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si össze get vissza kö ve te li.

Dá tum: ..........................................................

.................................................

(cég sze rû alá írás)

VII. melléklet

Pályázói nyilatkozat (profitorientált pályázók részére)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli köz tar to zás ese tén annak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve ze tet tá -
mo ga tás nem il le ti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tó.

4. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere -
dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa nincs.

5. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nem áll vég el szá mo lás alatt, illetve el le ne csõd- és fel szá mo lá si el -
já rás nincs fo lya mat ban.

6. Tu do má sul ve szem, hogy be je len té si kö te le zett sé gem van a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés le -
jár tá ig, ha az ál ta lam kép vi selt szer ve zet ellen fel szá mo lá si vagy csõd el já rás in dul, illetve 60 nap nál ré geb bi köz tar to zá sa 
áll fenn.
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7. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a 
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez.

8. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot mint tá mo ga tót meg ne ve zem.

9. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té -
se, ille tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez.

10. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll, és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si össze get vissza kö ve te li.

Dá tum: ............................................................

.............................................................
(cég sze rû alá írás)

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
k ö z l e m é n y e

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez
tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti  Bizottság (ko ráb ban Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság) ha tá roz za meg. E fel -
ha tal ma zás, illetve a Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Kor m. ren de let 3.  § a) pont já ban biz -
to sí tott dön té si jog alap ján:

1. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság so ron kí vü li egyez te tés sel az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:
76/2006. szá mú ha tá ro za tá val a Pes ter zsé be ti te me tõ ben (1201 Bu da pest, Te me tõ sor) az aláb bi sze mé lyek sír ját, akik

1956-ban az ATRA gyár nál es tek el, „B” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta:

Par cel la Sza kasz Sor Sír

2 1 1 1/2

2 1 1 21/22

2 V 1 1/2

9 IV 1 2

9 IV 1 6

9 IV 1 7

9 IV 1 8

9 IV 1 9

9 IV 1 10

9 IV 1 12/13

9 IV 1 24

9 IV 1 25

9 IV 1 28

9 IV 1 29

9 IV 1 30

9 IV 1 33

26 0 1 428

66 0 1 49
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2. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2005. feb ru ár 23-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:
11/2005. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Hu zel la Ti va dar sír helyét,

amely az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem gödi Bi o ló gi ai Ál lo má sá nak (2131 Göd, Já vor ka u. 14.) te rü le tén ta lál ha tó.

3. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. ja nu ár 4-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:
9/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lye ket:
Fi u mei úti te me tõ (1086 Bu da pest, Fi u mei út 16.)

Par cel la Sor Sír

11/1 1 31

33/4 8 10

48/1 1 76

55 1 56

Far kas ré ti te me tõ (1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

Par cel la Sor Sír

40 1 9/10

60/4 178 fül ke

10/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Rá kos pa lo tai te me tõ (1152
Bu da pest, Szent mi há lyi út 111.) 18 par cel la 0 sza kasz 6 sor 42 sír he lyét.

11/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Ik la don, a te me tõ ben ta lál ha -
tó:

– Rá day csa lád nagy kö zös krip tá ját,
– Gróf Rá day Lász ló krip tá ját,
– Gróf Rá day V. Ge de on krip tá ját.

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
2005. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 320

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok
4.1. Jogi sze mé lyek tõl –
4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 2 206

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –

6. Egyéb be vé te lek –

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  2 526
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Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek –

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 320

5. Esz köz be szer zés –

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai –

7. Egyéb ki adá sok 2 206

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  2 526

Dr. Ka po lyi Lász ló s. k.,
a Ma gyar or szá gi Szo ci ál de mok ra ta Párt

el nö ke

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
2006. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 330

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok
4.1. Jogi sze mé lyek tõl –
4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 2 814

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –

6. Egyéb be vé te lek –

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  3 144

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek –

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 330

5. Esz köz be szer zés –

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai –

7. Egyéb ki adá sok 2 814

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  3 144

Dr. Ka po lyi Lász ló s. k.,
a Ma gyar or szá gi Szo ci ál de mok ra ta Párt

el nö ke
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Az Országos Szlovén Önkormányzat 2007. évi költségvetése

Bevételi jogcímek

E/Ft

Meg ne ve zés Összeg

Pénz ma rad vány 2 445 

Költ ség ve té si tá mo ga tás 39 900 

Bank ka mat 20 

Rá dió kv. tá mo ga tás 16 200 

Össze sen 58 565 

Kiadási jogcímek

E/Ft

Fel ada tok Sze mé lyi Já ru lék Do lo gi
Felhalmo -

zási
ki adá sok

Vég le ge sen át adott
pénz esz köz

Tar ta lék Össze sen

Mû kö dé si
Felhalmo -

zási

Ön szer ve zõ dés 500 300 800

Ha gyo mány õr zés 300 300

Kul tu rá lis te vé keny ség 850 300 1 150

Nyelv ápo lás 500 2 600 3 100

Nem zet kö zi kap cso la tok 300 44 500 300 1 144

Hit élet 500 500

Hi va tal ki adá sai

 – fel sõ szöl nö ki hi va tal 7 405 2 393 4 054 2 820 16 672

 – bu da pes ti ki ren delt ség 4 099 1 303 1 012 6 414

 – kép vi se lõk jut ta tá sai 8 267 3 194 824 12 285

Össze sen 20 071 6 934 8 740 3 800 2 820 42 365

Ra dio Mo noš ter 10 908 3 491 1 801 16 200

Mind össze sen 30 979 10 425 10 541 3 800 2 820 58 565

Ro pos Már ton s. k.,
az Or szá gos Szlo vén Ön kor mány zat el nö ke, 

Fel sõ szöl nök

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
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