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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XXXIV.
tör vény

az Európa Tanács keretében Strasbourgban,
1989. november 16-án létrejött, a tiltott

teljesítményfokozó szerek és módszerek használata
elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én

kelt Kiegészítõ Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
Eu ró pa Ta nács ke re té ben Stras bo urg ban, 1989. no vem ber
16-án lét re jött, a til tott tel je sít mény fo ko zó sze rek és mód -
sze rek hasz ná la ta el le ni Egyez mény Var só ban, 2002.
szep tem ber 12-én kelt Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve (a továb -
biak ban: Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an -
nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Additional Protocol
To The Anti-doping Convention

Warsaw, 12. IX. 2002

The States parties to this Protocol to the Anti-Doping
Convention (ETS No. 135), signed in Strasbourg on 16
November 1989 (hereinafter referred to as „the
Convention”),

considering that a general agreement on the mutual
recognition of the anti-doping controls referred to in
Articles 4.3.d and 7.3.b of the Convention, would increase
the effectiveness of these controls by contributing to the
harmonisation, the transparency and the efficiency
of existing and future bilateral or multilateral doping
agreements reached in this area and by providing the
necessary authority for such controls in the absence of any
agreement on the matter, 

wishing to enhance and reinforce the application of the
provisions of the Convention, 

have ag re ed as fol lows: 

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.

Article 1

Mutual recognition of doping controls

1 Bearing in mind the provisions of Articles 3.2, 4.3.d
and 7.3.b of the Convention, the Parties shall mutually
recognise the competence of sports or national anti-doping 
organisations to conduct doping controls on their territory,
in compliance with the national regulations of the host
country, on sportsmen and women coming from other
Parties to the Convention. The result of such controls shall
be communicated simultaneously to the national
anti-doping organisation and national sports federation
of the sportsman or sportswoman concerned, to the
national anti-doping organisation of the host country, and
to the international sports federation. 

2 The Parties shall take such measures as are necessary
for the conduct of such controls, which may be in addition
to those carried out by virtue of a previous bilateral or
other specific agreement. In order to ensure compliance
with internationally recognised standards, the sports or
national anti-doping organisations shall be certified to the
ISO quality standards for doping control recognised by the 
Monitoring Group, set up by virtue of Article 10 of the
Convention. 

3 The Parties shall similarly recognise the competence
of the World Anti-Doping Agency (WADA) and of other
doping control organisations operating under its authority
to conduct out-of-competition controls on their sportsmen
and women, whether on their territory or elsewhere. The
results of these tests shall be communicated to the national
anti-doping organisation of the sportsmen and women
concerned. Any such controls shall be carried out, in
agreement with the sports organisations referred to in
Article 4.3.c of the Convention, in accordance with
regulations in force and with the provisions of national law 
of the host country. 

Article 2

Reinforcing the application of the Convention

1 The Monitoring Group set up in accordance with
Article 10 of the Convention shall supervise the
application and implementation of the Convention in
respect of each of the Parties thereto. This supervision
shall be carried out by an evaluation team whose members
shall be appointed for the purpose by the Monitoring
Group. Members of the evaluation team shall be chosen on 
the basis of their recognised competence in the anti-doping 
field. 

2 The evaluation team shall examine national reports
submitted beforehand by the Parties concerned and shall
conduct visits on the spot where necessary. On the basis
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of its observations on the implementation of the
Convention, it shall submit to the Monitoring Group an
evaluation report containing its conclusions and possible
recommendations. The evaluation reports shall be public.
The Party concerned has the right to make observations on
the conclusions of the evaluation team, which shall form
part of the report.

3 The na ti o nal re ports shall be pre pa red and the
eva lu a ti on vi sits car ri ed out ac cor ding to a sche du le
adop ted by the Mo ni tor ing Gro up, in con sul ta ti on with the
Par ti es con cer ned. The Par ti es shall aut ho ri se the vi sit
of the eva lu a ti on team and un der ta ke to en co u ra ge the
na ti o nal bo di es con cer ned to co-ope ra te fully with it.

4 The ope rat ing pro ce du res for the eva lu a ti ons (inc lu ding
an ag re ed sche me for the eva lu a ti on of the imp le men ta ti on
of the Con ven ti on), vi sits and fol low-up shall be spe ci fi ed in
ru les adop ted by the Monitoring Group.

Article 3

Reservations 

No reservation may be made to the provisions of this
Protocol. 

Article 4

Expression of consent to be bound 

1 This Protocol shall be open for signature by the
member States of the Council of Europe and the other
States signatories or Parties to the Convention, which may
express their consent to be bound by: 

a signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval, or 

b signature subject to ratification, acceptance or
approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2 A Signatory to the Convention may not sign this
Protocol without reservation as to ratification, acceptance
or approval, nor deposit an instrument or ratification,
acceptance or approval, unless it has previously or
simultaneously expressed its consent to be bound by the
Convention.

3 Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.

Article 5

Entry into force

1 This Protocol shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period of three

months after the date on which five States party to the
Convention have expressed their consent to be bound by it
in accordance with the provisions of Article 4.

2 In respect of any State which subsequently expresses
its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into
force on the first day of the month following the expiration
of a period of three months after the date of signature or
of the deposit of the instrument of ratification, acceptance
or approval. 

Article 6

Accession

1 After the opening for signature of this Protocol, any
State which will accede to the Convention may also accede 
to this Protocol. 

2 Accession shall be effected by the deposit of an
instrument of accession with the Secretary General of the
Council of Europe, which shall take effect on the first day
of the month following the expiration of a period of three
months after the date of its deposit. 

Article 7

Territorial application 

1 Any State may, at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, specify the territory or territories to
which this Protocol shall apply. 

 2 Any State may, at any later date, by a declaration
addressed to the Secretary General of the Council
of Europe, extend the application of this Protocol to any
other territory specified in the declaration. In respect
of such territory the Protocol shall enter into force on the
first day of the month following the expiration of a period
of three months after the date of receipt of such declaration 
by the Secretary General. 

3 Any dec la ra ti on made un der the two pre ce ding
pa rag raphs may, in res pect of any ter ri to ry ment io ned in
such dec la ra ti on, be withd rawn by a no ti fi ca ti on add res sed 
to the Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe. Such
withd ra wal shall be co me ef fec ti ve on the first day of the
month fol lo wing the ex pi ra ti on of a pe ri od of three months 
af ter the date of re ce ipt of the notification by the Secretary
General. 
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Article 8

Denunciation 

1 Any Party may at any time denounce this Protocol by
means of a notification addressed to the Secretary General
of the Council of Europe. 

2 Such denunciation shall become effective on the first
day of the month following the expiration of a period of six 
months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General. 

Article 9

Notifications 

The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council of Europe, the
other States signatories or Parties to the Convention and
any State which has been invited to accede to it of: 

a any signature; 
b the deposit of any instrument of ratification,

acceptance, approval or accession; 
c any date of entry into force of this Protocol in

accordance with its Articles 5, 6 and 7; 
d any denunciation; 
e any other act, notification or communication relating

to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Warsaw, this 12th day of September 2002, in
English and in French, both texts being equally authentic,
in a single copy which shall be deposited in the archives
of the Council of Europe. The Secretary General of the
Council of Europe shall transmit certified copies to each
member State of the Council of Europe, to the other States
signatories or Parties to the Convention, and to any State
invited to accede to the Convention.

Kiegészítõ Jegyzõkönyv
A Doppingellenes Egyezményhez

Varsó, 2002. IX. 12.

Az Eu ró pa Ta nács ke re té ben Stras bo urg ban, 1989. no -
vem ber 16-án lét re jött, a til tott tel je sít mény-fo ko zó sze rek
és mód sze rek hasz ná la ta el le ni Egyez mény (a továb biak -
ban: Egyez mény) je len Jegy zõ köny vé nek alá író ál la mai,

fi gye lem be véve, hogy egy, az Egyez mény 4.3.d és
7.3.b pont ja i ban em lí tett dop ping el len õr zé sek köl csö nös
el is me ré sé rõl  szóló nem zet kö zi meg ál la po dás nö vel né
ezen el len õr zé sek ha té kony sá gát, mi vel elõ se gí te né a je -
len le gi és jö võ be ni két- és több ol da lú, erre a te rü let re vo -

nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dés össze han go lá sát, át lát ha tó -
sá gát és ha té kony sá gát, va la mint meg te rem te né az ilyen
el len õr zé sek ese tén szük sé ges fel ha tal ma zást, ak kor is, ha
eb ben a té má ban nincs szer zõ dés,

az zal a cél lal, hogy ja vít sák és meg erõ sít sék az Egyez -
mény elõ írásainak al kal ma zá sát,

a kö vet ke zõk ben egyez tek meg:

1. Cikk

A doppingellenõrzések kölcsönös elfogadása

1. Az Egyez mény 3.2, 4.3.d és 7.3.b pont ja i nak figye -
lembe véte lével, a fe lek köl csö nö sen el is me rik a sport vagy 
nem ze ti dop ping el le nes szer ve ze tek jo gát arra, hogy az
Egyez mény más tag ál la ma i ból ér ke zõ spor to ló kon olyan
dop ping el len õr zé se ket vé gez ze nek az ille té kességi te rü le -
tü kön, me lyek a fo ga dó ál lam nem ze ti elõ írásainak meg fe -
lel nek. Ezen el len õr zé sek ered mé nye it azon nal to váb bít -
ják az adott spor to ló ese tén ille té kes dop ping el le nes szer -
ve zet hez és a nem ze ti sport szö vet ség hez, va la mint a fo ga -
dó ál lam nem ze ti dop ping el le nes szer ve ze té hez, il let ve a
nem zet kö zi sport szö vet ség hez.

2. A fe lek min den olyan lé pést meg fog nak ten ni,
amely ezen el len õr zé sek vég re haj tá sá hoz szük sé ges, és
amely eset leg ki egé szí ti a ko ráb bi két ol da lú vagy egye di
meg ál la po dá sok ban fog lal tak jo go sult sá ga it. A nem zet kö -
zi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés ér de ké ben a sport-
és nem ze ti szer ve ze tek nek a Meg fi gye lõ Cso port ál tal el -
fo ga dott dop ping el len õr zés re vo nat ko zó ISO mi nõ ség biz -
to sí tá si iga zo lás sal kell ren del kez ni ük, az Egyez mény
10. Cik ké ben fog lal tak ér tel mé ben.

3. A fe lek ez zel egy ide jû leg el is me rik a Nem zet kö zi
Dop ping el le nes Ügy nök ség (WADA), és más, az irá nyí tá -
sa alatt mû kö dõ dop ping el len õr zõ szer ve ze tek ille té -
kességét arra, hogy akár a te rü le tü kön, akár azon kí vül,
ver se nyen kí vü li el len õr zé se ket vé gez ze nek a sportolói -
kon. Ezen vizs gá la tok ered mé nye it el kül dik az adott spor -
to ló nem ze ti dop ping el le nes szer ve ze té hez. Bár mely ilyen
el len õr zést az Egyez mény 4.3.c Cik ké ben em lí tett sport -
szer ve ze tek kel egyet ér tés ben és az ér vény ben lévõ sza bá -
lyo zá sok kal, il let ve az érin tett ál lam nem ze ti jog rend jé nek 
elõ írásaival össz hang ban kell le bo nyo lí ta ni.

2. Cikk

Az Egyezmény alkalmazásának megerõsítése

1. Az Egyez mény 10. Cik ke alap ján fel ál lí tott Meg -
figyelõ Cso port fel ügye li az Egyez mény al kal ma zá sát és
be ve ze té sét, min den ér de kelt fél tisz te let ben tar tá sá val.
Ezt a fel ügye le tet egy olyan ér té ke lõ cso port vég zi, mely -
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nek tag ja it a Meg fi gye lõ Cso port ki fe je zet ten erre a fel -
adat ra ne ve zi ki. Az ér té ke lõ cso port tag ja it a dop ping el le -
nes te rü le ten szer zett ta pasz ta la ta ik alap ján vá laszt ják.

2. Az ér té ke lõ cso port az érin tett fe lek ál tal ko ráb ban
be nyúj tott nem ze ti je len té se ket vizs gál ja meg, va la mint
szük ség ese tén hely szí ni lá to ga tá so kat tesz. Az Egyez -
mény be ve ze té sé vel kap cso la tos meg fi gye lé se ik alap ján a
Meg fi gye lõ Cso port nak ké szít egy je len tést, mely ben a
kö vet kez te té se it és eset le ges aján lá sa it rész le te zi. Az ér té -
ke lõ je len té sek köz zé té tel re ke rül nek. Az érin tett fél nek
joga van az ér té ke lõ cso port kö vet kez te té se i vel kap cso lat -
ban ki fej te ni vé le mé nyét, mely a je len tés ré szét ké pe zi.

3. A nem ze ti je len té se ket és az ér té ke lõ lá to ga tá so kat a
Meg fi gye lõ Cso port ál tal el fo ga dott prog ram alap ján, és
az érin tett fe lek kel való egyez te tés után foly tat ják le. A fe -
lek en ge dé lye zik az ér té ke lõ cso port lá to ga tá sát, és fel ké -
rik az érin tett nem ze ti tes tü le te ket, hogy tel jes mér ték ben
mû köd je nek együtt vele.

4. Az ér té ke lé sek le foly ta tá si el já rá sa (az Egyez mény
be ve ze té sé nek meg ál la po dott ér té ke lé si ter ve ze tét is be le -
ért ve), a lá to ga tá sok és az utó mun kák a Meg fi gye lõ Cso -
port ál tal meg ha tá ro zott sza bá lyok ban lesz nek megálla -
pítva.

3. Cikk

Fenntartások

A Jegy zõ könyv elõ írásaira vo nat ko zó an sem mi lyen
fenn tar tás sal nem le het élni.

4. Cikk

Az egyetértésre való elkötelezettség
 kinyilvánítása

1. Je len Jegy zõ könyv alá írás ra nyit va áll az Eu ró pa Ta -
nács tag ál la mai és az Egyez ményt alá író más ál la mok vagy 
ré szes fe lek elõtt, me lyek az aláb bi ak sze rint nyil vá nít hat -
ják ki kö te le zett ség vál la lá si szán dé ku kat:

a) a meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo -
nat ko zó fenn tar tás nél kü li alá írás, vagy

b) meg erõ sí tés tõl, el fo ga dás tól, jó vá ha gyás tól füg gõ
alá írás, me lye ket meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás
kö vet.

2. Az Egyez mény alá írói nem ír hat ják alá a je len Jegy -
zõ köny vet a meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra, vagy jó vá ha gyás -
ra vo nat ko zó fenn tar tás nél kül, ki vé ve, ha elõ zõ leg vagy
egy ide jû leg ki fe je zik az Egyez mény te kin te té ben kö te le -
zett ség vál la lá si szán dé ku kat.

3. A meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy egyet ér tés ok ira ta it
az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká rá nál kell el he lyez ni.

5. Cikk

Hatálybalépés

1. Je len Jegy zõ könyv az azt a há rom hó na pos idõ sza kot 
kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor az Egyez -
mény leg alább öt alá író ál la ma a 4. Cikk ren del ke zé se i vel
össz hang ban ki fe je zés re jut tat ta, hogy azt ma gá ra néz ve
kö te le zõ nek is me ri el.

2. Mind azon alá író ál la mok vo nat ko zá sá ban, ame lyek
ezt köve tõen is me rik el ma guk ra néz ve kö te le zõ nek a
Jegy zõ könyv ren del ke zé se it, a Jegy zõ könyv az azt a há -
rom hó na pos idõ sza kot kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha -
tály ba, ami kor azt alá ír ják vagy a meg erõ sí tõ, el fo ga dá si
vagy jó vá ha gyá si ok ira tu kat le tét be he lye zik.

6. Cikk

Csatlakozás

1. Je len Jegy zõ könyv alá írá si le he tõ sé gé nek meg nyi tá -
sa után, min den olyan ál lam, mely csat la ko zik az Egyez -
mény hez, csat la koz hat a je len Jegy zõ könyv höz is.

2. A csat la ko zás a csat la ko zá si ok irat nak az Eu ró pa Ta -
nács Fõ tit ká rá hoz tör té nõ be nyúj tá sá val jön lét re, és az azt
a há rom hó na pos idõ sza kot kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, ami kor a csat la ko zá si ok ira tot le tét be he lyez ték.

7. Cikk

Területi hatály

1. Bár mely ál lam alá írás kor vagy a meg erõ sí tõ, el fo ga -
dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé -
se al kal má val meg ha tá roz hat ja azt a te rü le tet vagy te rü le -
te ket, amely te kin te té ben a je len Jegy zõ könyv al kal ma -
zan dó.

2. Bár mely ál lam, bár mely ké sõb bi idõ pont ban, az
 Európa Ta nács Fõ tit ká rá nak cím zett nyi lat ko za tá val ki ter -
jeszt he ti je len Jegy zõ könyv al kal ma zá sát bár mely, a nyi -
lat ko zat ban meg ha tá ro zott te rü let re. E te rü let vo nat ko zá -
sá ban je len Jegy zõ könyv az azt a há rom hó na pos idõ sza -
kot kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor a Fõ tit -
kár az ilyen ér tel mû nyi lat ko za tot kéz hez kap ja.

3. Min den, a fen ti két Cikk alap ján lét re jött nyi lat ko zat, 
a nyi lat ko zat ban meg je lölt te rü le te ket il le tõ en, egy az
 Európa Ta nács Fõ tit ká rá hoz el jut ta tott ér te sí tés sel vissza -
von ha tó. Az ilyen vissza vo nás az azt a há rom hó na pos idõ -
sza kot kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor a
Fõ tit kár az ilyen ér tel mû nyi lat ko za tot kéz hez kap ja.
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8. Cikk

Felmondás

1. Bár mely fél, egy az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká rá nak
cím zett ér te sí tés sel fel mond hat ja a je len Jegy zõ köny vet.

2. Az ilyen fel mon dás azon dá tu mot kö ve tõ hat hó na -
pos idõ szak le jár ta utá ni hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba,
mi kor a Fõ tit kár az ilyen ér tel mû nyi lat ko za tot kéz hez
kap ja.

9. Cikk

Értesítések

Az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká ra az Eu ró pa Ta nács min den
tag ál la mát, az Egyez ményt alá író töb bi ál la mot és ré szes
fe let, és min den csat la ko zás ra fel hí vott ál la mot ér te sí ti a
kö vet ke zõk rõl:

a) bár mely alá írás ról;
b) bár mely meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy

csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sé rõl;
c) a je len Jegy zõ könyv nek az 5., 6. és 7. Cik kei alap ján

tör té nõ bár mely ha tály ba lé pé sé rõl;
d) bár mely fel mon dás ról;
e) és a je len Jegy zõ könyv vel kap cso la tos bár mely

egyéb cse lek mény rõl, ér te sí tés rõl vagy tá jé koz ta tás ról.

A ki ad mány hi te lé ül, mi sze rint Alul írot tak, meg fe le lõ
fel ha tal ma zá suk bir to ká ban alá ír ták a je len Jegyzõ -
könyvet.

Ké szült Var só ban, 2002. szep tem ber 12-én, an gol és
fran cia nyel ven, me lyek mind egyi ke hi te les, egy pél dány -
ban, mely az Eu ró pa Ta nács le vél tá rá ban van le tét be he -
lyez ve. Az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká ra küld egy hi te les má so -
la tot az Eu ró pa Ta nács min den tag ál la má nak, az Egyez -
ményt alá író töb bi ál lam nak vagy fél nek, és min den csat la -
koz ni kí vá nó ál lam nak.”

4.  § (1) Ez a tör vény – 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 tör vény 2–3.  §-a a Jegy zõ könyv 6. Cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.
 (3) A Jegy zõ könyv, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak 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 sport po li ti ká ért 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 XXXV.
tör vény

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között az egymás nevében a vízumok és tartózkodási

engedélyek kiadásában diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló

Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zött az
egy más ne vé ben a ví zu mok és tar tóz ko dá si en ge dé lyek ki -
adá sá ban dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té -
nõ köl csö nös el já rás ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak -
ban: Meg ál la 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 ál la po dás hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los
ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Republic of Hungary and the Republic
of Slovenia on the mutual representation by their

diplomatic and consular missions in processing visas
and residence permits

Article 1

(1) The Contracting Parties may represent each other as
provided by this Agreement and as specified by
implementing agreements according to Article 5 in
processing visas and residence permits to the extent
of providing information on visa applications and
applications for residence permits, arranging
appointments, receiving and forwarding applications and
supporting documents, recording data – including
biometric data – and collecting administrative fees.

(2) Acting under Paragraph (1), the diplomatic and
consular missions of the Contracting Parties shall render
each other all appropriate assistance. At locations where
only one of the Contracting Parties has a mission, that
mission shall give assistance to the mission of the other
Contracting Party competent for that location.

(3) From the date of application of all parts of the
Schengen Acquis to the Republic of Hungary, the
Contracting Parties represent each other in processing
uniform visas in accordance with the provisions of this
Agreement.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Article 2

Acting under Article 1, the relevant legal norms of the
European Union, including Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement
of such data, as well as those of the representing Party shall 
be applicable, and the interests of the represented Party
shall be taken into account.

Article 3

Acting under Article 1 Paragraph (1), the diplomatic
and consular missions of the representing Party may have
consultations with the mission competent for that location
or the Foreign Ministry of the represented Party.

Article 4

Acting under Article 1, the representing Party shall act
as diligently as if processing visas and residence permits
on its own behalf. However, there is no liability of one
Contracting Party for activities performed on behalf of the
other Contracting Party.

Article 5

Implementing agreements between the Foreign
Ministries of the Contracting Parties shall designate the
diplomatic and consular missions to which this Agreement 
shall be applied as well as the necessary technical and
financial details of the cooperation and rules relating to
data protection. The Contracting Parties shall jointly
notify the host country concerned.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the first day
of the month after the Contracting Parties notified each
other through diplomatic channels that their constitutional
requirements for the entry into force have been fulfilled.

Article 7

This Agreement may be applied provisionally if the
Contracting Parties notified each other through diplomatic
channels that the requirements for the provisional
application have been fulfilled.

Article 8

This Agreement is concluded for an unlimited period. It
may be terminated at any time by a notification through
diplomatic channels by either Contracting Party. In case
of termination, the Agreement remains in force for ninety
(90) days following the receipt of the notification by the
other Contracting Party.

Article 9

The Contracting Parties may suspend the application
of this Agreement wholly or partly at any time. The
starting and closing date of the suspension shall be notified 
through diplomatic channels and shall become effective
thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise
by the Contracting Parties.

Done in Ljubljana on April 4, 2007 in two originals in
the English language.

(Aláírások)

Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság

között az egymás nevében a vízumok és tartózkodási
engedélyek kiadásában diplomáciai és konzuli

képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról

1. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás és an nak
5. cik ké ben meg ha tá ro zott vég re haj tá si meg ál la po dás ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen el jár hat nak egy más ne vé ben a
ví zu mok és tar tóz ko dá si en ge dé lyek ki adá sá ra irá nyu ló el -
já rás ban, a ví zu mok és tar tóz ko dá si en ge dé lyek ki adá sá ra
vo nat ko zó in for má ció nyúj tá sa, idõ pont egyez te té se, ké -
rel mek és tá mo ga tó do ku men tu mok át vé te le és to váb bí tá -
sa, ada tok rög zí té se – ide ért ve a bio met ri kus ada to kat is –,
va la mint az el já rá si dí jak be vé te le zé se te kin te té ben.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei alap ján el jár va a
Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tei min -
den meg fe le lõ mó don se gí tik egy mást. Azo kon az ál lo -
más he lye ken, ahol csak az egyik Szer zõ dõ Fél nek van
kép vi se le te, ez a kép vi se let se gít sé get nyújt a má sik Szer -
zõ dõ Fél he lyi leg ille té kességgel ren del ke zõ kép vi se le té -
nek.

(3) A Schen gen ac qu is-nak a Ma gyar Köz tár sa ság vo -
nat ko zá sá ban tör té nõ tel jes al kal ma zá sa nap já tól kezdõ -
dõen a Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás rendelkezé -
seinek meg fele lõen jár nak el egy más ne vé ben az egy sé ges
 vízum ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban.
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2. Cikk

Az 1. Cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va az Eu ró pai
Unió vo nat ko zó sza bá lya it, ide ért ve az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 1995. ok tó ber 24-én kelt, 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 95/46/EK irány -
elvét is, va la mint a kép vi se le tet el lá tó Fél jog sza bá lya it
kell al kal maz ni, a kép vi selt Fél ér de ke i nek figye -
lembevétele mel lett.

3. Cikk

Az 1. Cikk (1) be kez dé se ren del ke zé sei alap ján el jár va a 
kép vi se le tet el lá tó Fél dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te
kon zul tál hat a kép vi selt Fél te rü le ti leg ille té kes kül kép vi -
se le té vel vagy an nak Kül ügy mi nisz té ri u má val.

4. Cikk

Az 1. Cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va a kép vi se le tet
el lá tó Fél ugyan olyan gon dos sá got ta nú sít a ví zu mok és
tar tóz ko dá si en ge dé lyek ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban,
mint ha sa ját ne vé ben foly tat ná le az el já rást. Mind emel lett
az egyik Szer zõ dõ Fél tõl át vál lalt te vé keny sé ge te kin te té -
ben a má sik Szer zõ dõ Fél nem tar to zik fe le lõs ség gel.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek Kül ügy mi nisz té ri u mai vég re haj tá si
meg ál la po dá sok ke re té ben ki je lö lik azo kat a dip lo má ci ai
és kon zu li kép vi se le te ket, ame lyek re a Meg ál la po dás vo -
nat ko zik, va la mint meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés
szük sé ges tech ni kai és pénz ügyi rész let sza bá lya it, il let ve
az adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyo kat. A Szer zõ dõ Fe -
lek együt te sen ér te sí tik az érin tett fo ga dó or szá got.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely ben a Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték
egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez
szük sé ges al kot má nyos fel té te le ket tel je sí tet ték.

7. Cikk

Je len Meg ál la po dás ide ig le ne sen al kal ma zás ra ke rül -
het, ha a Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást ar ról,
hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz szük sé ges fel té te le ket
tel je sí tet ték.

8. Cikk

A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Azt bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton kül dött ér te sí tés sel
bár mi kor fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén a Meg ál la po dás 
ki lenc ven (90) na pig ma rad ha tály ban, azt köve tõen, hogy
a má sik Szer zõ dõ Fél az ér te sí tést kéz hez vet te.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát
bár mi kor, rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik. A fel -
füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját dip lo má ci ai úton
kell kö zöl ni, és az az ér te sí tés kül dé sét kö ve tõ har minc nap 
el tel té vel vá lik al kal maz ha tó vá, amennyi ben a Szer zõ dõ
Fe lek er rõl más ként meg nem ál la pod nak.

Ké szült Ljubl ja ná ban, 2007. áp ri lis 4-én an gol nyel ven
két ere de ti pél dány ban.

(Aláírások)”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak a
7. Cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  § (1) Ez a tör vény – 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 tör vény 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 7. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, va la mint 5.  § (4) be kez dé se a Meg -
ál la po dás 6. Cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát
vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap -
ját, va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
pon tok nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs 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.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért 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
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2007. évi XXXVI.
tör vény

a szabálysértési jogsegélyrõl*

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.  § (1) E tör vény a sza bály sér té si jog se gély ügyek ben
nem zet kö zi szer zõ dés, il le tõ leg eu ró pai kö zös sé gi jogi ak -
tus alap ján al kal maz ha tó.

(2) Nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se ese tén a
nem zet kö zi szer zõ dés irány adó.

(3) E tör vény csak olyan cse lek mény ese té ben al kal -
maz ha tó, amely a ma gyar jog sze rint sza bály sér tés, és a
kül föl di ál lam joga sze rint is bün te ten dõ.

2.  § (1) A sza bály sér té si jog se gély for mái:
a) az el já rá si jog se gély,
b) a pénz bír sá got ki sza bó jog erõs sza bály sér té si ha tá -

ro zat vég re haj tá sá nak át vé te le, il let ve át adá sa.

(2) El já rá si jog se gély va la mennyi sza bály sér té si el já -
rás ban elõ ter jeszt he tõ, il let ve tel je sít he tõ.

(3) Pénz bír sá got ki sza bó jog erõs sza bály sér té si ha tá ro -
zat vég re haj tá sá nak át adá sá ra a mel lék let ben meg ha tá ro -
zott sza bály sér té sek  miatt ho zott ha tá ro za tok ese tén ke rül -
het sor.

3.  § (1) A sza bály sér té si jog se gély irán ti meg ke re sés
nem tel je sít he tõ és nem ter jeszt he tõ elõ, ha ve szé lyez te ti a
Ma gyar Köz tár sa ság biz ton sá gát, sér ti köz rend jét.

(2) A sza bály sér té si jog se gély irán ti meg ke re sés ben
fog lal tak tel je sí té sét meg kell ta gad ni, ha az a Ma gyar
Köz tár sa ság nak az em be ri jo gok vé del mé re vo nat ko zó
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sá val, így kü lö nö sen az
em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló
Egyez ménnyel, il let ve az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga
íté le te i vel el len té tes.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak vizs gá la ta a köz -
pon ti ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik.

(4) E tör vény al kal ma zá sá ban köz pon ti ha tó ság:
a) az el já rá si jog se gély kül föl di ha tó ság ré szé re tör té nõ 

nyúj tá sá val, va la mint a kül föl di ha tó ság el já rá si jog se gély
irán ti meg ke re sé sé vel kap cso lat ban a leg fõbb ügyész,

b) a pénz bír sá got ki sza bó jog erõs sza bály sér té si ha tá -
ro zat át vé te lé vel, il let ve át adá sá val kap cso lat ban a sza -
bály sér tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben
meg ha tá ro zott szerv.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI ÉS KÖLTSÉGVISELÉSI
SZABÁLYOK

A jogsegély iránti megkeresések

4.  § (1) A sza bály sér té si jog se gély irán ti meg ke re sést
írás ban kell elõ ter jesz te ni. In do kolt eset ben a meg ke re sõ
azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ más al kal mas mó don vagy esz -
köz zel – kü lö nö sen te le fax vagy szá mí tás tech ni kai rend -
szer út ján – is elõ le het ter jesz te ni.

(2) A meg ke re sés nek tar tal maz nia kell:
a) a meg ke re sõ ha tó ság meg ne ve zé sét, cí mét, te le fon -

szá mát,
b) a meg ke re sés tár gyát,
c) a kéz be sí tés irán ti meg ke re sés ki vé te lé vel az el já rás

tár gyát ké pe zõ cse lek mény le írá sát, jogi mi nõ sí té sét, a
ren del ke zés re álló bi zo nyí té ko kat,

d) a ta nú nak, a szak ér tõ nek és az el já rás alá vont sze -
mély nek a sza bály sér té si jog se gély tel je sí té sé hez szük sé -
ges sze mé lyes ada ta it,

e) a meg ke re sõ ha tó ság kép vi se lõ jé nek ne vét, be osz tá -
sát, alá írá sát és bé lyeg zõ le nyo ma tát.

(3) A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve bí ró ság a sza bály -
sér té si jog se gély irán ti meg ke re sést és mel lék le te it a meg -
ke re sett kül föl di ha tó ság ál la má nak hi va ta los nyel vén,
vagy nyel ve i nek egyi kén, il let ve olyan más nyel ven ter -
jesz ti elõ, ame lyen a meg ke re sést a meg ke re sett ál lam el -
fo gad ja.

(4) Ha va la mely ál lam köz pon ti ha tó sá ga el fo gad ja a
ma gyar nyel vû meg ke re sé se ket, ak kor a ma gyar köz pon ti
ha tó ság is el fo gad ja az adott ál lam hi va ta los nyel vén elõ -
ter jesz tett va la mennyi meg ke re sést.

5.  § (1) A kül föl di ha tó ság tól ér ke zett sza bály sér té si
jog se gély irán ti meg ke re sést a köz pon ti ha tó ság fo gad ja,
és – ha a jog se gély tel je sí té sé nek tör vény ben meg ha tá ro -
zott elõ fel té te lei fenn áll nak – to váb bít ja a ha tás kör rel és
ille té kességgel ren del ke zõ sza bály sér té si ha tó ság nak,
vagy a bí ró ság nak, il let ve a köz pon ti köz úti köz le ke dé si
nyil ván tar tó szerv nek.

(2) A kül föl di ha tó ság hoz in té zett sza bály sér té si jog se -
gély irán ti meg ke re sést a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a
bí ró ság a köz pon ti ha tó ság hoz kül di meg to váb bí tás
 végett.

6.  § (1) Ha a kül föl di ha tó ság tól ér ke zett meg ke re sés
olyan mér ték ben hi á nyos vagy pon tat lan, hogy e miatt a
tel je sít he tõ sé ge kér dé sé ben nem le het ál lást fog lal ni, vagy
szak sze rû en nem le het tel je sí te ni, a köz pon ti ha tó ság a
meg ke re sõ kül föl di ha tó sá got fel hív ja a hi ány pót lá sá ra, il -
let ve ki egé szí tõ adat köz lé sé re. Ha a fel hí vás alap ján a
 hiányt nem pó tol ják, il let ve nem köz lik a kért ki egé szí tõ
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ada tot, a köz pon ti ha tó ság meg ta gad ja a meg ke re sés
teljesí tését.

(2) Ha a kül föl di ha tó ság tól ér ke zett meg ke re sés tel je sí -
té se aka dály ba üt kö zik, vagy ered mény te len, il let ve ha a
meg ke re sést rész ben tel je sí tet ték, a meg ke re sés tel je sí té -
sé re ille té kes sza bály sér té si ha tó ság, vagy a bí ró ság, il let -
ve a köz pon ti köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tó szerv az ira -
to kat – az aka dály, az ered mény te len ség, il let ve a rész le -
ges tel je sí tés oká nak meg je lö lé sé vel – a köz pon ti ha tó ság -
hoz ter jesz ti fel. A köz pon ti ha tó ság a meg ke re sés tel je sí -
té sé nek aka dá lyá ról, ered mény te len sé gé rõl, a rész le ges
tel je sí tés oká ról ér te sí ti a meg ke re sést elõ ter jesz tõ kül föl di 
ha tó sá got.

(3) Ha a kül föl di ha tó ság tól ér ke zett meg ke re sést a sza -
bály sér té si ha tó ság vagy a bí ró ság, il let ve a köz pon ti köz -
úti köz le ke dé si nyil ván tar tó szerv tel je sí tet te, az ira to kat a
köz pon ti ha tó ság hoz fel ter jesz ti, amely azo kat to váb bít ja a 
meg ke re sõ kül föl di ha tó ság hoz.

(4) Ha a meg ke re sés tel je sí té sé ben a köz pon ti ha tó ság
hi á nyos sá got vagy hi bát ész lel, an nak pót lá sá ra, ki ja ví tá -
sá ra vagy ki egé szí té sé re a to váb bí tást meg elõ zõ en fel hív ja 
a meg ke re sést tel je sí tõ sza bály sér té si ha tó sá got, vagy a bí -
ró sá got, il let ve a köz pon ti köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tó
szer vet.

7.  § (1) Ha a kül föl di ha tó ság azt a tá jé koz ta tást adja a
köz pon ti ha tó ság nak, hogy a sza bály sér té si jog se gély irán -
ti meg ke re sés hi á nyos vagy pon tat lan, és egy ide jû leg a
 hiány pót lá sát, il let ve ki egé szí tõ adat köz lé sét kéri, a meg -
ke re sést elõ ter jesz tõ sza bály sér té si ha tó ság, il let ve bí ró ság 
a köz pon ti ha tó ság fel hí vá sá nak meg fele lõen a hi ányt pó -
tol ja, a kért ki egé szí tõ ada tot köz li.

(2) Ha a kül föl di ha tó ság azt a tá jé koz ta tást adja a köz -
pon ti ha tó ság nak, hogy a sza bály sér té si jog se gély irán ti
meg ke re sés tel je sí té se aka dály ba üt kö zik, il let ve, hogy a
meg ke re sés ben meg je lölt fel té te lek sze rint nem vagy csak
rész ben tel je sít he tõ – ha a meg ke re sés in do kai to vább ra is
fenn áll nak –, a köz pon ti ha tó ság fel hí vá sá ra a meg ke re sést 
elõ ter jesz tõ sza bály sér té si ha tó ság, il let ve bí ró ság meg te -
szi azo kat a szük sé ges in téz ke dé se ket, me lye ket a kül föl di
ha tó ság a tel je sí tés ér de ké ben meg je lölt. A meg tett in téz -
ke dé sek rõl a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság a vo -
nat ko zó ira tok fel ter jesz té sé vel tá jé koz tat ja a köz pon ti ha -
tó sá got, amely a fel ter jesz tett ira tok to váb bí tá sá val ér te sí ti
a kül föl di ha tó sá got.

(3) Ha a meg tett in téz ke dé sek ben a köz pon ti ha tó ság
 hiányosságot vagy hi bát ész lel, an nak pót lá sá ra, ki ja ví tá -
sá ra vagy ki egé szí té sé re a to váb bí tást meg elõ zõ en fel hív ja 
a meg ke re sést elõ ter jesz tõ sza bály sér té si ha tó sá got, il let ve 
bí ró sá got.

8.  § Ha egy kül föl di ha tó ság olyan cse lek mény  miatt ter -
jeszt elõ sza bály sér té si jog se gély iránt meg ke re sést, amely 
ál la má nak joga sze rint sza bály sér tés, de a ma gyar jog sze -

rint bûn cse lek mény, a köz pon ti ha tó ság er rõl ér te sí ti a
meg ke re sõ kül föl di ha tó sá got. Ha a kül föl di ha tó ság az ér -
te sí tés re adott nyi lat ko za tá ban a jog se gély tel je sí té se irán ti 
ké rel mét fenn tart ja, a köz pon ti ha tó ság a meg ke re sést tel -
je sí tés vé gett át te szi a nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl
 szóló tör vény, il let ve az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly -
ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló tör vény sze rint ille -
té kes ha tó ság hoz.

A személyes adatok kezelése

9.  § (1) A köz pon ti ha tó ság a sza bály sér té si jog se gély
irán ti meg ke re sés tel je sí té se kor, il let ve a sza bály sér té si
jog se gély irán ti meg ke re sés elõ ter jesz tésekor a kül föl di
ha tó ság ré szé re sze mé lyes ada tot ak kor to váb bít hat, ha az
a sza bály sér té sért való fe le lõs ség kér dé sé ben meg ala po -
zott dön tés meg ho za ta la, il let ve a pénz bír sá got ki sza bó
jog erõs sza bály sér té si ha tá ro zat ered mé nyes vég re haj tá sa
ér de ké ben szük sé ges.

(2) Az (1) be kez dés cél já ból a kö vet ke zõ sze mé lyes
ada tok to váb bít ha tó ak:

a) csa lá di és utó név,
b) szü le té si név,
c) szü le té si hely,
d) szü le té si idõ,
e) any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve,
f) la kó hely és tar tóz ko dá si hely,
g) ál lam pol gár ság,
h) az érin tett neme.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt ada tok kal együtt az el já -
rá si jog se gély irán ti meg ke re sés tel je sí té se kor, il let ve elõ -
ter jesz tésekor a kö vet ke zõ ada tok is to váb bít ha tó ak:

a) a sza bály sér tés jel le ge és jogi mi nõ sí té se,
b) a sza bály sér tés el kö ve té sé vel kap cso la tos té nyek

össze fog la lá sa és a kö rül mé nyek le írá sa, be le ért ve az el kö -
ve tés he lyét és ide jét,

c) an nak a gép jár mû nek a rend szá ma és gyárt má nya,
ame lyet a sza bály sér tés el kö ve té sé hez hasz nál tak.

(4) A (2) be kez dés ben fel so rolt ada tok kal együtt a pénz -
bír sá got ki sza bó jog erõs sza bály sér té si ha tá ro zat vég re -
haj tá sá nak át vé te le, il let ve át adá sa so rán a kö vet ke zõ ada -
tok is to váb bít ha tó ak:

a) a (3) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti ada tok,
b) a ha tá ro zat ban ki sza bott pénz bír ság és az el já rá si

költ ség össze ge,
c) az érin tett va gyo na és jö ve de lem for rá sa, va la mint az

azok fel lel he tõ sé gé vel kap cso la tos ada tok,
d) a ha tá ro zat hi vat ko zá si szá ma és kel te.

10.  § (1) Az e tör vény alap ján a kül föl di ha tó ság tól át -
vett vagy e tör vény ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán
is mert té vált to váb bi sze mé lyes ada to kat ki zá ró lag a 9.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cél ér de ké ben le het fel -
hasz nál ni.
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(2) A kül föl di ha tó ság ál tal to váb bí tott sze mé lyes ada to -
kat a köz pon ti ha tó ság, a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a
bí ró ság a kül föl di ha tó ság ál tal al kal ma zott bün te tés vég -
re hajt ha tó sá gá nak meg szû né sé ig, de leg fel jebb a kül föl di
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott két évig ke zel -
he ti.

Költ ség vi se lé si sza bá lyok

11.  § (1) Az el já rá si jog se gély nyúj tá sá val kap cso la tos
költ sé gek a Ma gyar Köz tár sa sá got ter he lik.

(2) A kül föl di ha tó ság vagy bí ró ság sza bály sér té si ügy -
ben ho zott pénz bír sá got ki sza bó jog erõs ha tá ro za tá nak
(a továb biak ban: kül föl di ha tá ro zat) vég re haj tá sá val kap -
cso lat ban fel me rült költ ség az el kö ve tõt ter he li.

III. Fejezet

ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY

1. Cím

ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY NYÚJTÁSA KÜLFÖLDI
HATÓSÁG RÉSZÉRE

12.  § (1) Kül föl di ha tó ság meg ke re sé sé re a sza bály sér -
té si ha tó ság vagy a bí ró ság, il let ve a köz pon ti köz úti köz -
le ke dé si nyil ván tar tó szerv el já rá si jog se gélyt nyújt.

(2) Az el já rá si jog se gély ki ter jed het a tanú, a szak ér tõ és 
az el já rás alá vont sze mély meg hall ga tá sá ra, ok irat vagy a
sza bály sér té si el já rás ira ta i nak a kül föl di ha tó ság ré szé re
tör té nõ meg kül dé sé re, a sza bály sér té si el já rás ira ta i nak a
kéz be sí té sé re, és a sza bály sér té si el já rás alá vont sze mély
ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ sze mé lyes ada ta i ról
tör té nõ adat szol gál ta tás ra.

(3) Az e tör vény ben nem sza bá lyo zott el já rá si cse lek -
mé nyek re a sza bály sér té sek rõl  szóló tör vényt kell meg -
fele lõen al kal maz ni.

(4) A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság az el já rá si
cse lek mény le foly ta tá sa so rán a meg ke re sõ kül föl di ha tó -
ság ké rel mé re más el já rás mó dot is al kal maz hat, ha ez nem
össze egyez tet he tet len a ma gyar jog rend szer alap el ve i vel.

A határidõk

13.  § (1) A meg ke re sést a meg ke re sõ kül föl di ha tó ság
ál tal meg je lölt ha tár idõn be lül kell tel je sí te ni.

(2) Ha a kül föl di ha tó ság tól ér ke zett meg ke re sés nek, a
meg ke re sés tel je sí té sé re ha tás kör rel és ille té kességgel ren -
del ke zõ sza bály sér té si ha tó ság hoz, il let ve a bí ró ság hoz
tör tént meg ér ke zé se kor nyil ván va ló, hogy an nak tel je sí té -

se az ab ban fog lalt ha tár idõn be lül nem le het sé ges, és a ha -
tár idõ in do ko lá sá ból ki tû nik, hogy a ké se de lem a kül föl di
ha tó ság el já rá sá nak si ke res sé gét ve szé lyez tet né, ha la dék -
ta la nul tá jé koz tat ni kell a kül föl di ha tó sá got a meg ke re sés
tel je sí tés hez szük sé ges ha tár idõ rõl. A kül föl di ha tó ság tól a 
leg fõbb ügyé szen ke resz tül nyi lat ko za tot kell kér ni ar ról,
hogy meg ke re sé sét a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró -
ság ál tal meg je lölt ha tár idõs fel té tel lel is fenn tart ja-e.

A tanú, a szakértõ és az eljárás alá vont személy
meghallgatása

14.  § (1) A tanú, a szak ér tõ és az el já rás alá vont sze mély 
meg hall ga tá sá ra az a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve bí ró -
ság az ille té kes, amely nek mû kö dé si te rü le tén a meg hall -
gat ni kí vánt sze mély la kó he lye, en nek hi á nyá ban a tar tóz -
ko dá si he lye van.

(2) A tanú, a szak ér tõ és az el já rás alá vont sze mély sze -
mé lyes meg hall ga tá sa kor a ma gyar jog nak, és – erre vo -
nat ko zó ké re lem ese tén – a meg ke re sõ ál lam jo gá nak a
meg hall ga tás ra, a val lo más té tel meg ta ga dá sá ra, il let ve a
val lo más té te li men tes sé gek re és aka dá lyok ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it al kal maz ni kell.

15.  § (1) Ha a kül föl di ha tó ság tanú, szak ér tõ vagy az
 eljárás alá vont sze mély sza bály sér té si ha tó ság, il let ve bí -
ró ság ál ta li sze mé lyes meg hall ga tá sa iránt ter jeszt elõ
meg ke re sést, a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság a
meg hall ga tás ra ha tár na pot tûz ki, és arra a meg hall ga tan dó 
sze mélyt meg idé zi.

(2) A meg hall ga tás alap ját a meg ke re sõ kül föl di ha tó ság 
ál tal meg kül dött azon ira tok ké pe zik, ame lyek a meg ke re -
sés tel je sí té sé hez szük sé ge sek, il let ve azok a kér dé sek,
ame lye ket a meg hall ga tás so rán tisz táz ni kell.

(3) A sze mé lyes meg hall ga tás ról a sza bály sér té si ha tó -
ság, il let ve a bí ró ság jegy zõ köny vet ké szít, amely ben rö vi -
den le kell írni a sze mé lyes meg hall ga tás me ne tét, a meg -
hall ga tás so rán tör tén te ket. Ha va la mely ki fe je zés vagy ki -
je len tés pon tos szö ve ge je len tõs, azt szó sze rint kell jegy -
zõ könyv be ven ni.

(4) A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság a jegy zõ -
köny vet nyolc na pon be lül az ira tok kal együtt meg kül di a
leg fõbb ügyész nek, aki azt to váb bít ja a meg ke re sést elõ -
ter jesz tõ kül föl di ha tó ság hoz.

A tanú és a szakértõ távbeszélõ-készülék útján történõ
meghallgatása iránti megkeresés teljesítése

16.  § (1) Ha a kül föl di ha tó ság tól ér ke zett meg ke re sés
ér tel mé ben a kül föl di ha tó ság a ta nút vagy a szak ér tõt táv -
be szé lõ-ké szü lék út ján kí ván ja meg hall gat ni, a meg ke re -
sést tel je sí tõ sza bály sér té si ha tó ság, il let ve bí ró ság:
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a) a meg ke re sés ben meg ne ve zett ta nút vagy szak ér tõt a 
táv be szé lõ-ké szü lék út ján tör té nõ meg hall ga tás ra meg idé -
zi, szük ség ese tén – egy ide jû leg – tol má csot ren del ki,

b) a meg hall ga tás ra ki tû zött ha tár nap ról a leg fõbb
ügyész út ján ér te sí ti a meg ke re sõ kül föl di ha tó sá got,

c) biz to sít ja a meg hall ga tás cél já ból meg je lent tanú
vagy szak ér tõ sze mély azo nos sá gá nak a meg ál la pí tá sát,

d) a meg hall ga tást meg elõ zõ en tisz táz za, hogy nincs-e
a tanú val lo más té te lé nek aka dá lya,

e) fi gyel mez te ti a meg hall gat ni kí vánt sze mélyt a jo -
gaira és a kö te les sé ge i re,

f) fel hív ja a meg ke re sõ kül föl di ha tó sá got, hogy az idé -
zés re a meg hall gat ni kí vánt sze mély meg je lent, s ezt köve -
tõen biz to sít ja, hogy a meg ke re sõ kül föl di ha tó ság tag ja a
meg hall gat ni kí vánt sze mély nek a kér dé se it fel te hes se,

g) meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a kül föl di ha tó ság a meg -
hall ga tást a maga ré szé rõl be fe jez te.

(2) A táv be szé lõ-ké szü lék út ján tör té nõ meg hall ga tás ról 
a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság jegy zõ köny vet
ké szít, amely ben rög zí te ni kell az (1) be kez dés sze rin ti el -
já rá si cse lek mé nye ket és rö vi den le kell írni a táv be szé lõ-
ké szü lék út ján tör té nõ meg hall ga tás me ne tét, a meg hall ga -
tás so rán tör tén te ket. Ha va la mely ki fe je zés vagy ki je len -
tés pon tos szö ve ge je len tõs, azt szó sze rint kell jegy zõ -
könyv be ven ni.

(3) A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság a jegy zõ -
köny vet nyolc na pon be lül az ira tok kal együtt meg kül di a
leg fõbb ügyész nek, aki azt to váb bít ja a meg ke re sést elõ -
ter jesz tõ kül föl di ha tó ság hoz.

Okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak
a külföldi hatóság részére történõ megküldése

17.  § (1) Ha a kül föl di ha tó ság az el já rá si jog se gély irán -
ti meg ke re sé sé ben az el járt sza bály sér té si ha tó ság tól, il let -
ve bí ró ság tól ere de ti ok irat, il let ve a sza bály sér té si el já rás
ira ta i nak meg kül dé sét kéri, a meg ke re sést tel je sí tõ sza -
bály sér té si ha tó ság, il let ve bí ró ság fel té te lül szab ja, hogy a 
meg kül dött ira to kat ab ban az ál la pot ban szol gál tas sák
vissza, ami lyen ben azo kat meg küld ték.

(2) A fo lya mat ban lévõ ügyek ben ere de ti ok ira tot és a
sza bály sér té si el já rás ira ta it nem le het meg kül de ni.

A szabálysértési eljárás iratainak kézbesítése

18.  § (1) Ha a kül föl di ha tó ság az el já rá si jog se gély ke -
re té ben hi va ta los ira tá nak kéz be sí té sét kéri, a kéz be sí tés re
a cím zett la kó he lye, en nek hi á nyá ban a tar tóz ko dá si he lye
sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az ille -
té kes.

(2) A kül föl di ha tó ság ál tal meg kül dött irat a Ma gyar or -
szá gon tar tóz ko dó cím zett ré szé re ak kor kéz be sít he tõ, ha a 
kéz be sí ten dõ irat leg alább az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) an nak a ha tó ság nak a meg je lö lé sét, amely tõl a cím -
zett a kéz be sí tett irat tal, il let ve az üggyel kap cso lat ban to -
váb bi fel vi lá go sí tást kér het,

b) az irat ban fog lal tak kal kap cso lat ban fel me rü lõ mu -
lasz tás jog kö vet kez mé nyét,

c) ha a kéz be sí tett irat olyan ren del ke zést tar tal maz,
amellyel szem ben jog or vos lat nak van he lye, ak kor an nak
mód ját és ha tár ide jét,

d) ha az irat ban fog lal tak tel je sí té se költ ség gel jár, a
költ ség té rí tés le he tõ sé gét és mód ját.

(3) A kéz be sí tés meg tör tén tét iga zo ló tér ti ve vényt a
jegy zõ nyolc na pon be lül meg kül di a leg fõbb ügyész nek,
aki azt to váb bít ja a meg ke re sést elõ ter jesz tõ kül föl di ha tó -
ság hoz.

A szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági
nyilvántartásban szereplõ személyes adatairól történõ

adatszolgáltatás

19.  § (1) Ha a sza bály sér té si ügy ben el já ró kül föl di ha -
tó ság, amely elõtt olyan cse lek mény  miatt van el já rás fo -
lya mat ban, amely nek az el kö ve té sé hez gép jár mû vet hasz -
nál tak, és meg ke re sé sé ben a gép jár mû rend szá má nak és
gyárt má nyá nak meg kül dé sé vel, an nak a sze mély nek a ne -
vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja szü le té si csa lá di és
utó ne vét, va la mint lak cí mét kéri, aki a cse lek mény el kö ve -
té se kor a gép jár mû üzem ben tar tó ja volt, a leg fõbb ügyész
a meg ke re sést vá lasz adás cél já ból to váb bít ja a köz pon ti
köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tó szerv nek.

(2) A köz pon ti köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tó szerv a
gép jár mû üzem ben tar tó já nak a ne vét, szü le té si he lyét és
ide jét, any ja szü le té si csa lá di és utó ne vét, va la mint lak cí -
mét a meg ke re sés hoz zá való meg ér ke zé sé tõl szá mí tott ti -
zen öt na pon be lül meg kül di a leg fõbb ügyész nek, aki azt
to váb bít ja a meg ke re sést elõ ter jesz tõ kül föl di ha tó ság hoz.

2. Cím

KÜLFÖLDI HATÓSÁG MEGKERESÉSE ELJÁRÁSI
JOGSEGÉLY IRÁNT

20.  § (1) Az el já rá si jog se gély irán ti ké re lem ki ter jed het
a tanú, a szak ér tõ és az el já rás alá vont sze mély meg hall ga -
tá sá ra, ok irat vagy a sza bály sér té si el já rás ira ta i nak a ké -
rel me zõ ré szé re tör té nõ meg kül dé sé re, a sza bály sér té si el -
já rás ira ta i nak a kéz be sí té sé re, és a sza bály sér té si el já rás
alá vont sze mély ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ sze -
mé lyes ada ta i ról tör té nõ adat szol gál ta tás ké ré sé re.

(2) A kül föl di ha tó ság hoz in té zett sza bály sér té si jog se -
gély irán ti meg ke re sés ben kér he tõ, hogy a kül föl di ha tó -
ság a ma gyar meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ges el já rá si
cse lek mé nye ket a ké re lem ben rög zí tett szem pon tok sze -
rint tel je sít se.
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A határidõk

21.  § (1) A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság a
meg ke re sé sé ben a tel je sí tés re leg fel jebb hat hó na pos ha -
tár idõt ál la pít hat meg, ame lyet meg fele lõen in do kol ni kell.

(2) A meg ke re sés tel je sí té sé re meg je lölt idõ tar tam ra a
sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság az el já rást fel füg -
gesz ti. A fel füg gesz tés tar ta ma az el évü lés ha tár ide jé be
nem szá mít be.

(3) Ha a kül föl di ha tó ság a leg fõbb ügyé szen ke resz tül
ar ról tá jé koz tat ja a sza bály sér té si ha tó sá got, il let ve a bí ró -
sá got, hogy meg ke re sé se a kért ha tár idõn be lül nem tel je -
sít he tõ, nyi lat koz ni kell, hogy a meg ke re sést a sza bály sér -
té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság to vább ra is fenn tart ja-e.

A tanú, a szakértõ és az eljárás alá vont személy
meghallgatása

22.  § Ha a ma gyar sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró -
ság az el já rás alá vont sze mélyt kül föl di ha tó ság út ján kí -
ván ja meg hall gat ni, a meg ke re sett kül föl di ha tó ság hoz
meg kell kül de ni azo kat az ira to kat, ame lyek a meg ke re sés 
el in té zé sé hez szük sé ge sek, és azo kat a kér dé se ket, ame -
lye ket a meg hall ga tás so rán tisz táz ni kell.

A tanú és a szakértõ távbeszélõ-készülék útján
 történõ meghallgatása iránti megkeresés

23.  § (1) A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság meg -
ke re sé sé ben kez de mé nyez he ti, hogy a kül föl di ha tó ság
nyújt son se gít sé get ah hoz, hogy a ta nút vagy a szak ér tõt
táv be szé lõ-ké szü lék út ján meg hall gat has sa.

(2) A meg ke re sés nek tar tal maz nia kell an nak a sza bály -
sér té si ha tó sá gi, il let ve bí ró sá gi al kal ma zott nak a ne vét,
aki az érin tet tet meg kí ván ja hall gat ni. Tanú meg hall ga tá -
sa ese tén a meg ke re sés nek tar tal maz nia kell a tanú ne vét,
egyéb ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tát, il let ve lak cí -
mét.

Okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak
a kérelmezõ részére történõ megküldése

24.  § A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság az el já rá si
jog se gély irán ti ké rel mé ben kez de mé nyez he ti a kül föl di ha -
tó ság nál ere de ti ok ira tok nak, va la mint a le foly ta tott sza bály -
sér té si el já rás ira ta i nak ré szé re való meg kül dé sét.

A szabálysértési eljárás iratainak kézbesítése

25.  § (1) A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság el já -
rá si jog se gély irán ti ké rel met ter jeszt het elõ a kül föl di ál -

lam ha tó sá gá hoz a sza bály sér té si el já rás ira ta i nak kéz be sí -
té se cél já ból.

(2) Az el já rá si ira to kat ab ban az eset ben le het a cím zett
tar tóz ko dá si he lye sze rin ti ál lam ha tó sá ga i nak el já rá si jog -
se gély ke re té ben a kéz be sí tés ér de ké ben meg kül de ni, ha

a) a cím zett címe is me ret len vagy nem egy ér tel mû,

b) az irat pos tai úton tör té nõ kéz be sí té se nem volt le -
het sé ges, vagy

c) a sza bály sér té si ha tó ság, va la mint a bí ró ság meg íté -
lé se sze rint a pos tai úton való kéz be sí tés nem meg fe le lõ
vagy ered mény te len len ne.

A szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági
nyilvántartásban szereplõ személyes adatairól

 történõ adatszolgáltatás kérése

26.  § A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság a sza -
bály sér tés el kö ve té se so rán hasz nált gép jár mû rend szá má -
nak és gyárt má nyá nak meg kül dé sé vel jog se gély irán ti ké -
rel met ter jeszt het elõ an nak ér de ké ben, hogy meg ál la pít sa
an nak a sze mély nek a ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any -
ja szü le té si csa lá di és utó ne vét, va la mint lak cí mét, aki a
sza bály sér té si el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény el kö -
ve té se kor a gép jár mû üzem ben tar tó ja volt.

IV. Fejezet

PÉNZBÍRSÁGOT KISZABÓ JOGERÕS
SZABÁLYSÉRTÉSI HATÁROZAT

VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE,
ILLETVE ÁTADÁSA

1. Cím

PÉNZBÍRSÁGOT KISZABÓ JOGERÕS
SZABÁLYSÉRTÉSI HATÁROZAT

 VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE

27.  § (1) A kül föl di ha tá ro zat vég re haj tá sát a kül föl di
ha tó ság vagy bí ró ság meg ke re sé sé re a köz pon ti ha tó ság
át ve szi, ha az el kö ve tõ Ma gyar or szá gon la kó hellyel, tar -
tóz ko dá si hellyel vagy va gyon nal, il let ve jö ve de lem mel
ren del ke zik.

(2) A kül föl di ha tá ro zat vég re haj tá sá nak át vé te le ese tén
a pénz bír ság meg fi ze té sé nek el en ge dé se ér de ké ben mél tá -
nyos sá gi ké re lem nem nyújt ha tó be.

(3) Az Eu ró pai Unió tag ál la ma i tól ér ke zõ kül föl di ha tá -
ro zat vég re haj tás ra ak kor ve he tõ át, ha a meg ke re sést a
sza bály sér tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de le té -
ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vány ta nú sít vánnyal
együtt kül dik meg.
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28.  § (1) A köz pon ti ha tó ság a kül föl di ha tá ro zat vég re -
haj tá sa át vé te lé nek fel té te le it hi va tal ból vizs gál ja.

(2) A kül föl di íté let vagy ha tá ro zat vég re haj tá sát ha la -
dék ta la nul fel kell füg gesz te ni, il let ve a vég re haj tá si el já -
rást meg kell szün tet ni, ha a meg ke re sõ kül föl di ha tó ság a
vég re haj tás aka dá lyát ké pe zõ dön tés rõl, in téz ke dés rõl
vagy egyéb kö rül mény rõl tá jé koz tat ja a köz pon ti ha tó sá -
got. A köz pon ti ha tó ság er rõl ér te sí ti a 30.  § (1) be kez dé se
sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét.

29.  § (1) A kül föl di ha tá ro zat vég re haj tá sá nak át vé te lét
meg kell ta gad ni, ha

a) a ma gyar tör vény sze rint a bün te tés el évült,
b) a kül föl di ha tá ro zat alap já ul szol gá ló cse lek ményt a

ma gyar sza bály sér té si ha tó ság vagy a bí ró ság már jog erõ -
sen el bí rál ta,

c) a kül föl di ha tá ro zat alap já ul szol gá ló cse lek ményt
kül föl di ha tó ság már jog erõ sen el bí rál ta, és az er rõl  szóló
ha tá ro zat vég re haj tá sát a Ma gyar Köz tár sa ság már át vet te,

d) a tag ál la mi ha tó ság ál tal meg kül dött ta nú sít vány
nyil ván va ló an nem az ah hoz mel lé kelt ha tá ro zat ra vo nat -
ko zik,

e) a kül föl di ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott összeg a ha tá -
ro zat meg ho za ta la nap ján ér vé nyes, a Ma gyar Nem ze ti
Bank ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon át szá mít -
va nem ha lad ja meg a 70 eu rót.

(2) Nincs he lye a kül föl di ha tá ro zat vég re haj tá sá nak, ha
an nak jog erõ re emel ke dé se óta egy év el telt.

(3) Az el évü lé si idõn be lül meg kez dett vég re haj tás foly -
ta tá sá nak nem aka dá lya, ha az el évü lé si idõ már el telt.

30.  § (1) A kül föl di ha tá ro zat ban meg je lölt összeg be -
sze dé sét az el kö ve tõ la kó he lye, en nek hi á nyá ban a tar tóz -
ko dá si he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je hajt ja vég re.

(2) Ha az (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján a vég re haj -
tás ra ille té kes jegy zõ nem ál la pít ha tó meg, a kül föl di ha tá -
ro zat ban meg je lölt összeg be sze dé sét an nak a te le pü lé si
ön kor mány zat nak a jegy zõ je hajt ja vég re, amely nek mû -
kö dé si te rü le tén az el kö ve tõ nek fel lel he tõ jö ve del me, il let -
ve va gyo na van.

(3) A kül föl di ha tá ro zat vég re haj tá sa irán ti meg ke re sést
a pénz bír ság vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
kell vég re haj ta ni az zal az el té rés sel, hogy ha az adók mód -
já ra tör té nõ be haj tás ra nincs le he tõ ség, vagy az arány ta la -
nul hosszú idõ vel jár na, köz ér de kû mun ká ra, il let ve el zá -
rás ra tör té nõ át vál toz ta tás nak nincs he lye.

31.  § (1) Ha az azo nos tí pu sú köz úti köz le ke dé si sza bá -
lyok meg sér té se ese tén a kül föl dön ki sza bott pénz bír ság
össze ge a Ma gyar or szá gon ki szab ha tó pénz bír ság leg ma -
ga sabb össze gét meg ha lad ja, a vég re haj tás a ma gyar jog -
sza bá lyok sze rint ki szab ha tó leg ma ga sabb összeg re
 terjed ki.

(2) Ha az el kö ve tõ iga zol ja, hogy a kül föl di ha tá ro zat -
ban meg je lölt össze get rész ben vagy egész ben meg fi zet te,
a jegy zõ ér te sí té se alap ján a köz pon ti ha tó ság az el já rást
fel füg gesz ti, és egy ide jû leg meg ke re si a ha tá ro za tot ki bo -
csá tó kül föl di ha tó sá got, hogy a meg fi ze tés té nyé rõl har -
minc na pon be lül nyi lat koz zon. Ha a meg adott ha tár idõn
be lül a kül föl di ha tó ság a meg ke re sés re nem vá la szol, az
el já rást meg kell szün tet ni.

32.  § A kül föl di pénz nem ben ki sza bott pénz bír ság és az
el já rá si költ ség vég re haj tá sát ma gyar fo rint ban kell tel je sí -
te ni. Az át vál tás nál a pénz bír sá got ki sza bó ha tá ro zat meg -
ho za ta la nap ján ér vé nyes, a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal
köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lyam alap ján a fel tün te tett
kö zé pár fo lya mot kell figye lembe ven ni.

33.  § Az il le ték bé lyeg ben le rótt pénz bír ság és el já rá si
költ ség össze ge a köz pon ti költ ség ve tés köz vet len be vé te -
le, míg a köz vet len le til tás út ján, vagy adók mód já ra be haj -
tott pénz bír ság és az el já rá si költ ség össze ge a vég re haj tó
te le pü lé si ön kor mány za tot il le ti meg.

2. Cím

PÉNZBÍRSÁGOT KISZABÓ JOGERÕS
SZABÁLYSÉRTÉSI HATÁROZAT 
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTADÁSA

34.  § (1) A sza bály sér té si ha tó ság pénz bír sá got ki sza bó
jog erõs sza bály sér té si ha tá ro za tá nak, il let ve a bí ró ság
pénz bír sá got ki sza bó jog erõs vég zé sé nek, vagy ha tá ro za -
tá nak (a továb biak ban: ha tá ro zat) vég re haj tá sa, va la mint
ezek ben a ha tá ro za tok ban meg ál la pí tott el já rá si költ ség
vég re haj tá sa át ad ha tó, ha cél sze rû, hogy azt egy má sik ál -
lam ha tó sá ga hajt sa vég re.

(2) A vég re haj tás át adá sa kü lö nö sen ak kor cél sze rû, ha
az el kö ve tõ kül föl di, vagy ma gyar ál lam pol gár ugyan, de
la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye kül föl dön van, vagy kül föl -
dön va gyon nal, il let ve jö ve de lem mel ren del ke zik.

(3) A ha tá ro zat vég re haj tá sa át adá sá nak to váb bi fel té te -
le, hogy

a) az el kö ve tõ a pénz bír sá got nem fi zet te meg,
b) a pénz bír ság össze ge a ha tá ro zat meg ho za ta la nap -

ján ér vé nyes, a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett hi va -
ta los de vi za ár fo lya mon át szá mít va meg ha lad ja a 70 eu rót.

35.  § (1) A vég re haj tás át adá sá ra irá nyu ló meg ke re sé se -
ket a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság a sza bály sér -
tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben meg ha -
tá ro zott for ma nyom tat vány ta nú sít vánnyal együtt meg kül -
di a köz pon ti ha tó ság nak.

(2) A meg ke re sés hez egyéb – sze mé lyes ada tot nem tar -
tal ma zó – tá jé koz ta tás is csa tol ha tó az át adás ra ke rü lõ ha -
tá ro zat tal kap cso lat ban, kü lö nö sen a ha tá ro zat in do ka i ra
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vo nat ko zó an. Az al kal ma zott ma gyar jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek szö ve gét a meg ke re sés hez csa tol ni kell.

36.  § Ha a vég re haj tást a kül föl di ha tó ság át vet te, az el -
kö ve tõ vel szem ben Ma gyar or szá gon to váb bi vég re haj tá si
cse lek ményt csak ak kor le het fo ga na to sí ta ni, ha a vég re -
haj tást át ve võ ál lam ban az el kö ve tõ ki von ta ma gát a vég -
re haj tás alól, vagy a ha tá ro zat egyéb ok ból nem volt vég re -
hajt ha tó, s er rõl a vég re haj tást át ve võ kül föl di ha tó ság ér -
te sí tet te a köz pon ti ha tó sá got.

37.  § (1) Ha a vég re haj tás át en ge dé sét köve tõen, per újí tás
foly tán a bí ró ság a ha tá ro za tot egész ben vagy rész ben ha tá -
lyon kí vül he lyez te, és új ha tá ro za tot ho zott, er rõl a köz pon ti
ha tó sá got – az új ha tá ro zat meg kül dé sé vel – ér te sí ti.

(2) A köz pon ti ha tó ság az új ha tá ro za tot ha la dék ta la nul
to váb bít ja a vég re haj tást át ve võ kül föl di ha tó ság hoz, s
egy ide jû leg kéri a vég re haj tás meg szün te té sét.

V. Fejezet

A VÉGREHAJTÁSRA ÁTVETT KÜLFÖLDI
HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA

38.  § (1) A pénz bír sá got ki sza bó jog erõs sza bály sér té si
ha tá ro zat át vé te lé re, il let ve át adá sá ra jo go sult köz pon ti
ha tó ság köz pon ti nyil ván tar tást ve zet azok ról a kül föl di
ha tá ro za tok ról, ame lye ket vég re haj tás ra át vett.

(2) A köz pon ti nyil ván tar tás cél ja an nak meg aka dá lyo -
zá sa, hogy a köz pon ti ha tó ság egy kül föl di ha tá ro za tot
vég re haj tás ra több al ka lom mal át ve gyen.

(3) A köz pon ti ha tó ság a köz pon ti nyil ván tar tás ból adat
szol gál ta tá sá ra nem jo go sult.

(4) A köz pon ti nyil ván tar tás a 9.  § (2)–(4) be kez dé se
sze rin ti sze mé lyes és to váb bi ada to kat, to váb bá a 6.  § (2)
és (3) be kez dé se sze rin ti, a kül föl di meg ke re sés tel je sí tés re 
vo nat ko zó ér te sí té se ket is tar tal maz za.

(5) A köz pon ti ha tó ság ál tal ve ze tett köz pon ti nyil ván -
tar tás ban a (4) be kez dés sze rin ti ada to kat a 10.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti idõ pon tig le het ke zel ni. Ezt köve tõen gon -
dos kod ni kell a tá rolt ada tok tör lé sé rõl.

(6) A köz pon ti ha tó ság adat to váb bí tás ra vo nat ko zó
nyil ván tar tást ve zet, amely nyil ván tar tás meg õr zé si ide je
az adat to váb bí tás tól szá mí tott öt év.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

39.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó -
nap 15. nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a hatályba lépésekor már
jog erõ sen be fe je zett ügyek ben nem le het al kal maz ni.

Felhatalmazó rendelkezések

40.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a sza bály sér tés sza bá lyo zá -
sá ért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben meg ha tá roz za a
pénz bír sá got ki sza bó jog erõs sza bály sér té si ha tá ro za tok
vég re haj tá sá nak át adá sá ra, il let ve át vé te lé re jo go sult köz -
pon ti ha tó sá got.

(2) Fel ha tal ma zást kap a sza bály sér tés sza bá lyo zá sá ért fe -
le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg az Eu ró pai
Unió ta ná csá nak a köl csö nös el is me rés el vé nek a pénz bün te -
té sek re való al kal ma zá sá ról  szóló, 2005. feb ruár 24-i
2005/214/IB ke ret ha tá ro za tá nak mel lék le te sze rin ti for ma -
nyom tat vány ta nú sít ványt és an nak ki töl té si sza bá lya it.

Módosuló rendelkezések

41.  § A nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl  szóló
1996. évi XXXVIII. tör vény 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) Ha egy kül föl di ha tó ság olyan cse lek mény  miatt
ter jeszt elõ bûn ügyi jog se gély irán ti meg ke re sést, amely
ál la má nak joga sze rint bûn cse lek mény, de a ma gyar jog
sze rint sza bály sér tés, a köz pon ti ha tó ság er rõl ér te sí ti a
meg ke re sõ kül föl di ha tó sá got. Ha a kül föl di ha tó ság az ér -
te sí tés re adott nyi lat ko za tá ban a jog se gély tel je sí té se irán ti 
ké rel mét fenn tart ja, a ké re lem tel je sí té se kor a sza bály sér -
té si jog se gély rõl  szóló tör vényt kell al kal maz ni.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

42.  § (1) Ez a tör vény az Eu ró pai Unió 2000. má jus
29-én el fo ga dott, az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti köl -
csö nös bûn ügyi jog se gély rõl  szóló egyez mé nyé nek való
meg fe le lést biz to sít ja.

(2) E tör vény 19.  § és 26.  §-a a Schen ge ni Vég re haj tó
Bi zott ság 1999. áp ri lis 28-án kelt, a köz úti köz le ke dé si
sza bá lyok meg sér té sé vel kap cso la tos el já rá sok ban foly ta -
tan dó együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás ról  szóló ha -
tá ro za tá nak való meg fe le lést szol gál ja.

(3) E tör vény IV. fe je ze te az Eu ró pai Unió ta ná csá nak a
köl csö nös el is me rés el vé nek a pénz bün te té sek re való al -
kal ma zá sá ról  szóló, 2005. feb ru ár 24-i 2005/214/IB ke ret -
ha tá ro za tá nak, va la mint a Schen ge ni Vég re haj tó Bi zott ság 
1999. áp ri lis 28-án kelt, a köz úti köz le ke dé si sza bá lyok
meg sér té sé vel kap cso la tos el já rá sok ban foly ta tan dó
együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás ról  szóló ha tá ro za -
tá nak való meg fe le lést szol gál ja.

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
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Melléklet
a 2007. évi XXXVI.  tör vényhez

A pénz bír sá got ki sza bó jog erõs sza bály sér té si ha tá ro zat 
vég re haj tá sá nak át adá sá ra az aláb bi sza bály sér té sek ese -
tén ke rül het sor:

Az em be ri mél tó ság, a sze mé lyi sza bad ság és a köz rend
el le ni sza bály sér té sek:

1. Pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok kal és pi ro -
tech ni kai ter mé kek kel kap cso la tos sza bály sér tés (Sztv.
140.  §),

2. Lõ fegy ver rel kap cso la tos sza bály sér tés (Sztv.
141.  §),

3. Rend za va rás (Sztv. 142.  §),

4. Ga ráz da ság (Sztv. 142/A.  §),

5. Til tott ké jel gés (Sztv. 143.  §),

6. Sze xu á lis szol gál ta tás ra való fel hí vás ti lal ma (Sztv.
144. §),

7. A sze xu á lis szol gál ta tás fel kí ná lá sá nak, hir de té sé -
nek ti lal ma (Sztv. 145. §),

8. Ter mé szet vé del mi sza bály sér tés (Sztv. 147.  §),

9. Kör nye zet vé del mi sza bály sér tés (Sztv. 148.  §),

10. Jo go su lat lan va dá szat (Sztv. 149.  §),

11. Ve szé lyes fe nye ge tés (Sztv. 151.  §),

12. Jár mû ve ze tés az el til tás tar ta ma alatt (Sztv.
156/A.  §),

Tu laj don el le ni sza bály sér té sek:

13. Lo pás sal vagy csa lás sal el kö ve tett tu laj don el le ni
sza bály sér tés [Sztv. 157.  § (1) be kez dés a) és b) pont],

14. Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló kor mány ren de -
let ben meg ha tá ro zott egyes sza bály sér té si tény ál lá sok ese -
té ben.

2007. évi XXXVII.
tör vény

az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról  szóló
1993. évi LIX. tör vény módosításáról*

Az Or szág gyû lés a jövõ nem ze dé kek iránt ér zett fe le -
lõs ség tõl ve zé rel ve új in téz ményt kí ván lét re hoz ni és en -
nek elõ ké szí té se, az in téz mé nyi rend szer meg újí tá sa ér de -
ké ben a következõ tör vényt alkotja:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 14-i ülés nap ján fo gad ta el.

1.  § Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról
 szóló 1993. évi LIX. tör vény (a továb biak ban: Obtv.)
2.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Az országgyûlési biztos és a külön biztos
 megválasztása

2.  § (1) Az Or szág gyû lés az alap ve tõ jo gok vé del me ér -
de ké ben – ki zá ró lag neki fe le lõs meg bí zott ként – vá laszt ja 
meg az or szág gyû lé si biztost.

(2) Az Or szág gyû lés egyes alap ve tõ jo gok vé del mé re az 
or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val
tör vény ben meg ha tá ro zott kü lön biz tost is vá laszt hat. A
kü lön biz tos a szak te rü le tén ön ál ló in téz ke dé si jog gal ren -
del ke zik. Az or szág gyû lé si biz tos a kü lön biz tos fel adat -
kö ré be tar to zó ügyek ben nem jár hat el.

(3) Ha az or szág gyû lé si biz tos aka dá lyoz tat va van,
vagy e tiszt ség nincs be tölt ve, az or szág gyû lé si biz tos
jog kö rét az ál ta la ki je lölt, en nek hi á nyá ban vagy aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén a kor ban leg idõ sebb más kü lön biz tos
gya ko rol ja.

(4) Ha a kü lön biz tos aka dá lyoz tat va van, vagy e tiszt -
ség nincs be tölt ve, a kü lön biz tos jog kö rét az or szág gyû lé -
si biz tos gya ko rol ja.

(5) Ahol jog sza bály or szág gyû lé si biz tost em lít, azon
– el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – a kü lön biz tost is ér te ni
kell.”

2.  § (1) Az Obtv. 9.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép: 

„(1) Az or szág gyû lé si biz tos mi nisz te ri il let mény re és 
jut ta tá sok ra jo go sult az zal, hogy a ve ze tõi il let mény pót -
lék mér té ke a mi nisz te ri ve ze tõi il let mény pót lék más fél -
sze re se.”

(2) Az Obtv. 28.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az or szág gyû lé si biz tos az in téz ke dést nem tar tal -
ma zó irat ki ad má nyo zá si jo gát írás ban a Hi va tal ve ze tõi
meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ jé re átruházhatja.”

3.  § (1) A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény 137.  § 1. pont f) al pont já ban az „ál lam pol gá ri
jo gok or szág gyû lé si biz to sa és ál ta lá nos he lyet te se, va la -
mint a kü lön biz to sok” szö veg rész he lyé be az „or szág gyû -
lé si biz tos” szö veg, a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl
 szóló 1991. évi XXXI. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben az
„ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa” szö veg rész
he lyé be az „or szág gyû lé si biz tos” szö veg, a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 44.  §
(5) be kez dé sé ben a „hi va ta la i ban” szö veg rész he lyé be a
„hi va ta lá ban” szö veg, az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti -
tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény 6.  § (1) be kez dés
j) pont já ban az „ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa
és ál ta lá nos he lyet te se, va la mint a kü lön biz to sok” szö veg -
rész he lyé be az „or szág gyû lé si biz tos” szö veg, a köz ira -
tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del -
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mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény 17.  § (1) be kez dé sé -
ben a „biz to sok hi va ta la i nak” szö veg rész he lyé be a „biz tos 
hi va ta lá nak” szö veg, a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 11.  §
(2) be kez dé sé ben az „ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si
biz to sa” szö veg rész he lyé be az „or szág gyû lé si biz tos”
szö veg, a jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün te tõ -
jo gi in téz ke dé sek rõl  szóló 2001. évi CIV. tör vény 1.  §
(2) be kez dé sé ben a „Biz to sok” szö veg rész he lyé be a „Biz -
tos” szö veg, az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ -
ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 15.  §
(6) be kez dé sé ben az „ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si
biz to sa, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok or szág gyû -
lé si biz to sa és az adat vé del mi biz tos” szö veg rész he lyé be
az „or szág gyû lé si biz tos” szö veg, a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 327.  § (1) be kez dés
f) pont já ban az „ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa,
a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to -
sa, va la mint az adat vé del mi” szö veg rész he lyé be az
„ország gyûlési” szö veg, a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló
2004. évi XIX. tör vény 22.  § (4) be kez dé sé ben a „Biz to -
sok” szö veg rész he lyé be a „Biz tos” szö veg, az Eu ró pai
Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i nek jog ál lá sá ról  szóló 
2004. évi LVII. tör vény 8.  § (2) be kez dés f) pont já ban az
„ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa és ál ta lá nos he -
lyet te se, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok or szág gyû -
lé si biz to sa és az adat vé del mi” szö veg rész he lyé be az
„ország gyûlési” szö veg, az elekt ro ni kus in for má ció sza -
bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény 3.  § (1) be kez dés
a) pont já ban a „Biz to sok” szö veg rész he lyé be a „Biz tos”
szö veg, va la mint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 107.  § (4) be kez dé sé ben az „ál lam pol -
gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa, he lyet te se, il let ve az
ország gyûlési kü lön biz to sok” szö veg rész he lyé be az
„ország gyûlési biz tos” szö veg lép.

(2) A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény 33/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „az ál lam pol -
gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa, a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sa” szö veg rész he lyé be
az „or szág gyû lé si biz tos” szö veg, a Rend õr ség rõl  szóló
1994. évi XXXIV. tör vény 96.  §-ában az „ál lam pol gá ri jo -
gok or szág gyû lé si biz to sa” szö veg rész he lyé be az
„ország gyûlési biz tos” szö veg, az „az 1993. évi LIX.” szö -
veg rész he lyé be a „kü lön” szö veg, a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény 30.  §
(3) be kez dé sé ben a „Biz to sok” szö veg rész he lyé be a „Biz -
tos” szö veg, 52.  § (1) és (4) be kez dé sé ben az „ál lam pol gá ri 
jo gok or szág gyû lé si biz to sa” szö veg rész he lyé be az
„ország gyûlési biz tos” szö veg, 1. szá mú mel lék le té nek
9. pont já ban a „biz to sok és az ál lam pol gá ri jo gok or szág -
gyû lé si biz to sá nak ál ta lá nos he lyet te se” szö veg rész he lyé -
be a „biz tos” szö veg, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény 86.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „ál -
lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa” szö veg rész he -
lyé be az „or szág gyû lé si biz tos” szö veg, a kül föld re uta zás -
ról  szóló 1998. évi XII. tör vény 12.  § (1) be kez dés c) pont -

já ban az „ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa és ál ta -
lá nos he lyet te se, va la mint a kü lön biz to sok” szö veg rész
he lyé be az „or szág gyû lé si biz tos” szö veg, a hon vé de lem -
rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 
36.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „Biz to sok” szö veg rész
he lyé be a „Biz tos” szö veg lép.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe i nek és a
 Magyar Köz tár sa ság ra uta ló el ne ve zés nek a hasz ná la tá ról
 szóló 1995. évi LXXXIII. tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben,
5/A.  § (1) be kez dés e) pont já ban a „biz to sok” szö veg rész
he lyé be a „biz tos” szö veg, 5/A.  § (1) be kez dés e) pont já -
ban a „hi va ta la ik” szö veg rész he lyé be a „hi va ta la” szö veg
lép.

(4) Ha tá lyát vesz ti a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 95/A.  § (10) be kez dé sé ben az „és he lyet -
te se” szö veg rész, va la mint a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 39.  §
d) pont ja.

4.  § E tör vény 2007. jú li us 2. nap ján lép ha tály ba.

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 elnöke

2007. évi XXXVIII.
tör vény

a büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
módosításáról*

1.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
103.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Szak ér tõ ként nem jár hat el,)
„b) aki az ügy ben mint bíró, ügyész vagy nyo mo zó ha -

tó ság tag ja járt vagy jár el, ezek hoz zá tar to zó ja, va la mint
az ügy ben el járt vagy el já ró bí ró ság gal, ügyész ség gel,
nyo mo zó ha tó ság gal al kal ma zot ti vagy szol gá la ti vi szony -
ban lévõ sze mély.”

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

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 elnöke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
23/2007. (V. 18.) EüM

rendelete

a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyászati ellátások támogatásáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö röm -
ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal igény be ve he tõ
gyó gyá sza ti el lá tá sok hoz nyúj tott tá mo ga tás alap ját (köz -

fi nan szí ro zás alap já ul szol gá ló ár), a tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás mér té két és ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) nél kü li
össze gét a ren de let mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen be vál tott
vé nyek alap ján meg kez dett el lá tá sok te kin te té ben kell al -
kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy für dõ el lá tá sok tá mo ga tá sá ról  szóló 56/2003.
(IX. 19.) ESZCSM ren de let,

b) az or vo si re ha bi li tá ció cél já ból tár sa da lom biz to sí tá si 
tá mo ga tás sal igény be ve he tõ gyó gyá sza ti el lá tá sok ról
 szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM ren de let 17.  §-a (2) be kez dé -
sé nek c) pont ja és (5) be kez dé se.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

4124 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/62. szám

Melléklet a 23/2007. (V. 18.) EüM rendelethez

A) Fürdõgyógyászati ellátások

I. Or szá gos mi nõ sí té sû für dõk

Meg ne ve zés
Köz fi nan szí ro zás
alap ját ké pe zõ ár
(ÁFA nél kül, Ft)

TB tá mo ga tás
 mér té ke

 (%)

TB tá mo ga tás
 ÁFA nél kü li

 össze ge
 (Ft)

01 Gyógy vi zes gyógy me den ce (ide ért ve a hé ví zi tó für dõt is) 519 50 260

02 Gyógy vi zes kád für dõ 614 85 522

03 Iszap pa ko lás 1167 FIX 897

04 Súly für dõ 708 FIX 531

05 Szén sa vas für dõ 1002 FIX 745

06 Or vo si gyógy masszázs 882 FIX 550

07 Víz alat ti víz su gár masszázs 964 FIX 724

08 Víz alat ti cso por tos gyógy tor na 676 85 575

09 Komp lex für dõ gyó gyá sza ti el lá tás 2482 85 2110
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II. Kör ze ti mi nõ sí té sû für dõk

Meg ne ve zés
Köz fi nan szí ro zás
alap ját ké pe zõ ár
(ÁFA nél kül, Ft)

TB tá mo ga tás
 mér té ke 

(%)

TB tá mo ga tás
ÁFA nél kü li

 össze ge 
(Ft)

01 Gyógy vi zes gyógy me den ce 454 50 227

02 Gyógy vi zes kád für dõ 548 85 466

03 Iszap pa ko lás 1055 85 897

04 Súly für dõ 625 85 531

05 Szén sa vas für dõ 876 85 745

06 Or vo si gyógy masszázs 785 70 550

07 Víz alat ti víz su gár masszázs 852 85 724

08 Víz alat ti cso por tos gyógy tor na 602 85 512

09 Komp lex für dõ gyó gyá sza ti el lá tás 2202 85 1872

III. He lyi mi nõ sí té sû für dõk

Meg ne ve zés
Köz fi nan szí ro zás
alap ját ké pe zõ ár
(ÁFA nél kül, Ft)

TB tá mo ga tás
 mér té ke

 (%)

TB tá mo ga tás
 ÁFA nél kü li

 össze ge 
(Ft)

01 Gyógy vi zes gyógy me den ce 404 50 202

02 Gyógy vi zes kád für dõ 498 85 423

03 Iszap pa ko lás 934 85 794

04 Súly für dõ 559 85 475

05 Szén sa vas für dõ 866 85 736

06 Or vo si gyógy masszázs 692 70 484

07 Víz alat ti víz su gár masszázs 769 85 654

08 Víz alat ti cso por tos gyógy tor na 513 85 436

09 Komp lex für dõ gyó gyá sza ti el lá tás 1995 85 1696

B) Egyéb gyógyászati ellátások

Meg ne ve zés
Köz fi nan szí ro zás
alap ját ké pe zõ ár
(ÁFA nél kül, Ft)

TB tá mo ga tás
 mér té ke

 (%)

TB tá mo ga tás
 ÁFA nél kü li

 össze ge
 (Ft)

18 éves kor alat ti cso por tos gyógy úszás 676 100 676



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

41/2007. (V. 18.) FVM
rendelete

a Mezõgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerrõl  szóló

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet  módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi
XVII. tör vény 81.  § (3) be kez dé sé nek i) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer rõl
 szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let 7.  § (2) be kez dé -
sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ada tok prog ram sze -
rû fel újí tá sát éven te kell vég re haj ta ni új adat fel vé te le zés
se gít sé gé vel oly mó don, hogy a fel újí tás az or szág egész
te rü le té re vo nat ko zó an öt éven te leg alább egy szer meg tör -
tén jen.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A gazdasági és közlekedési miniszter
h a t á r o z a t a

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény
5. §-ának (4) be kez dé sé ben rög zí tett fel ha tal ma zás alap ján 
az alábbi

határozatot

ho zom:

A PTI 325 730 sor szá mú Szá mí tás tech ni kai szoft -
ver-üze mel te tõ bi zo nyít vány ér vény te len, ál la mi lag el is -
mert szak képesítést nem igazol.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

4126 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/62. szám

Beszámoló az Országos Szlovák Önkormányzat és intézményei
2006. évi gazdálkodásáról

(a 6/2007/KGY (febr. 21.) számú közgyûlési határozat alapján)

Ezer fo rint ban
BEVÉTELEK

Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat (OSZÖ) ál la mi tá mo ga tá sa 89 400

OSZÖ sa ját be vé te le 3 290

OSZÖ be vé te le pá lyá za tok ból 6 729

Egyéb tá mo ga tá sok (elõ zõ évek rõl) 3 912

Az OSZÖ egy sze ri va gyo ná ból – be ru há zás ra 4 000

OSZÖ nyi tó pénz esz kö ze 9 757

In téz mé nyek ál la mi tá mo ga tá sa 448 829



In téz mé nyek sa ját be vé te le 30 228

In téz mé nyek be vé te le pá lyá za tok ból 79 922

In téz mé nyek nyi tó pénz esz kö ze 45 452

Be vé te lek össze sen 721 519

KIADÁSOK

OSZÖ sze mé lyi ki adá sai 51 159

OSZÖ já ru lé kok 11 202

OSZÖ do lo gi ki adá sok 17 577

OSZÖ fel hal mo zá si ki adá sok 14 175

OSZÖ ren dez vé nyek 13 266

OSZÖ tá mo ga tá sok (he lyi szlo vák ren dez vé nyek re) 4 990

In téz mé nyek sze mé lyi ki adá sai 307 399

In téz mé nyek já ru lé kai 94 263

In téz mé nyek do lo gi ki adá sai 117 473

In téz mé nyek be ru há zá sai 13 293

El lá tot tak pénz be ni jut ta tá sa (ok ta tá si in téz mé nyek nél) 2 845

Pénz ma rad vány (OSZÖ + in téz mé nyek) 73 877

Ki adá sok össze sen 721 519

Fu zik Já nos s. k.,
el nök
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 48. szá má ban ki hir de tett, az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló
tá mo ga tá sok ese té ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM ren de let mel lék le te
a) pont já nak elsõ be kez dé se má so dik mon da tá ban, il let ve b) pont já nak felvezetõ szövege harmadik mondatában az Intézet megnevezése helyesen:

,,a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ta laj ta ni és Ag ro ké mi ai Ku ta tó in té ze te”.
(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 51/I. szá má ban ki hir de tett, a kör nye ze ti alap nyil ván tar tás ról szó ló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
 – 1. §-ának e) pont ja he lye sen:
 ,,e) kör nye zet vé del mi ob jek tum: olyan te rü let, hely hez kö tött lé te sít mény, tárgy, épít mény, en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sé nek he lye, amellyel

össze füg gés ben az Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má ci ós Rend szer hez (a to váb bi ak ban: OKIR) kap cso ló dó an a 4. § (2) be kez dé sé ben fel so rolt szer -
vek köz igaz ga tá si el já rást foly tat nak le, vagy amellyel kapcsolatban környezetvédelmi adatszolgáltatást teljesítenek;”

– 2. §-ának (2) be kez dé se he lye sen:
„(2) A kör nye ze ti alap nyil ván tar tás ba a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek (a to váb bi ak ban: fel ügye lõ sé gek), az Or szá -

gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a to váb bi ak ban: fõ fel ügye lõ ség), va la mint a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) jegyezhet be egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat.”

– 9. §-a he lye sen:
„9. § A 3. §-ban meg ha tá ro zott szer vek dön té se i nek a kör nye zet vé del mi azo no sí tó ada to kat tar tal maz ni uk kell.”

(Kéz irat hi ba)
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.1627 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


