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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXI.
tör vény

a Firenzében, 2000. október 20-án kelt,
az Európai Táj Egyezmény kihirdetésérõl*

Az Or szág gyû lés, egyet ért ve az Eu ró pa Ta nács azon
fel is me ré sé vel, hogy a tá jak el en ged he tet len össze te või az
em be rek kör nye ze té nek, ki fe je zik kö zös kul tu rá lis és ter -
mé sze ti örök sé gük sok fé le sé gét, és iden ti tá suk alap ját ké -
pe zik, nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sunk kal össz hang -
ban a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Fi ren zé ben, 2000. ok tó ber 20-án kelt, Eu ró pai Táj Egyez -
mény (a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § Az Egyez mény 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:

„European Landscape Convention

Preamble

The mem ber Sta tes of the Co un cil of Eu ro pe sig na to ry
hereto,

Con si de ring that the aim of the Co un cil of Eu ro pe is to
achi e ve a gre a ter unity bet we en its mem bers for the
pur po se of sa fe gu ar ding and re a li sing the ide als and
prin cip les which are the ir com mon he ri ta ge, and that this
aim is pur su ed in par ti cu lar thro ugh ag re e ments in the
economic and social fields;

Concerned to achieve sustainable development based
on a balanced and harmonious relationship between social
needs, economic activity and the environment;

Noting that the landscape has an important public
interest role in the cultural, ecological, environmental and

social fields, and constitutes a resource favourable to
economic activity and whose protection, management and
planning can contribute to job creation;

Aware that the landscape contributes to the formation of 
local cultures and that it is a basic component of the
European natural and cultural heritage, contributing to
human well-being and consolidation of the European
identity;

Acknowledging that the landscape is an important part
of the quality of life for people everywhere: in urban areas
and in the countryside, in degraded areas as well as in areas 
of high quality, in areas recognised as being of outstanding 
beauty as well as everyday areas;

Noting that developments in agriculture, forestry,
industrial and mineral production techniques and in
regional planning, town planning, transport,
infrastructure, tourism and recreation and, at a more
general level, changes in the world economy are in many
cases accelerating the transformation of landscapes;

Wishing to respond to the public’s wish to enjoy high
quality landscapes and to play an active part in the
development of landscapes;

Believing that the landscape is a key element of
individual and social well-being and that its protection,
management and planning entail rights and
responsibilities for everyone;

Having regard to the legal texts existing at international
level in the field of protection and management of the
natural and cultural heritage, regional and spatial
planning, local self-government and transfrontier
co-operation, in particular the Convention on the
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
(Bern, 19 September 1979), the Convention for the
Protection of the Architectural Heritage of Europe
(Granada, 3 October 1985), the European Convention on
the Protection of the Archaeological Heritage (revised)
(Valletta, 16 January 1992), the European Outline
Convention on Transfrontier Co-operation between
Territorial Communities or Authorities (Madrid, 21 May
1980) and its additional protocols, the European Charter of 
Local Self-government (Strasbourg, 15 October 1985), the 
Convention on Biological Diversity (Rio, 5 June 1992),
the Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (Paris, 16 November 1972),
and the Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision-making and Access to Justice on
Environmental Matters (Aarhus, 25 June 1998);

Acknowledging that the quality and diversity of
European landscapes constitute a common resource, and
that it is important to co-operate towards its protection,
management and planning;
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Wishing to provide a new instrument devoted
exclusively to the protection, management and planning of 
all landscapes in Europe,

Have ag re ed as fol lows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of the Convention:

a) „Landscape” means an area, as perceived by people,
whose character is the result of the action and interaction
of natural and/or human factors.

b) „Landscape policy” means an expression by the
competent public authorities of general principles,
strategies and guidelines that permit the taking of specific
measures aimed at the protection, management and
planning of landscapes.

c) „Landscape quality objective” means, for a specific
landscape, the formulation by the competent public
authorities of the aspirations of the public with regard to
the landscape features of their surroundings.

d) „Landscape protection” means actions to conserve
and maintain the significant or characteristic features of a
landscape, justified by its heritage value derived from its
natural configuration and/or from human activity.

e) „Landscape management” means action, from a
perspective of sustainable development, to ensure the
regular upkeep of a landscape, so as to guide and
harmonise changes which are brought about by social,
economic and environmental processes.

f) „Landscape planning” means strong
forward-looking action to enhance, restore or create
landscapes.

Article 2

Scope

Subject to the provisions contained in Article 15, this
Convention applies to the entire territory of the Parties and
covers natural, rural, urban and peri-urban areas. It
includes land, inland water and marine areas. It concerns
landscapes that might be considered outstanding as well as 
everyday or degraded landscapes.

Article 3

Aims

The aims of this Convention are to promote landscape
protection, management and planning, and to organise
European co-operation on landscape issues.

Chapter II

NATIONAL MEASURES

Article 4

Division of responsibilities

Each Party shall implement this Convention, in
particular Articles 5 and 6, according to its own division of 
powers, in conformity with its constitutional principles
and administrative arrangements, and respecting the
principle of subsidiarity, taking into account the European
Charter of Local Self-government. Without derogating
from the provisions of this Convention, each Party shall
harmonise the implementation of this convention with its
own policies.

Article 5

General measures

Each Party undertakes:

a) to recognise landscapes in law as an essential
component of people’s surroundings, an expression of the
diversity of their shared cultural and natural heritage, and a 
foundation of their identity;

b) to establish and implement landscape policies aimed
at landscape protection, management and planning
through the adoption of the specific measures set out in
Article 6;

c) to establish procedures for the participation of the
general public, local and regional authorities, and other
parties with an interest in the definition and
implementation of the landscape policies mentioned in
paragraph b) above;

d) to integrate landscape into its regional and town
planning policies and in its cultural, environmental,
agricultural, social and economic policies, as well as in
any other policies with possible direct or indirect impact
on landscape.
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Article 6

Specific measures

A. Awareness-raising
Each Party undertakes to increase awareness among the

civil society, private organisations, and public authorities
of the value of landscapes, their role and changes to them.

B. Training and education
Each Party undertakes to promote:
a) training for specialists in landscape appraisal and

operations;
b) multidisciplinary training programmes in landscape

policy, protection, management and planning, for
professionals in the private and public sectors and for
associations concerned;

c) scho ol and uni ver sity co ur ses which, in the re le vant
sub ject are as, add ress the va lu es at ta ching to lands ca pes
and the is su es ra i sed by the ir pro tec ti on, ma na ge ment and
planning.

C. Identification and assessment
1. With the active participation of the interested parties, 

as stipulated in Article 5.c) and with a view to improving
knowledge of its landscapes, each Party undertakes:

a) (i) to identify its own landscapes throughout its
territory;

(ii) to analyse their characteristics and the forces and
pressures transforming them;

(iii) to take note of changes;
b) to assess the landscapes thus identified, taking into

account the particular values assigned to them by the
interested parties and the population concerned.

2. These identification and assessment procedures shall 
be guided by the exchanges of experience and
methodology, organised between the Parties at European
level pursuant to Article 8.

D. Landscape quality objectives
Each Party undertakes to define landscape quality

objectives for the landscapes identified and assessed, after
public consultation in accordance with Article 5.c).

E. Imp le men ta ti on
To put landscape policies into effect, each Party

undertakes to introduce instruments aimed at protecting,
managing and/or planning the landscape.

Chapter III

EUROPEAN CO-OPERATION

Article 7

International policies and programmes

Parties undertake to co-operate in the consideration of
the landscape dimension of international policies and

programmes, and to recommend, where relevant, the
inclusion in them of landscape considerations.

Article 8

Mutual assistance and exchange of information

The Parties undertake to co-operate in order to enhance
the effectiveness of measures taken under other articles of
this Convention, and in particular:

a) to render each other technical and scientific assistance
in landscape matters through the pooling and exchange of
experience, and the results of research projects;

b) to promote the exchange of landscape specialists in
particular for training and information purposes;

c) to exchange information on all matters covered by
the provisions of the Convention.

Article 9

Transfrontier landscapes

The Parties shall encourage transfrontier co-operation
on local and regional level and, wherever necessary,
prepare and implement joint landscape programmes.

Article 10

Monitoring of the implementation of the Convention

1. Existing competent Committees of Experts set up
under Article 17 of the Statute of the Council of Europe
shall be designated by the Committee of Ministers of the
Council of Europe to be responsible for monitoring the
implementation of the Convention.

2. Following each meeting of the Committees of Experts,
the Secretary General of the Council of Europe shall transmit
a report on the work carried out and on the operation of the
Convention to the Committee of Ministers.

3. The Committees of Experts shall propose to the
Committee of Ministers the criteria for conferring and the
rules governing the Landscape award of the Council of
Europe.

Article 11

Landscape award of the Council of Europe

1. The Landscape award of the Council of Europe is a
distinction which may be conferred on local and regional
authorities and their groupings that have instituted, as part
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of the landscape policy of a Party to this Convention, a
policy or measures to protect, manage and/or plan their
landscape, which have proved lastingly effective and can
thus serve as an example to other territorial authorities in
Europe. The distinction may be also conferred on
non-governmental organisations having made particularly
remarkable contributions to landscape protection,
management or planning.

2. Applications for the Landscape award of the Council 
of Europe shall be submitted to the Committees of Experts
mentioned in Article 10 by the Parties. Transfrontier local
and regional authorities and groupings of local and
regional authorities concerned, may apply provided that
they jointly manage the landscape in question.

3. On proposals from the Committees of Experts
mentioned in Article 10 the Committee of Ministers shall
define and publish the criteria for conferring the
Landscape award of the Council of Europe, adopt the
relevant rules and confer the Award.

4. The granting of the Landscape award of the Council
of Europe is to encourage those receiving the award to
ensure the sustainable protection, management and/or
planning of the landscape areas concerned.

Chapter IV

FINAL CLAUSES

Article 12

Relationship with other instruments

The provisions of this Convention shall not prejudice
stricter provisions concerning landscape protection,
management and planning contained in other existing or
future binding national or international instruments.

Article 13

Signature, ratification and entry into force

1. This Convention shall be open for signature by the
member States of the Council of Europe. It shall be subject
to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with 
the Secretary General of the Council of Europe.

2. The Convention shall enter into force on the first day
of the month following the expiry of a period of three
months after the date on which ten member States of the
Council of Europe have expressed their consent to be

bound by the Convention in accordance with the
provisions of the preceding paragraph.

3. In respect of any signatory state which subsequently
expresses its consent to be bound by it, the Convention
shall enter into force on the first day of the month
following the expiry of a period of three months after the
date of the deposit of the instrument of ratification,
acceptance or approval.

Article 14

Accession

1. After the entry into force of this Convention, the
Committee of Ministers of the Council of Europe may
invite the European Community and any European State
which is not a member of the Council of Europe, to accede
to the Convention by a majority decision as provided in
Article 20.d) of the Council of Europe Statute, and by the
unanimous vote of the States parties entitled to hold seats
in the Committee of Ministers.

2. In respect of any acceding State, or the European
Community in the event of its accession, this Convention
shall enter into force on the first day of the month
following the expiry of a period of three months after the
date of deposit of the instrument of accession with the
Secretary General of the Council of Europe.

Article 15

Territorial application

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

2. Any Party may, at any later date, by declaration
addressed to the Secretary General of the Council of
Europe, extend the application of this Convention to any
other territory specified in the declaration. The
Convention shall take effect in respect of such a territory
on the first day following the expiry of a period of three
months after the date of receipt of the declaration by the
Secretary General.

3. Any declaration made under the two paragraphs
above may, in respect of any territory mentioned in such
declaration, be withdrawn by notification addressed to the
Secretary General. Such withdrawal shall become
effective on the first day of the month following the expiry
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of a period of three months after the date of receipt of the
notification by the Secretary General.

Article 16

Denunciation

1. Any Party may, at any time, denounce this
Convention 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 expiry of a period of three
months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.

Article 17

Amendments

1. Any Party or the Committees of Experts mentioned
in Article 10 may propose amendments to this Convention.

2. Any proposal for amendment shall be notified to the
Secretary General of the Council of Europe who shall
communicate it to the member States of the Council of
Europe, to the others Parties, and to any European
non-member State which has been invited to accede to this
Convention in accordance with the provisions of
Article 14.

3. The Committees of Experts mentioned in Article 10
shall examine any amendment proposed and submit the
text adopted by a majority of three-quarters of the Parties’
representatives to the Committee of Ministers for
adoption. Following its adoption by the Committee of
Ministers by the majority provided for in Article 20.d) of
the Statute of the Council of Europe and by the unanimous
vote of the States parties entitled to hold seats in the
Committee of Ministers, the text shall be forwarded to the
Parties for acceptance.

4. Any amendment shall enter into force in respect of
the Parties which have accepted it on the first day of the
month following the expiry of a period of three months
after the date on which three Council of Europe member
States have informed the Secretary General of their
acceptance. In respect of any Party which subsequently
accepts it, such amendment shall enter into force on the
first day of the month following the expiry of a period of
three months after the date on which the said Party has
informed the Secretary General of its acceptance.

Article 18

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council of Europe, any
State or the European Community having acceded to this
Convention, 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 Convention in

accordance with Articles 13, 14 and 15;
d) any declaration made under Article 15;
e) any denunciation made under Article 16;
f) any proposal for amendment, any amendment

adopted pursuant to Article 17 and the date on which it
comes into force;

g) any other act, notification, information or
communication relating to this Convention.

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

Done at Florence, this 20th day of October 2000, in
English and 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 and to any state or
to the European Community should they be invited to
accede to this Convention.”

„Az Európai Táj Egyezmény

Preambulum

Az Eu ró pa Ta nács je len Egyez ményt alá író tag jai,

figye lembe véve, hogy az Eu ró pa Ta nács cél ja tag jai
egy sé gé nek erõ sí té se azért, hogy meg õriz zék és meg va ló -
sít sák a kö zös örök sé gü ket je len tõ esz mé ket és el ve ket és
azt, hogy e cél el éré sé hez fõ leg gaz da sá gi és tár sa dal mi
célú egyez mé nye ken át ve zet az út;

az zal a szán dék kal, hogy tár sa dal mi igé nye ken, gaz da -
sá gi te vé keny sé ge ken és a kör nye zet har mo ni kus és ki -
egyen sú lyo zott kap cso la tán ala pu ló fenn tart ha tó fej lõ dést
ér je nek el;

meg ál la pít va, hogy a táj fon tos köz ér de kû sze re pet tölt
be kul tu rá lis, öko ló gi ai, kör nye ze ti és szo ci á lis té ren, és a
gaz da sá gi te vé keny sé ge ket se gí tõ erõ for rás ként mû kö dik,
amely nek vé del me, ke ze lé se és ter ve zé se új mun ka he lye -
ket te remt het;
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an nak tu da tá ban, hogy a táj elõ se gí ti a he lyi kul tu rá lis
fej lõ dést és alap ve tõ ele me az eu ró pai ter mé sze ti és kul tu -
rá lis örök ség nek, to váb bá hoz zá já rul az em be rek jó lé té hez 
és az eu ró pai iden ti tás meg erõ sí té sé hez;

fel is mer ve, hogy a táj egy for mán fon tos ré sze az em be -
rek élet mi nõ sé gé nek min den hol: vá ro son és fa lun, le rom -
lott és ki vá ló ál la po tú te rü le te ken, a kü lön le ge sen szép nek
tar tott és ilyen adott ság nél kü li he lye ken;

meg ál la pít va, hogy a me zõ gaz da ság, az er dé szet, az ipa -
ri és ás vány bá nyá sza ti tech ni kák, a re gi o ná lis ter ve zés, vá -
ros ter ve zés, a köz le ke dés és szál lí tás, az inf ra struk tú ra, az
ide gen for ga lom és a sza bad idõ el töl té se te rén le zaj lott vál -
to zá sok, és ál ta lá ban véve azok a vál to zá sok, ame lyek a vi -
lág gaz da ság ban vég be men nek, sok eset ben fel gyor sít ják a 
táj át ala ku lá sát;

az zal a szán dék kal, hogy vá laszt ad junk az em be rek kö -
zös óha já ra, hogy ki emel ke dõ ér té kû tá jak ban gyö nyör -
köd hes se nek, és ak tív sze re pet játsz has sa nak a táj for má lá -
sá ban;

ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy a táj kulcs sze re pet ját -
szik az egyén és a tár sa da lom jó lé té ben, és hogy an nak vé -
del me, ke ze lé se és ter ve zé se min den ki szá má ra jo go kat
biz to sít, és min den ki re kö te le zett sé ge ket ró;

figye lembe véve a nem zet kö zi szin ten már meg le võ, a
ter mé sze ti és kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl és ke ze lé sé rõl, 
a re gi o ná lis és te le pü lé si ter ve zés rõl, a he lyi ön kor mány -
za ti és ha tár men ti együtt mû kö dés rõl  szóló jog sza bá lyo -
kat, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõk re: Egyez mény az eu -
ró pai va don élõ nö vé nyek, ál la tok és ter mé sze tes élõ he lye -
ik vé del mé rõl (Bern, 1979. szep tem ber 19.), Egyez mény
az eu ró pai épí té sze ti örök ség vé del mé rõl (Gra na da, 1985.
ok tó ber 3.), a Ré gé sze ti örök ség vé del mé rõl  szóló eu ró pai
egyez mény (mó do sí tott vál to zat) (Val let ta, 1992. ja nu ár
16.), Eu ró pai ke ret egyez mény a te rü le ti ön kor mány za tok
és köz igaz ga tá si szer vek ha tár men ti együtt mû kö dé sé rõl
(Mad rid, 1980. má jus 21.) és an nak ki egé szí tõ jegy zõ -
köny vei, a He lyi ön kor mány za tok eu ró pai char tá ja (Stras -
bo urg, 1985. ok tó ber 15.), Egyez mény a bi o ló gi ai sok fé le -
ség rõl (Rio, 1992. jú ni us 5.), Egyez mény a vi lág kul tu rá lis
és ter mé sze ti örök sé gé nek vé del mé rõl (Pá rizs, 1972. no -
vem ber 16.), va la mint Egyez mény az in for má ci ók el ér he -
tõ sé gé rõl, a tár sa da lom rész vé te lé rõl a dön tés ho za tal ban
és a jog or vos la ti le he tõ sé gek rõl a kör nye zet vé de lem ben
(Aar hus, 1998. jú ni us 25.);

fel is mer ve, hogy az eu ró pai tá jak mi nõ sé ge és sok fé le -
sé ge kö zös ér ték, és fon tos cél, hogy vé del me, ke ze lé se és
ter ve zé se cél já ból az ér de kel tek együtt mû köd je nek;

at tól a szán dék tól ve zet tet ve, hogy lét re jö hes sen egy
olyan új jog sza bály, amely ki zá ró lag Eu ró pa va la mennyi
tá já nak vé del mé vel, ke ze lé sé vel és ter ve zé sé vel foglal -
kozik,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

Meghatározások

A je len Egyez mény ben:

a) ,,Táj” az em ber ál tal ér zé kelt te rü let, amely nek jel le -
ge ter mé sze ti té nye zõk és/vagy em be ri te vé keny sé gek ha -
tá sa és köl csön ha tá sa ered mé nye ként ala kult ki.

b) ,,Táj-po li ti ka” az ille té kes ha tó sá gok olyan ál ta lá nos 
el ve it, stra té gi á ját és irány el ve it je len ti, ame lyek le he tõ vé
te szik a tá jak vé del mét, ke ze lé sét és ter ve zé sét szol gá ló in -
téz ke dé sek meg té te lét.

c) ,,Táj mi nõ sé gé re vo nat ko zó cél ki tû zés” egy adott táj
ese té ben arra vo nat ko zik, ami kor az ille té kes ha tó sá gok
meg fo gal maz zák a la kos ság nak a kör nyék be li táj jel lem -
zõ i re vo nat ko zó igé nye it.

d) ,,A táj vé del me” a táj je len tõs vagy jel lem zõ sa já tos -
sá ga i nak meg õr zé sé re és fenn tar tá sá ra vo nat ko zik. Örök -
sé gi ér té két a táj ter mé sze ti adott sá gai és/vagy az em be ri
te vé keny sé gek ré vén ki ala kult ele me i nek jel lem zõ össze -
té te le adja.

e) ,,A táj ke ze lé se” a fenn tart ha tó fej lõ dés szem pont já -
ból olyan te vé keny sé get je lent, amely nek cél ja a táj rend -
sze res fenn tar tá sa. Cél ja, hogy a tár sa dal mi, gaz da sá gi és
kör nye ze ti fo lya ma tok ál tal elõ idé zett vál to zá so kat irá -
nyít sa és össz hang ba hoz za.

f) ,,A táj ter ve zé se” olyan cél tu da tos te vé keny sé get je -
lent, amely nek cél ja a táj fej lesz té se, hely re ál lí tá sa vagy új
lé te sí té se.

2. Cikk

Az Egyezmény hatálya

A 15. Cikk ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en, ez az Egyez -
mény a Fe lek tel jes te rü le té re vo nat ko zik, és ér vé nyes
mind a ter mé sze ti, vi dé ki, vá ro si és vá ros kör nyé ki tér sé -
gek re. Ide ér ten dõk a szá raz föld, az édes vi zek és a ten ge ri
te rü le tek is. Ma gá ba fog lal ja mind a ki emel ke dõ, mind az
át la gos vagy le rom lott ál la po tú tá ja kat is.

3. Cikk

Az Egyezmény céljai

Az Egyez mény cél ja, hogy elõ se gít se a táj vé del mét, ke -
ze lé sét és ter ve zé sét, va la mint hogy hoz zá já rul jon a tá jak
vo nat ko zá sá ban meg va ló su ló eu ró pai együtt mû kö dés hez.
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II. Fejezet

NEMZETI SZINTÛ INTÉZKEDÉSEK

4. Cikk

Jogkörök megoszlása

A Fe lek az Egyez ményt, kü lö nö sen an nak 5. és 6. Cik -
két sa ját nem ze ti ha ta lom meg osz tá si rend sze rük nek, al -
kot má nyos el ve ik nek és köz igaz ga tá si rend sze rük nek
meg fe le lõ en hajt ják vég re. Tisz te let ben tart ják a szub szi -
di a ri tás el vét és a He lyi ön kor mány za tok eu ró pai kar tá ját.

A Fe lek a je len Egyez mény vég re haj tá sát egy be han gol -
ják sa ját po li ti ká ik kal anél kül, hogy csor bí ta nák eme
Egyez mény ha tá lyát.

5. Cikk

Általános intézkedések

A Fe lek vál lal ják, hogy
a) tör vény ben rög zí tik, hogy a tá jak el en ged he tet len

össze te või az em be rek kör nye ze té nek, ki fe je zik kö zös kul -
tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gük sok fé le sé gét, és iden ti tá suk 
alap ját ké pe zik;

b) olyan táj-po li ti kát ala kí ta nak ki és vál ta nak va ló ra,
amely nek cél ja a táj vé del me, ke ze lé se és ter ve zé se. Eh hez 
a 6. Cikk ben is mer te tett egye di in téz ke dé se ket alkal -
mazzák;

c) ki ala kít ják a rész vé tel hez szük sé ges el já rá so kat a
tár sa da lom tag jai, a he lyi és a re gi o ná lis ha tó sá gok, va la -
mint más ér de kelt fe lek szá má ra, ame lyek ér de kel tek a
fen ti b) be kez dés ben em lí tett táj-po li ti ka meg ha tá ro zá sá -
ban és vég re haj tá sá ban;

d) a tá jat be épí tik re gi o ná lis és vá ros ter ve zé si, to váb bá
kul tu rá lis, kör nye zet vé del mi, me zõ gaz da sá gi, szo ci á lis és
gaz da sá gi, va la mint min den olyan egyéb po li ti ká juk ba,
amely nek köz vet len vagy köz ve tett ha tá sa le het a tá jak ra.

6. Cikk

Egyedi intézkedések

A. A téma irán ti fo gé kony ság nö ve lé se
Mind egyik Fél vál lal ja, hogy nö ve li a ci vil tár sa da lom,

az egyéb nem ál la mi szer ve ze tek és az ál la mi ha tó sá gok
fo gé kony sá gát a tá jak ér té ke és sze re pe iránt, va la mint ab -
ban a te kin tet ben, hogy e té ren vál to zá sok ra van szük ség.

B. Kép zés és ok ta tás
Mind egyik Fél vál lal ja, hogy elõ se gí ti
a) a tá jak ér té ke lé sé hez és mû köd te té sé hez értõ szak ér -

tõk kép zé sét;

b) mul ti disz cip li ná ris kép zé si prog ra mok meg szer ve -
zé sét a táj-po li ti ka, a táj vé del me, ke ze lé se és ter ve zé se te -
rén az ál la mi vagy a ma gán szek tor ban te vé keny ke dõ szak -
em be rek és az érin tett tár sa dal mi szer vek szá má ra;

c) is ko lai és egye te mi tan fo lya mok meg tar tá sát, ame -
lyek az adott szak te rü le ten a tá jak ér té ke it, va la mint a tá jak 
vé del mé vel, ke ze lé sé vel és ter ve zé sé vel össze füg gõ kér -
dé se ket tag lal ják.

C. Szám ba vé tel és ér té ke lés
1. Az ér de kelt fe lek ak tív rész vé te lé vel, az 5. Cikk

c) be kez dé sé nek figye lembe véte lével, ab ból a cél ból,
hogy bõ vül je nek a tá jak ról össze gyûlt is me re tek, mind -
egyik Fél vál lal ja, hogy

a) (i) szám ba ve szi a te rü le tén ta lál ha tó tá ja kat;
(ii) elem zi jel lem zõ vo ná sa i kat, va la mint azo kat a ha tá -

so kat, ame lyek ala kít ják õket;
(iii) szá mon tart ja a vál to zá so kat;
b) ér té ke li az így szám ba vett tá ja kat, figye lembe véve

azo kat az ér té ke ket, ame lye ket az ér de kelt fe lek és az érin -
tett la kos ság ne kik tu laj do nít.

2. E szám ba vé tel és ér té ke lés fo lya ma tai a ta pasz ta la -
tok és a mód sze rek cse ré jén ala pul nak, mely re a Fe lek kö -
zött eu ró pai szin ten a je len Egyez mény 8. Cik ke alap ján
ke rül sor.

D. A táj mi nõ sé gé re vo nat ko zó cél ki tû zé sek
Mind egyik Fél vál lal ja, hogy a szám ba vett és ér té kelt

tá jai szá má ra mi nõ sé gi cél ki tû zé se ket ha tá roz meg. Erre az 
5. Cikk c) be kez dé se alap ján le foly ta tott nyil vá nos vita
nyo mán ke rül sor.

E. Vég re haj tás
Ah hoz, hogy a táj-po li ti ka cél ki tû zé sei meg va ló sul ja -

nak, mind egyik Fél olyan esz kö zö ket ve zet be, ame lyek
elõ se gí tik a tá jak vé del mét, ke ze lé sét és/vagy ter ve zé sét.

III. Fejezet

EURÓPAI EGYÜTTMÛKÖDÉS

7. Cikk

Nemzetközi politikák és programok

A Fe lek vál lal ják, hogy együtt mû köd nek a nem zet kö zi
po li ti kák és prog ra mok tá jat érin tõ vo nat ko zá sa i nak vizs -
gá la tá ban, és ahol ezt szük sé ges nek lát ják, ja va sol ják azok 
ki egé szí té sét a táj ra vo nat ko zó szem pon tok kal.

8. Cikk

Kölcsönös segítség és információcsere

A Fe lek vál lal ják, hogy együtt mû köd nek an nak ér de ké -
ben, hogy ha té ko nyab bá te gyék a je len Egyez mény alap -
ján tett in téz ke dé se i ket. Kü lö nö sen:
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a) tu do má nyos és tech ni kai se gít sé get nyúj ta nak egy -
más nak a táj ra vo nat ko zó ügyek ben ta pasz ta la tok és ku ta -
tá si ered mé nyek össze gyûj té sé vel és cse ré jé vel;

b) elõ se gí tik a táj jal fog lal ko zó szak em be rek cse ré jét,
el sõ sor ban kép zé si és tá jé koz ta tá si cé lok ból;

c) in for má ci ót cse rél nek min den, a je len Egyez mény
ren del ke zé se i ben sze rep lõ kér dés rõl.

9. Cikk

Határokon átnyúló tájak

A Fe lek ösz tön zik a ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dést
he lyi és re gi o ná lis szin ten, és ahol ez szük sé ges, kö zös, a
tá jat érin tõ prog ra mo kat ál lí ta nak össze és va ló sí ta nak
meg.

10. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásának nyomon követése

1. Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga az zal bíz za
meg az Eu ró pa Ta nács Alap sza bá lyá nak 17. cik ke alap ján
mû kö dõ ille té kes szak ér tõi bi zott sá go kat, hogy kí sér jék
figye lemmel az Egyez mény vég re haj tá sát.

2. A szak ér tõi bi zott sá gok ülé se it kö ve tõ en az Eu ró pa
Ta nács fõ tit ká ra je len tést tesz a Mi nisz te ri Bi zott ság szá -
má ra az el vég zett mun ká ról és az Egyez mény ér vé nye sü lé -
sé rõl.

3. Az ille té kes szak ér tõi bi zott sá gok ja vas la tot tesz nek
a Mi nisz te ri Bi zott ság ré szé re az Eu ró pa Ta nács Táj Díja
oda íté lé sé nek fel té te le i rõl és sza bá lya i ról.

11. Cikk

Az Európa Tanács Táj Díja

1. Az Eu ró pa Ta nács Táj Díja he lyi vagy re gi o ná lis ön -
kor mány za tok nak és azok tár su lá sa i nak ado má nyoz ha tó,
ame lyek je len Egyez mény va la me lyik alá író ja táj-po li ti ká -
ja ré sze ként olyan po li ti kát vagy in téz ke dé se ket va ló sí tott
meg az adott táj vé del mé re, ke ze lé sé re és/vagy ter ve zé sé -
re, amely tar tó san ha té kony nak bi zo nyult és így pél da ként
szol gál hat Eu ró pa egyéb te rü le ti ön kor mány za tai szá má ra. 
A ki tün te tés olyan nem kor mány za ti szerv szá má ra is ado -
má nyoz ha tó, amely kü lö nö sen so kat tett egy adott táj vé -
del mé ért, ke ze lé sé ért vagy ter ve zé sé ért.

2. A Fe lek az Eu ró pa Ta nács Táj Dí já ért a 10. Cikk ben
em lí tett szak ér tõi bi zott sá gok nál fo lya mod hat nak. Az
érin tett ha tár men ti he lyi és re gi o ná lis ön kor mány za tok és
tár su lá sa ik ak kor fo lya mod hat nak, ha a tárgy ban sze rep lõ
tá jat kö zö sen ke ze lik.

3. A 10. Cikk ben em lí tett szak ér tõi bi zott sá gok ja vas -
la ta nyo mán a Mi nisz te ri Bi zott ság meg ha tá roz za és köz -
zé te szi az Eu ró pa Ta nács Táj Díja oda íté lé sé nek is mér ve it, 
ki ala kít ja a vo nat ko zó sza bá lyo kat, és ado má nyoz za a
 díjat.

4. Az Eu ró pa Ta nács Táj Díja arra ösz tön zi a ki tün te tet -
te ket, hogy biz to sít sák az érin tett tá jak te rü le té nek fenn -
tart ha tó vé del mét, ke ze lé sét és/vagy ter ve zé sét.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Cikk

Az Egyezmény és egyéb jogszabályok viszonya

A je len Egyez mény ren del ke zé sei nem eny hít he tik más
olyan, a tá jak vé del mé re, ke ze lé sé re és ter ve zé sé re vo nat -
ko zó, és ezen Egyez mény nél szi go rúbb ren del ke zé se ket,
ame lyek meg le võ, vagy a ké sõb bi ek ben meg al ko tan dó
nem ze ti vagy nem zet kö zi jog sza bá lyok ban ta lál ha tók.

13. Cikk

Aláírás, megerõsítés és hatályba lépés

1. Az Egyez mény alá írás ra nyit va áll az Eu ró pa Ta nács
tag ál la mai szá má ra. Az Egyez ményt meg kell erõ sí te ni, el
kell fo gad ni, vagy jóvá kell hagy ni. A meg erõ sí tés rõl,
 elfogadásról vagy a jó vá ha gyás ról  szóló ok ira to kat le tét be
kell he lyez ni az Eu ró pa Ta nács fõ tit ká rá nál.

2. Az Egyez mény an nak a hó nap nak az elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely egy há rom hó na pos idõ sza kot kö vet az
után, hogy az Eu ró pa Ta nács tíz tag ál la ma az elõ zõ be kez -
dés ren del ke zé sei sze rint ki fe jez te egyet ér té sét az Egyez -
mény hez való csat la ko zás sal.

3. Az olyan alá író tag ál lam te kin te té ben, amely az
Egyez mény ha tály ba lé pé se után is me ri el an nak kö te le zõ
ha tá lyát, az Egyez mény an nak a hó nap nak az elsõ nap ján
lép ha tály ba, amely a meg erõ sí té si, el fo ga dá si vagy jó vá -
ha gyá si ok irat le tét be he lye zé sé nek nap ja utá ni há rom hó -
na pos idõ sza kot kö ve ti.

14. Cikk

Csatlakozás

1. Az Egyez mény ha tály ba lé pé se után az Eu ró pa
 Tanács Mi nisz te ri Bi zott sá ga az Eu ró pa Ta nács Alap sza -
bá lyá nak 20.d) cik ke sze rint ho zott több sé gi ha tá ro zat tal
és a Bi zott ság ban ta nács ko zá si jog gal ren del ke zõ ál la mok
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kép vi se lõ i nek egy han gú ha tá ro za tá val fel hív hat ja az
 Európai Kö zös sé get és bár mely eu ró pai ál la mot az Egyez -
mény hez való csat la ko zás ra, amely nem tag ja az Eu ró pa
Ta nács nak.

2. Bár mely csat la ko zó ál lam vagy az Eu ró pai Kö zös ség 
szá má ra az Egyez mény an nak a hó nap nak az elsõ nap ján
lép ha tály ba, amely a csat la ko zá si ok irat nak az Eu ró pa Ta -
nács fõ tit ká rá nál tör té nõ le tét be he lye zé sé nek nap ját kö ve -
tõ há rom hó na pos idõ szak le jár ta után kö vet ke zik.

15. Cikk

Területi hatály

1. Bár mely ál lam vagy az Eu ró pai Kö zös ség az alá írás -
kor vagy a meg erõ sí té si, 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 azo kat a te rü le te ket, ahol az Egyez ményt al kal -
maz ni fog ja.

2. Bár mely Fél az Eu ró pa Ta nács fõ tit ká rá hoz cím zett
nyi lat ko zat tal bár mi lyen ké sõb bi idõ pont ban ki ter jeszt he ti 
az Egyez mény al kal ma zá sát e nyi lat ko zat ban meg ha tá ro -
zott bár mely más te rü let re. Az ilyen te rü le tet il le tõ en az
Egyez mény an nak a hó nap nak az elsõ nap ján lép ha tály ba,
amely a fõ tit kár nak át adott ilyen nyi lat ko zat nap ját kö ve tõ
há rom hó na pos idõ szak le jár ta után kö vet ke zik.

3. Bár mely Fél, a fen ti két be kez dés alap ján tett nyi lat -
ko za tot, a nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott bár mely te rü le tet
il le tõ en, vissza le het von ni a fõ tit kár hoz in té zett be je len -
tés sel. A vissza vo nás an nak a hó nap nak az elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely a fõ tit kár hoz in té zett be je len tés kéz hez vé -
te lé nek nap ját kö ve tõ há rom hó na pos idõ szak le jár ta után
kö vet ke zik.

16. Cikk

Az Egyezmény felmondása

1. Bár mely Fél bár mi kor fel mond hat ja az Egyez ményt
az Eu ró pa Ta nács fõ tit ká rá hoz cím zett ér te sí tés sel.

2. Az ilyen fel mon dás an nak a hó nap nak az elsõ nap ján
lép ha tály ba, amely a fõ tit kár nak be nyúj tott ér te sí tés kéz -
hez vé te lé nek nap ja utá ni há rom hó na pos idõ szak le jár tát
kö ve ti.

17. Cikk

Módosítások

1. Bár mely Fél, vagy a 10. Cikk ben em lí tett szak ér tõi
bi zott sá gok ja va sol hat ják je len Egyez mény mó do sí tá sát.

2. A mó do sí tás ról  szóló ér te sí tést az Eu ró pa Ta nács fõ -
tit ká rá hoz kell el jut tat ni, aki azt to váb bít ja az Eu ró pa
 Tanács tag ál la ma i nak, je len Egyez mény ré sze se i nek, va la -
mint bár mely olyan eu ró pai or szág nak, amely az Eu ró pa
Ta nács nak ugyan nem tag ja, de a 14. Cikk alap ján fel hí -
vást ka pott arra, hogy csat la koz zon eme Egyez ményhez.

3. A 10. Cikk ben em lí tett szak ér tõi bi zott sá gok meg -
vizs gál ják a be ter jesz tett mó do sí tá si ja vas la to kat, majd a
Fe lek kép vi se lõi há rom ne gye des több sé ge ál tal el fo ga dott
szö veg vál to za tot el fo ga dás ra be nyújt ják a Mi nisz te ri
Bizott ságnak. Mi u tán a Mi nisz te ri Bi zott ság az Eu ró pa
Ta nács Alap sza bá lya 20.d) pont já ban elõ írt több ség gel és
a Bi zott ság ban ta nács ko zá si jog gal ren del ke zõ ál la mok
kép vi se lõ i nek egy han gú ha tá ro za tá val el fo gad ta a mó do -
sí tá si ja vas la tot, a szö ve get el fo ga dás ra a Fe lek hez to váb -
bít ják.

4. A mó do sí tá sok azon Fe lek szá má ra lép nek ha tály ba,
ame lyek el fo gad ták azo kat an nak a hó nap nak az elsõ nap -
ján, amely há rom hó nap pal kö ve ti azt az idõ pon tot, ami kor 
há rom eu ró pa ta ná csi tag ér te sí tet te a fõ tit kárt azok el fo ga -
dá sá ról. Azon Fe lek te kin te té ben, akik ké sõbb fo gad ják el
a mó do sí tá so kat, e mó do sí tá sok an nak a hó nap nak az elsõ
nap ján lép nek élet be, amely há rom hó nap pal kö ve ti azt az
idõ pon tot, ami kor e Fe lek ér te sí tet ték a fõ tit kárt a mó do sí -
tá sok el fo ga dá sá ról.

18. Cikk

Értesítések

Az Eu ró pa Ta nács fõ tit ká ra tá jé koz tat ja az Eu ró pa
 Tanács tag ál la ma it és az Eu ró pai Kö zös ség nek eme
Egyez mény hez csat la ko zott tag ál la ma it a kö vet ke zõk rõl:

a) min den alá írás ról;
b) a meg erõ sí té si, az el fo ga dá si, a jó vá ha gyá si vagy a

csat la ko zá si ok ira tá nak le tét be he lye zé sé rõl;
c) az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek bár mely idõ pont -

já ról, a 13., 14. és 15. Cikk sze rint;
d) a 15. Cikk alap ján tett bár mely nyi lat ko zat ról;
e) a 16. Cikk alap ján tör tént bár mely fel mon dás ról;
f) mó do sí tás ra tett bár mi lyen ja vas lat ról, a 17. Cikk

alap ján el fo ga dott bár mi lyen mó do sí tás ról, va la mint ar ról, 
hogy az mi kor lép ha tály ba;

g) je len Egyez mény re vo nat ko zó min den egyéb in téz -
ke dés rõl, ér te sí tés rõl vagy köz lés rõl.

En nek hi te lé ül, a kel lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ
alul írot tak az Egyez ményt alá ír ták.

Kelt Fi ren zé ben, 2000. ok tó ber 20. nap ján, egy aránt hi -
te les an gol és fran cia nyel vû vál to zat ban, egy pél dány ban,
ame lyet le tét be he lyez nek az Eu ró pa Ta nács Le vél tá rá ban. 
Az Eu ró pa Ta nács fõ tit ká ra hi te les má so la to kat küld az
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Eu ró pa Ta nács min den tag ál la má nak, más ál la mok nak és
az Eu ró pai Kö zös ség nek, amennyi ben azok fel hí vást kap -
nak az Egyez mény hez való csat la ko zás ra.”

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 az Egyez mény 13. Cikk 3. pont já -
ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2–3. §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en 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 ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik a
kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben és a te rü let -
fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter rel
együtt mû köd ve.

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 CXII.
tör vény

a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi
Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, 

a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között
a határon átnyúló együttmûködés fokozásáról,

különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bûnözés
és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött

Szerzõdés (Prümi Szerzõdés) kihirdetésérõl, 
valamint ehhez kapcsolódóan egyes tör vények

módosításáról*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Bel ga Ki rály ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi 
Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály ság és az Oszt rák Köz tár -
sa ság kö zött a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés fo ko zá sá -
ról, kü lö nö sen a ter ro riz mus, a ha tá ron át nyú ló bû nö zés és
az il le gá lis mig rá ció le küz dé se ér de ké ben lét re jött Szer zõ -
dés (a továb biak ban: Prü mi Szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 17-i ülés nap ján fo gad -
ta el.

2.  § Az Or szág gyû lés a Prü mi Szer zõ dést e tör vénnyel
ki hir de ti.

3.  § A Prü mi Szer zõ dés né met nyel ven ké szült 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:

„Vertrag zwischen dem Königreich Belgien, 
der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich

Spanien, der Französischen Republik, 
dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich 
der Niederlande und der Republik Österreich über

die Vertiefung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung 

des Terrorismus, der grenzüberschreitenden
Kriminalität und der illegalen Migration

Die hohen Vertragsparteien dieses Vertrags,
Mitgliedstaaten der Europäischen Union –

in der Erwägung, dass es in einem Raum des freien
Personenverkehrs wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union ihre Zusammenarbeit verstärken, um
Terrorismus, grenzüberschreitende Kriminalität und
illegale Migration wirksamer zu bekämpfen,

in dem Bestreben, zur Fortentwicklung der
Europäischen Zusammenarbeit unbeschadet des Vertrags
über die Europäische Union und des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine
Vorreiterrolle bei der Erreichung eines möglichst hohen
Standards in der Zusammenarbeit, vor allem durch einen
verbesserten Austausch von Informationen, insbesondere
in den Bereichen der Bekämpfung des Terrorismus, der
grenzüberschreitenden Kriminalität sowie der illegalen
Migration, einzunehmen und allen anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Teilnahme an 
dieser Zusammenarbeit zu eröffnen,

in dem Bestreben, die Regelungen des vorliegenden
Vertrags in den Rechtsrahmen der Europäischen Union zu
überführen, um eine unionsweite Verbesserung des
Austauschs von Informationen, insbesondere in den
Bereichen der Bekämpfung des Terrorismus, der
grenzüberschreitenden Kriminalität sowie der
illegalen Migration, zu erreichen und hierfür die
notwendigen rechtlichen und technischen
Voraussetzun gen zu schaffen,

unter Beachtung der Grundrechte, wie sie sich aus der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der
Europäischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie den
gemeinsamen Verfassungstraditionen der beteiligten
Staaten ergeben, insbesondere in dem Bewusstsein, dass
die Übermittlung personenbezogener Daten an eine andere 
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Vertragspartei die Gewährleistung eines angemessenen
Datenschutzniveaus durch die empfangende
Vertragspartei voraussetzt,

in der Erwägung, dass unbeschadet des derzeit
geltenden innerstaatlichen Rechts geeignete gerichtliche
Überprüfungen der in diesem Vertrag vorgesehenen
Maßnahmen beibehalten und vorgesehen werden müssen,

in der Bereitschaft, diesen Vertrag durch weitere
Übereinkünfte zu ergänzen, um den automatisierten Abruf
von Daten aus weiteren geeigneten Datenbanken zu
ermöglichen, so-weit dies zur Vertiefung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit notwendig und
verhältnismäßig ist –

sind wie folgt übe re in ge kom men:

Kapitel 1

ALLGEMEINER TEIL

Artikel 1

Grundsätze

(1) Die Vertragsparteien bezwecken mit diesem Vertrag 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, insbesondere
den Informationsaustausch, untereinander zu vertiefen.

(2) Diese Zusammenarbeit berührt nicht das Recht der
Europäischen Union und steht nach Maßgabe dieses
Vertrags jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union
zum Beitritt offen.

(3) Die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Vertrags
zielt auf die Entwicklung von Initiativen zur Förderung
der europäischen Zusammenarbeit in den in diesem
Vertrag bezeichneten Bereichen ab.

(4) Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieses
Vertrags wird auf der Grundlage einer Bewertung der
Erfahrungen bei der Durchführung des Vertrags in
Abstimmung mit der Europäischen Kommission
beziehungsweise auf Vorschlag der Europäischen
Kommission unter Berücksichtigung des Vertrags über die 
Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft eine Initiative für die
Überführung der Regelungen dieses Vertrags in den
Rechtsrahmen der Europäischen Union unterbreitet.

(5) Die Vertragsparteien berichten regelmäßig
gemeinsam dem Rat der Europäischen Union und der
Europäischen Kommission über den Fortgang der
Zusammenarbeit.

Kapitel 2

DNA-PROFILE, DAKTYLOSKOPISCHE DATEN 
UND SONSTIGE DATEN

Artikel 2

Einrichtung von nationalen DNA-Analyse-Dateien

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, zum
Zweck der Verfolgung von Straftaten nationale
DNA-Analyse-Dateien zu errichten und zu führen. Die
Verarbeitung der in diesen Dateien gespeicherten Daten
aufgrund dieses Vertrags erfolgt vorbehaltlich der
sonstigen Bestimmungen des Vertrags nach Maßgabe des
für den Verarbeitungsvorgang geltenden innerstaatlichen
Rechts.

(2) Für die Zwecke der Durchführung dieses Vertrags
gewährleisten die Vertragsparteien, dass
Fundstellendatensätze zum Bestand der nationalen
DNA-Analyse-Dateien nach Absatz 1 Satz 1 vorhanden
sind. Fundstellendatensätze enthalten ausschließlich aus
dem nicht codierenden Teil der DNA ermittelte
DNA-Profile* und eine Kennung. Fundstellendatensätze
dürfen keine den Betroffenen unmittelbar
identifizierenden Daten enthalten. Fundstellendatensätze,
die keiner Person zugeordnet werden können (offene
Spuren), müssen als solche erkennbar sein.

(3) Bei Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde benennt jede
Vertragspartei die nationalen DNA-Analyse-Dateien, auf
die die Artikel 2 bis 6 Anwendung finden, sowie die
Bedingungen für den automatisierten Abruf nach Artikel 3 
Absatz 1.

Artikel 3

Automatisierter Abruf von DNA-Profilen

(1) Die Vertragsparteien gestatten den nationalen
Kontaktstellen nach Artikel 6 der anderen
Vertragsparteien zum Zweck der Verfolgung von
Straftaten den Zugriff auf die Fundstellendatensätze ihrer
DNA-Analyse-Dateien mit dem Recht, diese automatisiert 
mittels eines Vergleichs der DNA-Profile abzurufen. Die
Anfrage darf nur im Einzelfall und nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts der abrufenden Vertragspartei
erfolgen.

* Für die Bun des re pub lik De utsch land sind DNA-Pro fi le im Sin ne
 dieses Vert rags DNA-Iden ti fi zi e rungs mus ter.
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(2) Wird im Zuge eines automatisierten Abrufs eine
Übereinstimmung eines übermittelten DNA-Profils mit
einem in der Datei der empfangenden Vertragspartei
gespeicherten DNA-Profil festgestellt, so erhält die
anfragende nationale Kontaktstelle automatisiert die
Information über das Vorliegen eines Treffers und die
Kennung. Kann keine Übereinstimmung festgestellt
werden, so wird dies automatisiert mitgeteilt.

Artikel 4

Automatisierter Abgleich von DNA-Profilen

(1) Die Vertragsparteien gleichen im gegenseitigen
Einvernehmen über ihre nationalen Kontaktstellen die
DNA-Profile ihrer offenen Spuren zur Verfolgung
von Straftaten mit allen DNA-Profilen aus
Fundstellendatensätzen der anderen nationalen
DNA-Analyse-Dateien ab. Die Übermittlung und der
Abgleich erfolgen automatisiert. Die Übermittlung zum
Zwecke des Abgleichs der DNA-Profile der offenen
Spuren erfolgt nur in solchen Fällen, in denen diese nach
dem innerstaatlichen Recht der ersuchenden
Vertragspartei vorgesehen ist.

(2) Stellt eine Vertragspartei beim Abgleich nach
Absatz 1 fest, dass übermittelte DNA-Profile mit
denjenigen in ihrer DNA-Analyse-Datei übereinstimmen,
so übermittelt sie der nationalen Kontaktstelle der anderen
Vertragspartei unverzüglich die Fundstellendatensätze,
hinsichtlich derer eine Übereinstimmung festgestellt
worden ist.

Artikel 5

Übermittlung weiterer personenbezogener Daten 
und sonstiger Informationen

Im Fall der Feststellung einer Übereinstimmung von
DNA-Profilen im Verfahren nach den Artikeln 3 und 4
richtet sich die Übermittlung weiterer zu den
Fundstellendatensätzen vorhandener personenbezogener
Daten und sonstiger Informationen nach dem
innerstaatlichen Recht einschließlich der Vorschriften
über die Rechtshilfe der ersuchten Vertragspartei.

Artikel 6

Nationale Kontaktstelle und Durchführungsvereinbarung

(1) Zur Durchführung der Datenübermittlungen nach
den Artikeln 3 und 4 benennt jede Vertragspartei eine

nationale Kontaktstelle. Die Befugnisse der nationalen
Kontaktstelle richten sich nach dem für sie geltenden
innerstaatlichen Recht.

(2) Die Einzelheiten der technischen Ausgestaltung der
in den Artikeln 3 und 4 beschriebenen Verfahren werden
in einer Durchführungsvereinbarung nach Artikel 44
geregelt.

Artikel 7

Gewinnung molekulargenetischen Materials
 und Übermittlung von DNA-Profilen

Liegt im Zuge eines laufenden Ermittlungs- oder
Strafverfahrens kein DNA-Profil einer im Hoheitsgebiet
einer ersuchten Vertragspartei aufhältigen bestimmten
Person vor, so leistet die ersuchte Vertragspartei
Rechtshilfe durch die Gewinnung und Untersuchung
molekulargenetischen Materials von dieser Person sowie
durch die Übermittlung des gewonnenen DNA-Profils,
wenn

1. die er su chen de Vert rags par tei mit te ilt, zu wel chem
Zweck dies er for der lich ist,

2. die er su chen de Vert rags par tei eine nach ih rem
Recht er for der li che Un ter su chung sa nord nung oder
-erk lä rung der zus tän di gen Stel le vor legt, aus der
her vor geht, dass die Vo ra us set zun gen für die Ge -
win nung und Un ter su chung mo le ku lar ge ne tis chen
Ma te ri als vor lä gen, wenn sich die bes timm te Per son 
im Ho he its ge bi et der er su chen den Vert rags par tei
be fän de, und

3. die Vo ra us set zun gen für die Ge win nung und Un ter -
su chung mo le ku lar ge ne tis chen Ma te ri als so wie die
Vo ra us set zun gen für die Über mitt lung des ge won -
ne nen DNA-Pro fils nach dem Recht der er such ten
Vert rags par tei vor li e gen.

Artikel 8

Daktyloskopische Daten

Für die Zwecke der Durchführung dieses Vertrags
gewährleisten die Vertragsparteien, dass
Fundstellendatensätze zum Bestand der zum Zweck der
Verhinderung und Verfolgung von Straftaten errichteten
nationalen automatisierten daktyloskopischen
Identi fizierungssysteme vorhanden sind.
Fundstellendatensätze enthalten ausschließlich
daktyloskopische Daten und eine Kennung.
Fundstellendatensätze dürfen keine den Betroffenen
unmittelbar identifizierenden Daten enthalten.
Fundstellendatensätze, die keiner Person zugeordnet
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werden können (offene Spuren), müssen als solche
erkennbar sein.

Artikel 9

Automatisierter Abruf von daktyloskopischen Daten

(1) Die Vertragsparteien gestatten der nationalen
Kontaktstelle nach Artikel 11 der anderen
Vertragsparteien zur Verhinderung und Verfolgung von
Straftaten den Zugriff auf die Fundstellendatensätze ihrer
zu diesen Zwecken eingerichteten automatisierten
daktyloskopischen Identifizierungssysteme mit dem
Recht, diese automatisiert mittels eines Vergleichs der
daktyloskopischen Daten abzurufen. Die Anfrage darf nur
im Einzelfall und nach Maßgabe des innerstaatlichen
Rechts der abrufenden Vertragspartei erfolgen.

(2) Die endgültige Zuordnung eines daktyloskopischen
Datums zu einem Fundstellendatensatz der Datei
führenden Vertragspartei erfolgt durch die abrufende
nationale Kontakt-stelle anhand der automatisiert
übermittelten Fundstellendatensätze, die für die
eindeutige Zuordnung erforderlich sind.

Artikel 10

Übermittlung weiterer personenbezogener Daten
und sonstiger Informationen

Im Fall der Feststellung einer Übereinstimmung von
daktyloskopischen Daten im Verfahren nach Artikel 9
richtet sich die Übermittlung weiterer zu den
Fundstellendatensätzen vorhandener personenbezogener
Daten und sonstiger Informationen nach dem
innerstaatlichen Recht einschließlich der Vorschriften
über die Rechtshilfe der ersuchten Vertragspartei.

Artikel 11

Nationale Kontaktstelle
 und Durchführungsvereinbarung

(1) Zur Durchführung der Datenübermittlungen nach
Artikel 9 benennt jede Vertragspartei eine nationale
Kontaktstelle. Die Befugnisse der nationalen
Kontaktstelle richten sich nach dem für sie geltenden
innerstaatlichen Recht.

(2) Die Einzelheiten der technischen Ausgestaltung des
in Artikel 9 beschriebenen Verfahrens werden in einer
Durchführungsvereinbarung nach Artikel 44 geregelt.

Artikel 12

Automatisierter Abruf von Daten aus den
Fahrzeugregistern

(1) Die Vertragsparteien gestatten den nationalen
Kontaktstellen nach Absatz 2 der anderen
Vertragsparteien zum Zweck der Verhinderung und
Verfolgung von Straftaten sowie der Verfolgung von
solchen Verstößen, die bei der abrufenden Vertragspartei
in die Zuständigkeit der Gerichte oder
Staatsanwaltschaften fallen, und der Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit den Zugriff auf
folgende Daten aus den nationalen Fahrzeugregistern mit
dem Recht, diese automatisiert im Einzelfall abzurufen:

1. Ei gen tü mer- be zi e hungs we i se Hal ter da ten und
2. Fahr ze ug da ten.

Die Anfrage darf nur unter Verwendung einer
vollständigen Fahrzeugidentifizierungsnummer oder eines 
vollständigen Kennzeichens erfolgen. Die Anfrage darf
nur nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts der
abrufenden Vertragspartei erfolgen.

(2) Zur Durchführung der Datenübermittlungen nach
Absatz 1 benennt jede Vertragspartei eine nationale
Kontaktstelle für eingehende Ersuchen. Die Befugnisse
der nationalen Kontaktstelle richten sich nach dem für sie
geltenden innerstaatlichen Recht. Die Einzelheiten der
technischen Ausgestaltung des Verfahrens werden in einer 
Durchführungsvereinbarung nach Artikel 44 geregelt.

Artikel 13

Übermittlung nicht-personenbezogener Informationen

Zum Zweck der Verhinderung von Straftaten und zur
Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung im Zusammenhang mit Großveranstaltungen mit
grenzüberschreitendem Bezug, insbesondere im Bereich
des Sports oder der Tagungen des Europäischen Rates,
übermitteln die Vertragsparteien einander sowohl auf
Ersuchen als auch aus eigener Initiative nach dem
innerstaatlichen Recht der übermittelnden Vertragspartei
nicht-personenbezogene Informationen, die hierzu
erforderlich sein können.

Artikel 14

Übermittlung personenbezogener Daten

(1) Zum Zweck der Verhinderung von Straftaten und
zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung im Zusammenhang mit einer Großveranstaltung
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mit grenzüberschreitendem Bezug, insbesondere im
Bereich des Sports oder der Tagungen des Europäischen
Rates, übermitteln die Vertragsparteien einander, sowohl
auf Ersuchen als auch aus eigener Initiative, Daten über
Personen, wenn rechtskräftige Verurteilungen oder andere 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Personen 
bei der Veranstaltung Straftaten begehen werden oder von
ihnen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung ausgeht, soweit eine Übermittlung dieser Daten
nach dem innerstaatlichen Recht der übermittelnden
Vertragspartei zulässig ist.

(2) Die personenbezogenen Daten dürfen nur zu den in
Absatz 1 festgelegten Zwecken und für das genau
umschriebene Ereignis, für das sie mitgeteilt wurden,
verarbeitet werden. Die übermittelten Daten sind
unverzüglich zu löschen, soweit die Zwecke nach Absatz 1 
erreicht worden sind oder nicht mehr erreicht werden
können. Spätestens nach einem Jahr sind die übermittelten
Daten jedenfalls zu löschen.

Artikel 15

Nationale Kontaktstelle

Zur Durchführung der Informationsübermittlungen
nach den Artikeln 13 und 14 benennt jede Vertragspartei
eine nationale Kontaktstelle. Die Befugnisse der
nationalen Kontaktstelle richten sich nach dem für sie
geltenden innerstaatlichen Recht.

Kapitel 3

MAßNAHMEN ZUR VERHINDERUNG
TERRORISTISCHER STRAFTATEN

Artikel 16

Übermittlung von Informationen zur Verhinderung
terroristischer Straftaten

(1) Die Vertragsparteien können zum Zweck der
Verhinderung terroristischer Straftaten den nationalen
Kontaktstellen nach Absatz 3 der anderen
Vertragsparteien nach Maßgabe des innerstaatlichen
Rechts im Einzelfall auch ohne Ersuchen die in Absatz 2
genannten personenbezogenen Daten und Informationen
übermitteln, soweit dies erforderlich ist, weil bestimmte
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die
Betroffenen Straftaten nach den Artikeln 1 bis 3 des
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates der

Europäischen Union vom 13. Juni 2002 zur
Terrorismusbekämpfung begehen werden.

(2) Die zu übermittelnden Daten und Informationen
umfassen Namen, Vornamen, Geburtsdatum und
Geburtsort sowie die Darstellung der Tatsachen, aus denen 
sich die Annahme nach Absatz 1 ergibt.

(3) Jede Vertragspartei benennt eine nationale
Kontaktstelle für den Austausch der Daten mit den
nationalen Kontaktstellen der anderen Vertragsparteien.
Die Befugnisse der nationalen Kontaktstelle richten sich
nach dem für sie geltenden innerstaatlichen Recht.

(4) Die übermittelnde Behörde kann nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts Bedingungen für die Verwendung
dieser Daten und Informationen durch die empfangende
Behörde festlegen. Die empfangende Behörde ist an diese
Bedingungen gebunden.

Artikel 17

Flugsicherheitsbegleiter

(1) Jede Vertragspartei befindet eigenständig gemäß
ihrer nationalen Politik der Luftfahrtsicherung über den
Einsatz von Flugsicherheitsbegleitern in den
Luftfahrzeugen, die bei dieser Vertragspartei registriert
sind. Der Einsatz dieser Flugsicherheitsbegleiter erfolgt in
Übereinstimmung mit dem Abkommen von Chicago vom
7. Dezember 1944 über die Internationale Zivilluftfahrt
und seinen Anlagen, insbesondere Anlage 17, sowie den
sonstigen Dokumenten zu dessen Umsetzung und
unter Berücksichtung der Befugnisse des
Luftfahrzeugkommandanten nach dem Abkommen von
Tokio vom 14. September 1963 über strafbare und
bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene
Handlungen sowie in Übereinstimmung mit sonstigen
einschlägigen völkerrechtlichen Regelungen, soweit sie
für die jeweiligen Vertragsparteien verbindlich sind.

(2) Flugsicherheitsbegleiter im Sinne dieses Vertrags
sind Polizeibeamte oder entsprechend ausgebildete
staatliche Bedienstete, die die Aufgabe haben,
die Sicherheit an Bord von Luftfahrzeugen
aufrechtzuerhalten. Die Vertragsparteien unterstützen sich 
gegenseitig bei der Aus- und Fortbildung von
Flugsicherheitsbegleitern und arbeiten in Fragen
der Ausrüstung von Flugsicherheitsbegleitern eng
zusammen.

(3) Vor einer Flugsicherheitsbegleitung hat die
zuständige nationale Koordinierungs stelle nach
Artikel 19 der entsendenden Vertragspartei die
Flugsicherheitsbegleitung schriftlich anzumelden. Die
Anmeldung erfolgt mindestens drei Tage vor dem
betreffenden Flug von oder zu einem Verkehrsflughafen
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einer anderen Vertragspartei bei der zuständigen
nationalen Koordinierungsstelle der anderen
Vertragspartei. Bei Gefahr im Verzug ist die Anmeldung
unverzüglich, grundsätzlich vor der Landung,
nachzuholen.

(4) Die schriftliche Anmeldung, die von den
Vertragsparteien vertraulich behandelt wird, umfasst die
in der Anlage 1 dieses Vertrags genannten Angaben. Die
Vertragsparteien können durch gesonderte Vereinbarung
eine Änderung der Anlage 1 vereinbaren.

Artikel 18

Mitführen von Dienstwaffen, Munition 
und Ausrüstungsgegenständen

(1) Die Vertragsparteien erteilen den eingesetzten
Flugsicherheitsbegleitern der anderen Vertragsparteien
auf Antrag dieser Vertragsparteien eine allgemeine
Genehmigung zum Mitführen von Dienstwaffen,
Munition und Ausrüstungsgegenständen für Flüge von
oder zu den Verkehrsflughäfen der Vertragsparteien.
Diese Genehmigung umfasst sowohl das Mitführen von
Dienstwaffen und Munition an Bord von Luftfahrzeugen
als auch nach Maßgabe des Absatzes 2 in den nicht
allgemein zugänglichen Sicherheitsbereichen eines
Verkehrsflughafens der betreffenden Vertragspartei.

(2) Das Mitführen von Dienstwaffen und Munition steht 
unter folgenden Auflagen:

1. Ein Ver las sen des Luft fahr ze ugs mit Di enst waf -
fen und Mu ni ti on auf Ver kehrsf lug hä fen oder
ein Au fent halt in nicht all ge me in zu gäng li chen
Si cher he its be re i chen ei nes Ver kehrsf lug ha fens
ei ner an de ren Vert rags par tei ist nur in Beg le i -
tung ei nes Vert re ters der zus tän di gen na ti o na len
Be hör de der bet ref fen den an de ren Vert rags par -
tei ges tat tet.

2. Mit ge führ te Di enst waf fen und Mu ni ti on wer den 
un ver züg lich nach Ver las sen des Luft fahr ze ugs
un ter Beg le i tung an ei nem von der zus tän di gen
na ti o na len Be hör de fest zu le gen den Über ga be ort 
un ter Auf sicht si cher ge la gert.

Artikel 19

Nationale Kontakt- und Koordinierungsstellen

Zur Durchführung der Aufgaben aus den Artikeln 17
und 18 benennt jede Vertragspartei eine nationale
Kontakt- und Koordinierungsstelle.

Kapitel 4

MAßNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG DER ILLEGALEN
MIGRATION

Artikel 20

Dokumentenberater

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren auf der Grundlage
gemeinsamer Lagebeurteilungen und unter
Berücksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des
Rates der Europäischen Union vom 19. Februar 2004 zur
Schaffung eines Netzes von Verbindungsbeamten für
Einwanderungsfragen die Entsendung von
Dokumentenberatern in Staaten, die als Ausgangs- oder
Transitstaaten illegaler Migration eingestuft werden.

(2) Auf der Grundlage des innerstaatlichen Rechts
informieren sich die Vertragsparteien regelmäßig über
Erkenntnisse zur illegalen Migration, die aus der Tätigkeit
ihrer Dokumentenberater gewonnen wurden.

(3) Bei der Entsendung von Dokumentenberatern
können die Vertragsparteien für konkrete Maßnahmen
eine Vertragspartei bestimmen, die die Koordinierung
übernimmt. Dabei kann die Koordinierung auch zeitlich
begrenzt sein.

Artikel 21

Aufgaben der Dokumentenberater

Die von den Vertragsparteien entsandten
Dokumentenberater üben insbesondere folgende
Aufgaben aus:

1. Be ra tung und Schu lung der Aus lands vert re tun gen
der Vert rags par te i en in Pass- und Visaangelegen -
heiten, ins be son de re beim Er ken nen von ge- und
ver fälsch ten Do ku men ten, so wie in Be zug auf den
Missb ra uch von Do ku men ten und die il le ga le Mig -
ra ti on,

2. Be ra tung und Schu lung von Beförderungsunte rn -
ehmen be züg lich der Verpf lich tun gen, die sich für
di ese aus dem Übe re in kom men vom 19. Juni 1990
zur Durch füh rung des Übe re in kom mens von Schen -
gen vom 14. Juni 1985 bet ref fend den schritt we i sen
Ab bau der Kont rol len an den ge me in sa men Gren -
zen und der An la ge 9 des Ab kom mens von Chi ca go
vom 7. Dez em ber 1944 über die In ter na ti o na le
 Zivilluftfahrt er ge ben, und beim Er ken nen von  ge-
und ver fälsch ten Do ku men ten so wie den einsch lä -
gi gen Ein re i se bes tim mun gen so wie,

3. Be ra tung und Schu lung der für die grenz po li ze i li -
chen Kont rol len zus tän di gen Be hör den und Ein -
rich tun gen des Gast lan des.
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Die Zuständigkeiten der Auslandsvertretungen und der
mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten Behörden der
Vertragsparteien bleiben unberührt.

Artikel 22

Nationale Kontakt- und Koordinierungsstellen

Die Vertragsparteien benennen nationale Kontakt- und
Koordinierungs stellen als Ansprechpartner für
Abstimmungen zur Entsendung von Dokumentenberatern
sowie die Planung, Durchführung, Betreuung und
Nachbereitung von Beratungs- und Schulungsmaß-
nahmen.

Artikel 23

Unterstützung bei Rückführungen

(1) Die Vertragsparteien unterstützen sich bei
Rückführungen unter Berücksichtigung der Entscheidung
des Rates der Europäischen Union 2004/573/EG vom
29. April 2004 betreffend die Organisation von
Sammelflügen zur Rückführung von
Drittstaatsangehörigen, die individuellen
Rückführungsmaßnahmen unterliegen, aus dem
Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten sowie
der Richtlinie 2003/110/EG des Rates der Europäischen
Union vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei 
der Durchbeförderung im Rahmen von
Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg. Sie
unterrichten sich frühzeitig über geplante Rückführungen
und bieten, soweit dies möglich ist, den anderen
Vertragsparteien an, sich daran zu beteiligen. Bei
gemeinsamen Rückführungen verständigen sich die
Vertragsparteien über die Begleitung der rückzuführenden 
Personen und die Sicherheitsmaßnahmen.

(2) Eine Vertragspartei darf rückzuführende Personen,
soweit erforderlich, durch das Hoheitsgebiet einer anderen 
Vertragspartei zurückführen. Die Vertragspartei, durch
deren Hoheitsgebiet zurückgeführt werden soll,
entscheidet über die Rückführung. Mit der Entscheidung
über die Rückführung legt sie die
Durchführungsbestimmungen fest und wendet, soweit
erforderlich, auch die nach ihrem innerstaatlichen Recht
zulässigen Zwangsmittel gegen die rückzuführende
Person an.

(3) Zur Planung und Durchführung von Rückführungen
benennen die Vertragsparteien nationale Kontaktstellen.
In regelmäßigen Abständen treffen sich Sachverständige
im Rahmen einer Arbeitsgruppe, um

1. die Er geb nis se aus frü he ren Akt io nen au szu wer -
ten und bei der we i te ren Pla nung und Durch -
führung zu be rück sich ti gen,

2. alle even tu el len Prob le me mit der in Ab satz 2 er -
wähn ten Durch re i se zu prü fen und Lö sun gen für
di ese Prob le me zu erar be i ten.

Kapitel 5

WEITERE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT

Artikel 24

Gemeinsame Einsatzformen

(1) Zur Intensivierung der polizeilichen
Zusammenarbeit können die von den Vertragsparteien zu
benennenden Behörden gemeinsame Streifen sowie
sonstige gemeinsame Einsatz-formen zur Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
sowie zur Verhinderung von Straftaten bilden, in denen
von den Vertragsparteien zu benennende Beamte oder
sonstige staatliche Bedienstete (im Folgenden:
Beamte) bei Einsätzen im Hoheitsgebiet einer anderen
Vertragspartei mitwirken.

(2) Jede Vertragspartei kann als Gebietsstaat nach
Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts Beamte anderer
Vertragsparteien mit der Zustimmung des Entsendestaats im
Rahmen gemeinsamer Einsatzformen mit der Wahrnehmung 
hoheitlicher Befugnisse betrauen oder, soweit es nach dem
Recht des Gebietsstaats zulässig ist, Beamten anderer
Vertragsparteien die Wahrnehmung ihrer hoheitlichen
Befugnisse nach dem Recht ihres Entsendestaats ein-räumen. 
Hoheitliche Befugnisse dürfen dabei nur unter der Leitung
und in der Regel in Anwesenheit von Beamten des Gebiets
staats wahrgenommen werden. Die Beamten der anderen
Vertragspartei sind dabei an das innerstaatliche Recht des
Gebietsstaats gebunden. Ihr Handeln ist dem Gebiets staat
zuzurechnen.

(3) An gemeinsamen Einsätzen beteiligte Beamte
anderer Vertragsparteien unterliegen den Weisungen der
zuständigen Stelle des Gebietsstaats.

(4) Die praktischen Aspekte der Zusammenarbeit
werden in einer Durchführungsvereinbarung nach
Artikel 44 geregelt.

Artikel 25

Maßnahmen bei gegenwärtiger Gefahr

(1) Beamte einer Vertragspartei dürfen im Fall eines
dringenden Bedarfs ohne vorherige Zustimmung der
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anderen Vertragspartei die gemeinsame Grenze
überschreiten, um im grenznahen Bereich im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nach Maßgabe
des innerstaatlichen Rechts des Gebietsstaats vorläufige
Maßnahmen zu treffen, die zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich
sind.

(2) Ein dringender Bedarf im Sinne des Absatzes 1 liegt
dann vor, wenn bei einem Abwarten auf das Einschreiten
von Beamten des Gebietsstaats oder auf die Herstellung
eines Unterstellungsverhältnisses im Sinne des Artikels 24 
Absatz 2 die Verwirklichung der Gefahr droht.

(3) Die einschreitenden Beamten haben den Gebiets
staat unverzüglich zu unterrichten. Der Gebiets staat
bestätigt diese Unterrichtung und hat unverzüglich die
notwendigen Maßnahmen zu treffen, die zur Abwehr der
Gefahr und zur Übernahme der Lage erforderlich sind. Die 
einschreitenden Beamten dürfen im Gebietsstaat nur so
lange tätig sein, bis der Gebietsstaat die notwendigen
Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr ergriffen hat. Die
ein-schreitenden Beamten sind an die Weisungen des
Gebietsstaates gebunden.

(4) Die Vertragsparteien treffen eine gesonderte
Vereinbarung darüber, welche Stellen nach Absatz 3
unverzüglich zu unterrichten sind. Die einschreitenden
Beamten sind an die Bestimmungen dieses Artikels und an 
das Recht der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sie
tätig werden, gebunden.

(5) Die Maßnahmen der einschreitenden Beamten
werden dem Gebiets staat zugerechnet.

Artikel 26

Hilfeleistung bei Großereignissen, Katastrophen 
und schweren Unglücksfällen

Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien
unterstützen sich nach Maßgabe ihres innerstaatlichen
Rechts gegenseitig bei Massenveranstaltungen und
ähnlichen Großereignissen, Katastrophen sowie schweren
Unglücksfällen, indem sie

1. sich ge gen se i tig so ze i tig wie mög lich über entsp re -
chen de Ere ig nis se mit gren zü bersch re i ten den Aus -
wir kun gen und re le van te Er kennt nis se un ter rich ten,

2. bei La gen mit gren zü bersch re i ten den Aus wir kun -
gen die in ih rem Ho he its ge bi et er for der li chen
 polizeilichen Maß nah men vor neh men und ko or di -
ni e ren,

3. auf Er su chen der Vert rags par tei, auf de ren Ho he its -
ge bi et die Lage eint ritt, so we it mög lich, durch Ent -
sen dung von Be am ten, Spe zi a lis ten und Be ra tern
so wie Ges tel lung von Aus rüs tungs ge gens tän den
Hil fe le is ten.

Internationale Übereinkünfte der Vertragsparteien über
die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen
einschließlich schwerer Unglücksfälle bleiben unberührt.

Artikel 27

Zusammenarbeit auf Ersuchen

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien leisten
einander im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und nach
Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts auf Ersuchen Hilfe.

(2) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien
leisten einander nach Maßgabe des Artikels 39 Absatz 1
Satz 1 des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom
14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen Hilfe,
insbesondere durch

1. Ei gen tü mer- und Hal ter fests tel lun gen so wie Fah -
rer- und Füh re rer mitt lun gen bei Stra ßen-, Was -
ser- und Luft fahr ze u gen, so we it nicht be re its von
Ar ti kel 12 um fasst,

2. Aus künf te zu Füh rers che i nen, Schif fer pa ten ten
und verg le ich ba ren Be rech ti gun gen,

3. Au fent halts- und Wohn sitz fests tel lun gen,
4. Fests tel lun gen zu Au fent halts ti teln,
5. Fests tel lung von Te le fo nansch lus sin ha bern und

In hab ern sons ti ger Te le kom mu ni ka ti on se in rich -
tun gen, so we it di ese öf fent lich zu gäng lich sind,

6. Iden ti täts fests tel lun gen,
7. Er mitt lun gen zur Her kunft von Sa chen, be is pi els -

we i se bei Waf fen, Kraft fahr ze u gen und Was ser -
fahr ze u gen (Ver ka ufs we ganf ra gen),

8. Er kennt nis se aus po li ze i li chen Da ten samm lun -
gen und po li ze i li chen Un ter la gen so wie Aus -
künfte aus öf fent lich zu gäng li chen be hörd li chen
Da ten samm lun gen,

9. Waf fen- und Sprengs toff so fort mel dun gen so wie
Mel dun gen von Geld- und Wert ze i chen fäls chun -
gen,

10. In for mat io nen zur prak tis chen Durch füh rung
gren zü bersch re i ten der Ob ser va ti ons maß nah men, 
gren zü bersch re i ten der Na che i le und kont rol li er -
ter Li e fe rung und

11. Fests tel lung der Aus sa ge be re its chaft ei ner Aus -
kunfts per son.

(3) Ist die ersuchte Behörde für die Erledigung des
Ersuchens unzuständig, so leitet sie das Ersuchen an die
zuständige Behörde weiter. Die ersuchte Behörde
unterrichtet die ersuchende Behörde über die
Weiterleitung und die für die Erledigung des Ersuchens
zuständige Behörde. Die zuständige Behörde erledigt das
Ersuchen und übermittelt das Ergebnis an die ersuchende
Behörde zurück.
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Kapitel 6

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 28

Einsatz von Dienstwaffen, Munition 
und Ausrüstungsgegenständen

(1) Beamte einer Vertragspartei, die sich im Rahmen
eines gemeinsamen Einsatzes im Hoheitsgebiet einer
anderen Vertragspartei aufhalten, können dort ihre
nationale Dienstkleidung tragen. Sie können ihre nach
dem innerstaatlichen Recht des Entsendestaats
zugelassenen Dienstwaffen, Munition und
Ausrüstungsgegenstände mitführen. Jede Vertragspartei
kann das Mitführen von bestimmten Dienstwaffen,
Munition und Ausrüstungsgegenständen durch Beamte
des Entsendestaats untersagen.

(2) Die Dienstwaffen, Munition und
Ausrüstungsgegenstände, die in Anlage 2 aufgeführt sind,
dürfen nur im Fall der Notwehr einschließlich der Nothilfe
gebraucht werden. Der sachleitende Beamte des
Gebietsstaates kann im Einzelfall nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts einer über Satz 1 hinausgehenden
Anwendung von Dienstwaffen, Munition und
Ausrüstungsgegenständen zustimmen. Der Gebrauch der
Dienstwaffen, Munition und Ausrüstungsgegenstände
richtet sich nach dem Recht des Gebietsstaates. Die
zuständigen Behörden unterrichten einander über die
jeweils zulässigen Dienstwaffen, Munition und
Ausrüstungsgegenstände sowie die Voraussetzungen für
deren Einsatz.

(3) Die Vertragsparteien können durch gesonderte
Vereinbarung eine Änderung der Anlage 2 vereinbaren.

(4) Setzen Beamte der einen Vertragspartei bei
Maßnahmen aufgrund dieses Vertrags im Hoheitsgebiet
einer anderen Vertragspartei Kraftfahrzeuge ein, so
unterliegen sie hierbei denselben verkehrsrechtlichen
Bestimmungen wie die Beamten des Gebietsstaats
ein-schließlich der Bestimmungen über die
Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. Die
praktischen Aspekte des Einsatzes von Dienstwaffen,
Munition und Ausrüstungsgegenständen werden in einer
Durchführungsvereinbarung nach Artikel 44 geregelt.

(5) Artikel 18 bleibt unberührt.

Artikel 29

Schutz und Beistand

Die Vertragsparteien sind gegenüber den entsandten
Beamten der anderen Vertragsparteien bei der Ausübung
des Dienstes zu gleichem Schutz und Beistand verpflichtet 
wie gegen-über den eigenen Beamten.

Artikel 30

Allgemeine Haftungsregelung

Für die Haftung im Rahmen dieses Vertrags findet
Artikel 43 des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom
14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen entsprechende
Anwendung. Satz 1 findet keine Anwendung auf die
Artikel 17 und 18.

Artikel 31

Rechtsstellung der Beamten im Bereich des Strafrechts

Die Beamten, die nach diesem Vertrag im Hoheitsgebiet 
einer anderen Vertragspartei tätig werden, sind in Bezug
auf Straftaten, die sie begehen oder ihnen gegenüber
begangen werden, den Beamten der anderen
Vertragspartei gleichgestellt, soweit nicht in einer anderen 
Übereinkunft, die für die Vertragsparteien gilt, anderes
vereinbart worden ist.

Artikel 32

Dienstverhältnisse

Die Beamten, die nach diesem Vertrag im Hoheitsgebiet 
einer anderen Vertragspartei tätig werden, bleiben in
dienstrechtlicher, insbesondere in disziplinarrechtlicher
Hinsicht den in ihrem Staat geltenden Vorschriften
unterworfen.

Kapitel 7

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUM
DATENSCHUTZ

Artikel 33

Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich

(1) Im Sinne dieses Vertrags bezeichnet der Ausdruck
1. ,,Ve rar be i tung per so nen be zo ge ner Da ten” jede

Ve rar be i tung oder jede Vor gangs re i he von
 Verarbeitungen im Zu sam men hang mit per so -
nen be zo ge nen Da ten mit oder ohne Hil fe au to ma -
ti si er ter Ver fah ren wie das Er he ben, das Spe i -
chern, die Or ga ni sa ti on, die Auf be wah rung, die
An pas sung oder Ve rän de rung, das Aus le sen, das
Abf ra gen, Kon sul ti e ren, die Be nut zung, die
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 Weitergabe durch Über mitt lung, Verb re i tung
oder jede an de re Form der Be re its tel lung, die
Kom bi na ti on oder die Verk nüp fung so wie das
Sper ren, Lös chen oder Ver nich ten von Da ten; als
Ve rar be i tung per so nen be zo ge ner Da ten im Sin ne 
di eses Vert rags gilt auch die Mit te i lung über das
Vor li e gen oder Nicht vor li e gen ei nes Treffers;

2. ,,au to ma ti si er ter Ab ruf” den un mit tel ba ren Zug -
riff auf eine au to ma ti si er te Da ten bank ei ner an de -
ren Stel le, in der We i se, dass die Anf ra ge volls -
tän dig au to ma ti si ert be ant wor tet wird;

3. ,,Kenn ze ich nung” die Mar ki e rung ges pe i cher ter
per so nen be zo ge ner Da ten, ohne dass da mit das
Ziel ver folgt wird, ihre künf ti ge Ve rar be i tung
ein zusch rän ken;

4. ,,Sper rung” die Mar ki e rung ges pe i cher ter per so -
nen be zo ge ner Da ten mit dem Ziel, ihre künf ti ge
Ve rar be i tung ein zusch rän ken.

(2) Für Daten, die nach diesem Vertrag übermittelt
werden oder worden sind, gelten die folgenden
Bestimmungen, soweit in den vorstehenden Kapiteln
nichts anderes bestimmt ist.

Artikel 34

Datenschutzniveau

(1) Jede Vertragspartei gewährleistet in Bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten, die nach diesem
Vertrag übermittelt werden oder worden sind, in ihrem
innerstaatlichen Recht ein Datenschutzniveau, das
zumindest dem entspricht, das sich aus dem
Übereinkommen des Europarats vom 28. Januar 1981 über 
den Schutz des Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Daten und dem
Zusatzprotokoll vom 8. November 2001 hierzu ergibt, und
beachtet dabei die Empfehlung Nr. R (87) 15 des
Ministerkomitees des Europarats an die Mitgliedstaaten
über die Nutzung personenbezogener Daten im
Polizeibereich vom 17. September 1987, und zwar auch
insoweit, als die Daten nicht automatisiert verarbeitet
werden.

(2) Die in diesem Vertrag vorgesehene Übermittlung
personenbezogener Daten darf erst beginnen, wenn in dem 
Hoheitsgebiet der an der Übermittlung beteiligten
Vertragsparteien die Bestimmungen dieses Kapitels im
innerstaatlichen Recht umgesetzt worden sind. Das
Ministerkomitee nach Artikel 43 stellt durch Beschluss
fest, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Artikel 35

Zweckbindung

(1) Die empfangende Vertragspartei darf die
personenbezogenen Daten ausschließlich zu den Zwecken
verarbeiten, zu denen diese nach diesem Vertrag
übermittelt worden sind; eine Verarbeitung zu anderen
Zwecken ist nur nach vorheriger Zustimmung der Datei
führenden Vertragspartei und nur nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts der empfangenden Vertragspartei
zulässig. Die Zustimmung darf erteilt werden, soweit das
innerstaatliche Recht der Datei führenden Vertragspartei
diese Verarbeitung zu solchen anderen Zwecken zulässt.

(2) Die Verarbeitung von nach den Artikeln 3, 4 und 9
übermittelten Daten durch die abrufende oder
abgleichende Vertragspartei ist ausschließlich erlaubt im
Hinblick auf

1. die Fests tel lung, ob die verg li che nen DNA-Pro -
file oder dakty los ko pis chen Da ten übe re ins tim -
men;

2. die Vor be re i tung und Ein re i chung ei nes Amts-
und Rechts hil fe er su chens nach in ners ta at li chem
Recht im Fall der Übe re ins tim mung di e ser Da ten;

3. die Pro to kol li e rung nach Ar ti kel 39.
Die Datei führende Vertragspartei darf die ihr nach den

Artikeln 3, 4 und 9 übermittelten Daten ausschließlich
verarbeiten, soweit dies zur Durchführung des Abgleichs,
zur automatisierten Beantwortung der Anfrage oder zur
Protokollierung gemäß Artikel 39 erforderlich ist. Nach
Beendigung des Datenabgleichs oder nach der
automatisierten Beantwortung der Anfrage werden die
übermittelten Daten unverzüglich gelöscht, soweit nicht
die Weiterverarbeitung zu den in Satz 1 Nummern 2 und 3
genannten Zwecken erforderlich ist.

(3) Nach Artikel 12 übermittelte Daten dürfen von der
Datei führenden Vertragspartei ausschließlich verwendet
werden, soweit dies zur automatisierten Beantwortung der
Anfrage oder zur Protokollierung gemäß Artikel 39
erforderlich ist. Nach der automatisierten Beantwortung
der Anfrage werden die übermittelten Daten unverzüglich
gelöscht, soweit nicht die Weiterverarbeitung zur
Protokollierung gemäß Artikel 39 erforderlich ist. Die
anfragende Vertragspartei darf die im Zuge der
Beantwortung erhaltenen Daten aus schließlich für das
Verfahren verwenden, auf Grund dessen die Anfrage
erfolgt ist.

Artikel 36

Zuständige Behörden

Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen
ausschließlich durch die Behörden und Gerichte
verarbeitet werden, die für eine Aufgabe im Rahmen der
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Zwecke nach Artikel 35 zuständig sind. Insbesondere
erfolgt die Weitergabe der übermittelten Daten an andere
Stellen nur nach vorangehender Zustimmung der
übermittelnden Vertragspartei und nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts der empfangenden Vertragspartei.

Artikel 37

Richtigkeit, Aktualität und Speicherungsdauer 
von Daten

(1) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, auf die
Richtigkeit und Aktualität der personenbezogenen Daten
zu achten. Erweist sich von Amts wegen oder aufgrund
einer Mitteilung des Betroffenen, dass unrichtige Daten
oder Daten, die nicht hätten übermittelt werden dürfen,
übermittelt worden sind, so ist dies der empfangenden
Vertragspartei oder den empfangenden Vertragsparteien
unverzüglich mitzuteilen. Diese sind verpflichtet, die
Berichtigung oder Löschung der Daten vorzunehmen. Im
Übrigen sind übermittelte personenbezogene Daten zu
berichtigen, wenn sich ihre Unrichtigkeit herausstellt. Hat
die empfangende Stelle Grund zur Annahme, dass
übermittelte Daten unrichtig sind oder zu löschen wären,
so unterrichtet sie die übermittelnde Behörde unverzüglich 
hierüber.

(2) Daten, deren Richtigkeit der Betroffene bestreitet und
deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit sich nicht feststellen
lässt, sind nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts der
Vertragsparteien auf Verlangen des Betroffenen zu
kennzeichnen. Im Fall einer Kennzeichnung darf diese nach
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts nur mit Zustimmung
des Betroffenen oder auf Grund einer Entscheidung des
zuständigen Gerichtes oder der für die Datenschutzkontrolle
zuständigen unabhängigen Stelle aufgehoben werden.

(3) Übermittelte personenbezogene Daten sind zu
löschen, wenn sie nicht hätten übermittelt oder empfangen
werden dürfen. Rechtmäßig übermittelte und empfangene
Daten sind zu löschen,

1. wenn sie zu dem Zweck, zu dem sie über mit telt
wor den sind, nicht oder nicht mehr er for der lich
sind. Sind per so nen be zo ge ne Da ten ohne Er su -
chen über mit telt wor den, hat die emp fan gen de
Stel le un ver züg lich zu prü fen, ob sie für die der
Über mitt lung zu Grun de li e gen den Zwec ke er for -
der lich sind;

2. nach Ab la uf ei ner im na ti o na len Recht der über -
mit teln den Vert rags par tei vor ge se he nen Höchstf -
rist für die Auf be wah rung der Da ten, wenn die
über mit teln de Stel le die emp fan gen de Stel le bei
der Über mitt lung auf sol che Höchstf ris ten hin ge -
wi e sen hat.

Statt der Löschung erfolgt eine Sperrung nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts, wenn es Grund zu der
Annahme gibt, dass durch eine Löschung schutzwürdige
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden.
Gesperrte Daten dürfen nur für den Zweck, für den die
Löschung unterblieben ist, übermittelt oder genutzt
werden.

Artikel 38

Technische und organisatorische Maßnahmen zur
Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit

(1) Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind
verpflichtet, personenbezogene Daten wirksam gegen
zufällige oder unbefugte Zerstörung, zufälligen Verlust,
unbefugten Zugang, unbefugte oder zufällige
Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen.

(2) Die Einzelheiten der technischen Ausgestaltung des
automatisierten Abrufverfahrens werden in einer
Durchführungsvereinbarung nach Artikel 44 geregelt, die
gewährleistet, dass

1. dem je we i li gen Stand der Tech nik entsp re chen de
Maß nah men zur Si chers tel lung von Da tens chutz
und Da ten si cher he it get rof fen wer den, die ins be -
son de re die Vert ra u lich ke it und Un ver sehrt he it
der Da ten ge währ le is ten,

2. bei der Nut zung all ge me in zu gäng li cher Net ze
Versch lüs se lungs- und Aut hen ti fi zi e rungs ver fah -
ren an ge wen det wer den, die von den da für zus -
tän di gen Stel len aner kannt wor den sind, und

3. die Zu läs sig ke it der Ab ru fe nach Maß ga be des
Ar ti kels 39 Ab sät ze 2, 4 und 5 kont rol li ert wer den 
kann.

Artikel 39

Dokumentation und Protokollierung, besondere
Vorschriften zur automatisierten 

und nicht-automatisierten Übermittlung

(1) Jede Vertragspartei gewährleistet, dass jede
nicht-automatisierte Übermittlung und jeder
nicht-automatisierte Empfang von personenbezogenen
Daten durch die anfragende und die Datei führende Stelle
zur Kontrolle der Zulässigkeit der Übermittlung
dokumentiert werden. Die Dokumentation umfasst
folgende Angaben:

1. den An lass der Über mitt lung,
2. die über mit tel ten Da ten,
3. das Da tum der Über mitt lung und
4. die Be ze ich nung oder Ken nung der anf ra gen den

und der Da tei füh ren den Stel le.
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(2) Für den automatisierten Abruf der Daten aufgrund
der Artikel 3, 9 und 12 und den automatisierten Abgleich
aufgrund des Artikels 4 gilt Folgendes:

1. Der au to ma ti si er te Ab ruf oder Abg le ich darf nur
durch be son ders er mäch tig te Be am te der na ti o na -
len Kon takts tel len er fol gen. Auf Er su chen wird
die Lis te der Be am ten, die zum au to ma ti si er ten
Ab ruf oder Abg le ich er mäch tigt sind, den in
 Absatz 5 ge nann ten be a uf sich ti gen den Be hör den
so wie den an de ren Vert rags par te i en zur Ver fü -
gung ges tellt.

2. Jede Vert rags par tei ge währ le is tet, dass jede
Über mitt lung und je der Emp fang von Da ten von
der Da tei füh ren den Stel le und der anf ra gen den
Stel le pro to kol li ert wird, einsch li eß lich der Mit -
te i lung des Vor li e gens oder Nicht vor li e gens
 eines Treff ers. Di ese Pro to kol li e rung um fasst fol -
gen de An ga ben:
a) die über mit tel ten Da ten,
b) das Da tum und den ge na u en Ze it punkt der

Über mitt lung und
c) die Be ze ich nung oder Ken nung der anf ra gen -

den und der Da tei füh ren den Stel le.
Die anfragende Stelle protokolliert darüber hinaus den

Anlass der Anfrage oder Übermittlung sowie die Kennung
des Beamten, der den Abruf durchgeführt hat, sowie des
Beamten, der die Anfrage oder Übermittlung veranlasst
hat.

(3) Die protokollierende Stelle teilt die Protokolldaten
den für die Datenschutzkontrolle zuständigen Stellen der
betreffenden Vertragspartei auf Ersuchen unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen nach
Eingang des Ersuchens mit. Protokolldaten dürfen
ausschließlich für die folgenden Zwecke verwendet
werden:

1. die Kont rol le des Da tens chut zes,
2. die Ge währ le is tung der Da ten si cher he it.

(4) Die Protokolldaten sind durch geeignete
Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und
sonstigen Missbrauch zu schützen und zwei Jahre
aufzubewahren. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind 
die Protokolldaten unverzüglich zu löschen.

(5) Die rechtliche Kontrolle der Übermittlung oder des
Empfangs personenbezogener Daten obliegt den für die
Datenschutzkontrolle zuständigen unabhängigen Stellen
der jeweiligen Vertragsparteien. Nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts kann jedermann diese Stellen
ersuchen, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von Daten
zu seiner Person zu prüfen. Diese Stellen sowie die für die
Protokollierung zuständigen Stellen haben auch
unabhängig von solchen Ersuchen Stichproben zur
Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Übermittlungen anhand
der den Zugriffen zugrunde liegenden Aktenvorgänge
vorzunehmen. Die Ergebnisse dieser Kontrolltätigkeit

sind zur Überprüfung durch die für die
Datenschutzkontrolle zuständigen unabhängigen Stellen
18 Monate aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist sind
sie unverzüglich zu löschen. Jede für die
Datenschutzkontrolle zuständige Stelle kann von der
unabhängigen Datenschutzbehörde einer anderen
Vertragspartei um die Ausübung ihrer Befugnisse nach
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts ersucht werden. Die
für die Datenschutzkontrolle zuständigen unabhängigen
Behörden der Vertragsparteien sorgen für die zur
Erfüllung ihrer Kontrollaufgaben notwendige
gegenseitige Zusammenarbeit, insbesondere durch den
Austausch sachdienlicher Informationen.

Artikel 40

Rechte der Betroffenen auf Auskunft 
und Schadensersatz

(1) Dem Betroffenen ist nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts bei Nachweis seiner Identität auf
Antrag von der nach innerstaatlichem Recht zuständigen
Stelle ohne unzumutbare Kosten in allgemein
verständlicher Form und ohne unzumutbare Verzögerung
Auskunft über die zu seiner Person verarbeiteten Daten
sowie über deren Herkunft, Empfänger oder
Empfängerkategorien, den vorgesehenen
Verarbeitungszweck und die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung zu erteilen. Darüber hinaus hat der
Betroffene das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
und Löschung unzulässigerweise verarbeiteter Daten. Die
Vertragsparteien stellen darüber hinaus sicher, dass sich
der Betroffene im Fall der Verletzung seiner
Datenschutzrechte mit einer wirksamen Beschwerde an
ein unabhängiges und unparteiisches, auf Gesetz
beruhendes Gericht im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 der
Europäischen Menschenrechtskonvention sowie eine
unabhängige Kontrollstelle im Sinne des Artikels 28 der
Richtlinie 95/46/EG wenden kann und dass ihm die
Möglichkeit eröffnet wird, einen Schadensersatzanspruch
oder Abhilfe anderer Art gerichtlich durchzusetzen. Die
Einzelheiten des Verfahrens zur Durchsetzung dieser
Rechte und die Gründe der Einschränkung des
Auskunftsrechts richten sich nach dem innerstaatlichen
Recht des Staates, in dem er seine Rechte geltend macht.

(2) Hat eine Stelle der einen Vertragspartei
personenbezogene Daten auf Grund dieses Vertrags
übermittelt, kann die empfangende Stelle der anderen
Vertragspartei sich im Rahmen ihrer Haftung nach
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts gegenüber dem
Geschädigten zu ihrer Entlastung nicht darauf berufen,
dass die übermittelten Daten unrichtig gewesen sind.
Leistet die empfangende Stelle Schadensersatz wegen
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eines Schadens, der durch die Verwendung von unrichtig
übermittelten Daten verursacht wurde, so erstattet die
übermittelnde Stelle der empfangenden Stelle den
Gesamtbetrag des geleisteten Schadensersatzes.

Artikel 41

Auskunft auf Ersuchen der Vertragsparteien

Die empfangende Vertragspartei informiert die
übermittelnde Vertragspartei auf Anfrage über die
Verarbeitung der übermittelten Daten und das dadurch
erzielte Ergebnis.

Kapitel 8

DURCHFÜHRUNGS- 
UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 42

Erklärungen

(1) Zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde benennt 
jede Vertragspartei in einer Erklärung gegenüber dem
Verwahrer die Behörden, die für die Anwendung dieses
Vertrags zuständig sind.

Zu benennen sind

1. nach Ar ti kel 6 Ab satz 1 die na ti o na len Kontakt -
stellen für die DNA-Analy se;

2. nach Ar ti kel 11 Ab satz 1 die na ti o na len Kontakt -
stellen für die dakty los ko pis chen Da ten;

3. nach Ar ti kel 12 Ab satz 2 die na ti o na len Kontakt -
stellen für die Da ten aus den Fahr ze ug re gis tern;

4. nach Ar ti kel 15 die na ti o na len Kon takts tel len für
den In for ma ti on sa us ta usch bei Groß ve rans tal tun -
gen;

5. nach Ar ti kel 16 Ab satz 3 die na ti o na len Kontakt -
stellen für In for mat io nen zur Ver hin de rung ter ro -
ris tis cher Straf ta ten;

6. nach Ar ti kel 19 die na ti o na len Kon takt- und Ko or -
di ni e rungs stel len für die Flug si cher he its beg le i ter;

7. nach Ar ti kel 22 die na ti o na len Kon takt- und Ko or -
di ni e rungss tel len für die Do ku men ten be ra ter;

8. nach Ar ti kel 23 Ab satz 3 die na ti o na len Kontakt -
stellen für die Pla nung und Durch füh rung von
Rück füh run gen;

9. nach den Ar ti keln 24 bis 27 die zus tän di gen Be -
hör den und Be am ten.

(2) Erklärungen nach Absatz 1 können jederzeit durch
Erklärung gegenüber dem Verwahrer geändert werden.

Die Änderung wird mit dem Tag des Eingangs beim
Verwahrer wirksam.

Artikel 43

Ministerkomitee

(1) Die Vertragsparteien richten ein Komitee ein, das
sich aus Ministern der Vertragsparteien zusammensetzt.
Das Ministerkomitee trifft die erforderlichen
Entscheidungen über die Umsetzung und Anwendung
dieses Vertrags. Entscheidungen des Ministerkomitees
werden durch einstimmigen Beschluss aller
Vertragsparteien getroffen.

(2) Zur Unterstützung des Ministerkomitees überprüft
eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Vertretern der
Vertragsparteien die Umsetzung und Auslegung dieses
Vertrags und stellt fest, ob Ergänzungs- und
Fortentwicklungsbedarf besteht. Die gemeinsame
Arbeitsgruppe wird auf Antrag einer Vertragspartei
einberufen.

Artikel 44

Durchführungsvereinbarungen

Die zuständigen Stellen der Vertragsparteien können
auf der Grundlage und im Rahmen dieses Vertrags
Vereinbarungen treffen, welche die verwaltungsmäßige
Durchführung dieses Vertrags zum Ziel haben.

Artikel 45

Räumlicher Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieses Vertrags gelten für das
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien. Für das Königreich
der Niederlande gilt dieser Vertrag ausschließlich für den
in Europa gelegenen Teil des Königreichs. Für die
Französische Republik gilt dieser Vertrag ausschließlich
für den in Europa gelegenen Teil der Republik.

Artikel 46

Kosten

Jede Vertragspartei trägt die ihren Stellen aus der
Anwendung dieses Vertrags entstehenden Kosten. In
besonderen Fällen können die betreffenden
Vertragsparteien eine abweichende Regelung vereinbaren.
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Artikel 47

Verhältnis zu anderen zwei- oder mehrseitigen
Übereinkünften

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrags sind nur
anwendbar, soweit sie mit dem Recht der Europäischen
Union vereinbar sind. Werden durch die Europäische
Union künftig Regelungen geschaffen, die den
Anwendungsbereich dieses Vertrags betreffen, treten die
entsprechenden Bestimmungen dieses Vertrags in ihrer
Anwendung gegenüber dem Recht der Europäischen
Union insoweit zurück. Die Vertragsparteien können die
Bestimmungen dieses Vertrags im Hinblick auf die
entsprechenden neuen Regelungen des Rechts der
Europäischen Union ändern oder ersetzen.

(2) Dieser Vertrag berührt nicht die in bestehenden
zwei- oder mehrseitigen Übereinkünften zwischen den
Vertragsparteien enthaltenen Rechte oder
Verpflichtungen. Den Vertragsparteien steht es frei, die
bestehenden zwei- oder mehrseitigen Übereinkünfte
zwischen den Vertragsparteien in ihren Beziehungen
untereinander anzuwenden. Im Fall der Unvereinbarkeit
mit Rechten oder Verpflichtungen aus solchen
Übereinkünften gelten die Regelungen dieses Vertrags.

Artikel 48

Ratifikation, Annahme, Genehmigung

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation, der Annahme
oder der Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme-
oder Genehmigungsurkunden werden beim Verwahrer
hinterlegt. Anlässlich der Hinterlegung der Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunden kann eine
Erklärung zum räumlichen Geltungsbereich abgegeben
werden.

Artikel 49

Verwahrer

(1) Verwahrer dieses Vertrags ist die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland.

(2) Der Verwahrer notifiziert unverzüglich den anderen
Vertragsparteien Ratifikationen, Annahmen,
Genehmigungen, Beitritte, Vorbehalte und Kündigungen
sowie alle sonstigen Erklärungen im Zusammenhang mit
diesem Vertrag.

(3) Die Registrierung des Vertrags beim Sekretariat der
Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen wird vom Verwahrer übernommen.

Artikel 50

Inkrafttreten

(1) Dieser Vertrag tritt 90 Tage nach Hinterlegung
der zweiten Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde zwischen den Vertragsparteien,
die ratifiziert haben, in Kraft. Für die weiteren
Vertragsparteien tritt der Vertrag 90 Tage nach
Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunden in Kraft.

(2) Der Verwahrer notifiziert allen Vertragsparteien das
Datum des Inkrafttretens.

Artikel 51

Beitritt

(1) Dieser Vertrag steht allen Staaten, die Mitglied der
Europäischen Union sind, zum Beitritt offen. Mit dem
Beitritt werden auch die bis dahin auf der Grundlage des
Artikels 44 getroffenen Durchführungsvereinbarungen
und die sonstigen Vereinbarungen zu diesem Vertrag für
die beitretenden Staaten verbindlich.

(2) Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer
hinterlegt. Bei einem Beitritt kann anlässlich der
Hinterlegung der Beitrittsurkunde eine Erklärung zum
räumlichen Geltungsbereich abgegeben werden.

(3) Dieser Vertrag tritt für jeden beitretenden Staat
90 Tage nach Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde in
Kraft, frühestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Vertrags nach Artikel 50.

Artikel 52

Kündigung

(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen.

(2) Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag durch eine
auf diplomatischem Weg an den Verwahrer gerichtete
Notifikation kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate 
nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer wirksam.

Geschehen zu Prüm am 27. Mai 2005 in einer Urschrift
in deutscher, spanischer, französischer und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist. Die Urschrift wird im
Archiv des Verwahrers hinterlegt, der jedem
Unterzeichnerstaat und beitretenden Staat eine
beglaubigte Abschrift der Vertragsurschrift übermittelt.
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Anlage 1 zum Vertrag über die Vertiefung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,

insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, 
der grenzüberschreitenden Kriminalität 

und der illegalen Migration

Nach Artikel 17 Absatz 5 notwendige inhaltliche
Angaben für die schriftliche Anmeldung

1. Ein satz ze i ten, die die vor ge se he ne Aufenthalts -
dauer besch re i ben;

2. Flug da ten (einsch li eß lich Flug num mern und
 -zeiten);

3. An zahl der Mitg li e der des Te ams der Flugsicher -
heitsbegleiter;

4. An ga be des Na mens und Vor na mens sämt li cher
Per so nen so wie Kenn ze ich nung des Na mens des
Lei ters des Te ams;

5. Pass num mern;
6. Mar ke, Typ und Se ri en num mern der Waf fen;
7. An zahl und Art der Mu ni ti on;
8. Aus rüs tungs ge gens tän de, die vom Team mit ge führt 

wer den und zur Er fül lung der Auf ga ben di e nen.

Anlage 2 zum Vertrag über die Vertiefung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,

insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, 
der grenzüberschreitenden Kriminalität 

und der illegalen Migration

Dienstwaffen, Munition und zugelassene Einsatzmittel
im Sinne des Artikels 28 Absatz 2 Sätze 1 und 2

1. Für das Königreich Belgien:
– zu ge las se ne Schuss waf fen und die zu ge las se ne

Mu ni ti on
– zu ge las se ne Pfef fersp ra ys und die zu ge las se nen

Ein satz mit tel
– zu ge las se nes Trä nen gas und die zu ge las se nen

Ein satz mit tel
2. Für die Bundesrepublik Deutschland:

– zu ge las se ne Schuss waf fen und die zu ge las se ne
Mu ni ti on

3. Für das Königreich Spanien:
– zu ge las se ne Schuss waf fen
– zu ge las se ne Selbsts chutz waf fen entsp re chend

der Di enst vorsch rif ten der am ge me in sa men
Ein satz be te i lig ten Po li ze i e in he it, wie
Schlags tock (oder Gum mik nüp pel), Spra ys,
Trä nen gas und an de re zu ge las se ne Ein satz mit -
tel

4. Für die Französische Republik:
– die nach dem na ti o na len Recht zu ge las se nen

 Dienstwaffen und in di vi du el len Zwangs mit tel
5. Für das Großherzogtum Luxemburg:

– zu ge las se ne Schuss waf fen und die zu ge las se ne
Mu ni ti on

– zu ge las se ne Pfef fersp ra ys und die zu ge las se nen
Ein satz mit tel

– zu ge las se nes Trä nen gas und die zu ge las se nen
Ein satz mit tel

6. Für das Königreich der Niederlande:

– zu ge las se ne Schuss waf fen und die zu ge las se ne
Mu ni ti on

– zu ge las se ne Pfef fersp ra ys und die zu ge las se nen
Ein satz mit tel

– zu ge las se nes Trä nen gas und die zu ge las se nen
Ein satz mit tel

7. Für die Republik Österreich:

– zu ge las se ne Schuss waf fen und die zu ge las se ne
Mu ni ti on

– zu ge las se ne Pfef fersp ra ys und die zu ge las se nen
Ein satz mit tel

Gemeinsame Erklärung des Königreichs Belgien,
der Bundesrepublik Deutschland, des Königreichs

Spanien, der Französischen Republik, 
des Großherzogtums Luxemburg, des Königreichs der

Niederlande und der Republik Österreich 
zum Vertrag vom 27. Mai 2005 über die Vertiefung

 der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, 

der grenzüberschreitenden Kriminalität 
und der illegalen Migration

I. Alle Vertragsparteien erklären gemeinsam

1. un ter Be zug nah me auf Ar ti kel 17 Ab satz 1 des
Vert rags, dass die For mu li e rung di e ser Bes tim -
mung nicht ihre Hal tung in Be zug auf die Zus tän -
dig ke i ten des Sta ats des Hal ters oder des Eint ra -
gungss ta ats im Rah men des Ein sat zes von
 Flugsicherheitsbegleitern be rührt;

2. un ter Be zug nah me auf Ar ti kel 34 Ab satz 2 Satz 2,
a) dass die Vo ra us set zun gen für die Über mitt -

lung per so nen be zo ge ner Da ten nach Ka pi tel
7 des Vert rags, so we it di ese nicht den au to ma -
ti si er ten Ab ruf oder Abg le ich von Da ten be -
tref fen, im We sent li chen be re its zum Ze it -
punkt der Un ter ze ich nung vor li e gen,

b) dass sie hin sicht lich der noch feh len den
 Voraussetzungen nach Ka pi tel 7, ins be son de -
re im Be re ich des au to ma ti si er ten Ab rufs oder
Abg le ichs, di ese schnellst mög lich schaf fen
wer den.

II. Das Königreich Belgien erklärt

1. dass jeg li che In for mat ion, die vom Kö nig re ich
Bel gi en aufg rund des Vert rags über mit telt wird,
von der emp fan gen den Vert rags par tei nur nach
Zus tim mung der zus tän di gen bel gis chen ge richt -
li chen Be hör den als Be we is mit tel ge nutzt wer den 
kann,

2. un ter Be zug nah me auf Ar ti kel 18,
a) dass im mer eine ausd rück li che Ge neh mi gung

des Vert re ters der bel gis chen Luftfahrtbe -
hörde vor li e gen muss, be vor ein Flugsicher -
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heitsbegleiter ein Luft fahr ze ug nach Ar ti kel
18 Ab satz 2 Num mer 1 mit Waf fen oder Mu -
ni ti on ver lässt,

b) dass beim Ver las sen des Luft fahr ze ugs di ese
Waf fen und di ese Mu ni ti on ei nem Vert re ter
der bel gis chen Luft fahrt be hör de au szu hän di -
gen sind, der di ese in ei nem gesch los se nen
Be häl ter zu dem Ort der Auf be wah rung beg -
leitet,

c) dass au ßer halb ei nes Luft fahr ze ugs das Tra -
gen von Waf fen oder Mu ni ti on durch Flug -
sicherheitsbegleiter un ter sagt ist;

3. un ter Be zug nah me auf Ar ti kel 27 Ab satz 3, dass
die An wen dung di e ser Bes tim mung die Zus tän -
dig ke i ten der bel gis chen Jus tiz be hör den nicht be -
e int räch tigt.

III. Das Königreich Spanien erklärt unter Bezugnahme
auf Artikel 45 Satz 1, dass es die Ansicht vertritt, dass auf
den Vertrag die „Regelung betreffend die Behörden
Gibraltars im Rahmen der Instrumente der EU und EG
sowie verbundener Verträge” vom 19. April 2000 nach
Maßgabe der Bestimmungen ihrer Nummer 5 anwendbar
ist.

IV. Die Französische Republik erklärt unter Bezugnahme
auf Artikel 9, dass der Zugang zu Fundstellendatensätzen der
Nationalen Fingerabdruckdatei (FAED) nach Artikel 9 auf
der Grundlage des derzeitigen innerstaatlichen Rechts
gewährt wird, um den zuständigen Dienststellen die
Fahndung nach und die Identifizierung von Tätern bei
Verbrechen und Vergehen oder den Vorbereitung -
shandlungen dazu sowie die Verfolgung von Straftaten zu
erleichtern.

V. Das Königreich der Niederlande erklärt unter
Bezugnahme auf die Artikel 3 und 4, dass es davon
ausgeht, dass das Vorgehen nach diesen Bestimmungen
auf die gleiche Art und Weise abläuft in dem Sinne,
dass die Vertragsparteien Zugang zu den
Fundstellendatensätzen der niederländischen
DNA-Analysedateien nach Artikel 2 Absatz 2 des
Vertrags bekommen mit dem Recht, diese automatisiert
mittels eines Vergleichs ihrer DNA-Profile mit den
DNA-Profilen der niederländischen DNA-Analysedateien 
abzurufen, ungeachtet ob es sich dabei um den Vergleich
eines Einzelfalls handelt oder nicht.

VI. Die Republik Österreich erklärt unter Bezugnahme
auf Artikel 40 Absatz 1, dass der Rechtsschutz durch die
österreichische Datenschutzkommission, die sowohl die
Voraussetzungen des Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen
Menschenrechtskonvention als auch die Kriterien einer
unabhängigen Kontrollstelle im Sinne von Artikel 28 der
Richtlinie 95/46/EG erfüllt, den Erfordernissen dieses
Artikels genügt.

VII. Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik
Österreich erklären unter Bezugnahme auf Artikel 46
Satz 2, dass im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik

Deutschland und der Republik Österreich Kosten, die im
Rahmen der Leistung von Rechtshilfe nach Artikel 7
anfallen, der ersuchten Vertragspartei erstattet werden.

Prüm, den 27. Mai 2005

Diese Gemeinsame Erklärung wird in einer Ausfertigung
in deutscher, spanischer, französischer und niederländischer
Sprache unterzeichnet und zusammen mit dem Vertrag im
Archiv des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
Deutschland verwahrt, das jedem Unterzeichnerstaat und
beitretenden Staat eine beglaubigte Abschrift dieser
Gemeinsamen Erklärung übermittelt.

Szerzõdés a Belga Királyság, a Németországi
Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, 

a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, 
a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között 

a határon átnyúló együttmûködés fokozásáról,
különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bûnözés

és az illegális migráció leküzdése érdekében

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek az Eu ró pai Unió tag ál la ma i -
ként,

fi gye lem be véve, hogy a sze mé lyek sza bad moz gá sát
biz to sí tó tér ség ben fon tos, hogy az Eu ró pai Unió tag ál la -
mai fo koz zák együtt mû kö dé sü ket a ter ro riz mus, a ha tá ron
át nyú ló bû nö zés és az il le gá lis mig rá ció el le ni ha té ko -
nyabb küz de lem ér de ké ben,

tö re ked vén arra, hogy az eu ró pai együtt mû kö dés to -
vább fej lesz té sé ért, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló és az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dé sek tisz te let ben tar tá sá val
út tö rõ sze re pet vál lal ja nak az együtt mû kö dés le he tõ leg -
ma ga sabb szint jé nek meg va ló sí tá sá ban, min de nek elõtt az
in for má ció cse re ja ví tá sa ré vén, kü lö nös képp a ter ro riz -
mus, a ha tá ron át nyú ló bû nö zés és az il le gá lis mig rá ció el -
le ni küz de lem te rén, nyit va hagy va az eh hez az együtt mû -
kö dés hez való csat la ko zás le he tõ sé gét az Eu ró pai Unió
összes töb bi tag ál la ma szá má ra,

meg kí sé rel vén ezen Szer zõ dés ren del ke zé se it az Eu ró -
pai Unió jog rend sze ré be il lesz te ni, az zal a cél lal, hogy ja -
vít sák az in for má ció cse rét az Eu ró pai Uni ón be lül, el sõ -
sor ban a ter ro riz mus, a ha tá ron át nyú ló bû nö zés és az il le -
gá lis mig rá ció el le ni küz de lem te rén, va la mint hogy meg -
te remt sék az eh hez szük sé ges jogi és mû sza ki fel té te le ket,

az Eu ró pai Unió Alap ve tõ Jo gok Char tá já ban, az Em be -
ri Jo gok és Alap ve tõ Sza bad ság jo gok Vé del mé nek Eu ró -
pai Egyez mé nyé ben és az érin tett ál la mok kö zös al kot má -
nyos ha gyo má nya i ban rög zí tett alap ve tõ jo gok tisz te let -
ben tar tá sá val, figye lembe véve kü lö nö sen, hogy a sze mé -
lyes ada tok nak egy má sik Szer zõ dõ Fél ré szé re tör té nõ
 átadása a ked vez mé nye zett Szer zõ dõ Fél ré szé rõl meg fe le -
lõ adat vé del mi elõ írások meg lé tét kö ve te li meg,
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fi gye lem be véve, hogy a je len le gi nem ze ti jog rend sze -
rek sé rel me nél kül kell ren del kez ni ar ról, hogy az ezen
Szer zõ dés bõl ere dõ in téz ke dé sek kel szem ben meg fe le lõ
jog or vos lat tal le hes sen élni,

ké szen áll va arra, hogy je len szer zõ dést to váb bi meg -
állapodásokkal egé szít sék ki, ame lyek le he tõ vé te szik az
au to ma ti zált adat ke re sést egyéb re le váns adat bá zi sok ban,
ami lyen mér ték ben ez a ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dés 
fo ko zá sa szem pont já ból szük sé ges és éssze rû,

az aláb bi ak ban egyez tek meg:

1. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

1. Cikk

A Szerzõdés alapelvei

(1) Je len Szer zõ dés sel a Szer zõ dõ Fe lek fo koz ni kí ván -
ják a ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dést, kü lö nös képp a
köl csö nös in for má ció cse rét.

(2) Ez az együtt mû kö dés nem sért he ti az Eu ró pai Unió
jo gát, és csat la ko zás ra nyit va áll az Eu ró pai Unió va la -
mennyi tag ál la ma szá má ra, a Szer zõ dés ben fog lal tak nak
meg fele lõen.

(3) A Szer zõ dés alap ján foly ta tott együtt mû kö dés cél ja,
hogy a Szer zõ dés ben rög zí tett te rü le te ken az eu ró pai
együtt mû kö dés elõ moz dí tá sát cél zó kez de mé nye zé se ket
in dít son el.

(4) A Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ leg fel jebb há -
rom éven be lül – a vég re haj tás ta pasz ta la ta i nak ér té ke lé se
alap ján – az Eu ró pai Bi zott ság gal kon zul tál va vagy az
 Európai Bi zott ság ja vas la tá ra, az Eu ró pai Uni ót és az
 Európai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dé sek kel össz hang -
ban kez de mé nye zést kell be nyúj ta ni az zal a cél lal, hogy a
Szer zõ dés ren del ke zé se it az Eu ró pai Unió jogi ke re tei
közé il lesszék.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek rend sze re sen kö zös je len té se ket
nyúj ta nak be az együtt mû kö dés elõ re ha la dá sá ról az Eu ró -
pai Unió Ta ná csá nak és az Eu ró pai Bi zott ság nak.

2. Fejezet

DNS-PROFILOK, UJJNYOMAT- 
ÉS EGYÉB ADATOK

2. Cikk

Nemzeti DNS-adatbázisok létrehozása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ezen nel vál lal ják, hogy a bûn cse -
lek mé nyek ül dö zé sé nek cél já ra nem ze ti DNS-adat bá zi so -

kat hoz nak lét re és tar ta nak fenn. Az itt tá rolt ada tok je len
Szer zõ dés alap ján való fel dol go zá sa so rán a Szer zõ dés
egyéb ren del ke zé se it kell tisz te let ben tar ta ni, a fel dol go -
zás ra vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyok egy ide jû betartá -
sával.

(2) A Szer zõ dés vég re haj tá sa cél já ból a Szer zõ dõ Fe lek
biz to sít ják az (1) be kez dés elsõ mon da tá ban le írt nem ze ti
DNS-adat bá zi suk re fe ren cia-ada ta i nak hoz zá fér he tõ sé gét. 
A re fe ren cia-adat csak a DNS nem kó dolt ré szé bõl kép zett
DNS-pro fi lo kat* és egy re fe ren ci át (azo no sí tót) tar tal maz -
hat. A re fe ren cia-adat nak ti los bár mi lyen olyan ada tot tar -
tal maz nia, amely bõl az adat alany köz vet le nül azo no sít ha -
tó. A konk rét sze mély hez nem köt he tõ re fe ren cia-ada tot
(a nyílt nyo mo kat) ek ként kell meg je löl ni.

(3) A ra ti fi ká ci ós, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si do ku men tu -
mok le tét be he lye zé se kor, il let ve a Szer zõ dés hez tör té nõ
csat la ko zás kor a Szer zõ dõ Fe lek meg ne ve zik azo kat a
nem ze ti DNS-adat bá zi so kat, ame lyek re a 2–6. Cik kek al -
kal maz ha tó ak, va la mint a 3. Cikk (1) be kez dé sé ben le írt
au to ma ti kus ke re sés fel té te le it.

3. Cikk

DNS-profilok automatizált keresése

(1) A bûn cse lek mé nyek ül dö zé sé nek cél já ból a Szer zõ -
dõ Fe lek nek le he tõ vé kell ten ni ük a töb bi Szer zõ dõ Fél
– 6. Cikk ben hi vat ko zott – nem ze ti kap cso lat tar tó pont jai
szá má ra a hoz zá fé rést a DNS-adat bá zi sok re fe ren cia-ada -
ta i hoz, és az au to ma ti zált ke re sést a DNS-pro fi lok össze -
ha son lí tá sa cél já ból. A ke re sés csak egye di ese tek ben, és
csak a ke re sést vég zõ Fél nem ze ti jo gá val össz hang ban
gya ko rol ha tó.

(2) Amennyi ben az au to ma ti zált ke re sés egye zést mu tat
a ke re sés cél já ra meg adott DNS-pro fil és egy má sik Szer -
zõ dõ Fél adat bá zi sá ban rög zí tett DNS-pro fil kö zött, a ke -
re sést vég zõ kap cso lat tar tó pont au to ma ti kus ér te sí tést kap 
a ta lá lat ról és a re fe ren ci á ról. Amennyi ben nincs ta lá lat,
er rõl kap au to ma ti zált ér te sí tést.

4. Cikk

A DNS-profilok automatizált összehasonlítása

(1) A bûn cse lek mé nyek ül dö zé sé nek cél já ra a Szer zõ dõ
Fe lek nem ze ti kap cso lat tar tó pont ja i kon ke resz tül, köl csö -
nös be le egye zés sel össze ha son lít ják a „nyílt nyo mok”
DNS-pro fil ja it a töb bi nem ze ti DNS-adat bá zis re fe ren -
cia-ada ta i val. A pro fi lok be táp lá lá sa és össze ha son lí tá sa
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au to ma ti zál tan kell, hogy tör tén jen. A „nyílt nyo mok”
DNS-pro fil jai csak ak kor ad ha tó ak át össze ha son lí tás ra,
ha az össze ha son lí tást kérõ Szer zõ dõ Fél nem ze ti joga erre
le he tõ sé get ad.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben hi vat ko zott össze -
ha son lí tás so rán va la mely Szer zõ dõ Fél úgy ta lál ja, hogy
egy be táp lált DNS-pro fil meg egye zik az õ DNS-adat bá zi -
sá ban sze rep lõ pro fil lal, ké se de lem nél kül át kell ad nia a
má sik Szer zõ dõ Fél nem ze ti kap cso lat tar tó pont já nak az
egye zõ pro fil re fe ren cia-ada tát.

5. Cikk

További személyes adatok és egyéb információk 
átadása

Amennyi ben a 3. és 4. Cikk ben hi vat ko zott el já rás a
DNS-pro fi lok egye zé sét mu tat ja, bár mi lyen to váb bi ren -
del ke zés re álló, a re fe ren cia-adat ra vo nat ko zó sze mé lyes
adat és egyéb in for má ció át adá sa csak a meg ke re sett Szer -
zõ dõ Fél nem ze ti joga alap ján tör tén het, ide ért ve a jog se -
gély re vo nat ko zó sza bá lyo kat is.

6. Cikk

Nemzeti kapcsolattartó pontok és a végrehajtási
megállapodás

(1) A 3. és 4. Cikk ben hi vat ko zott adat szol gál ta tás cél -
ja i ra min den Szer zõ dõ Fél nek ki kell je löl nie egy nem ze ti
kap cso lat tar tó pon tot. A kap cso lat tar tó pont jog ál lá sát a
vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyoz za.

(2) A 3. és 4. Cikk ben le írt el já rá sok mû sza ki rész le te it a 
44. Cikk ben hi vat ko zott vég re haj tá si meg ál la po dás nak
kell sza bá lyoz nia.

7. Cikk

A sejtanyag rögzítése és DNS-profilok átadása

Amennyi ben fo lya mat ban lévõ nyo mo zás ban vagy bün -
te tõ el já rás ban egy, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél fel ség te rü -
le tén tar tóz ko dó sze mély DNS-pro fil ja nem áll ren del ke -
zés re, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél jog se gélyt kell, hogy
biz to sít son az adott sze mély sejt anya gá nak rög zí té se és
vizs gá la ta, il let ve az így nyert DNS-pro fil át adá sa ré vén,
ha:

1. a meg ke re sõ Fél meg ha tá roz za a célt, amely re
mind ezt igény li,

2. a meg ke re sõ Fél kom pe tens ha tó sá ga ál tal a nem ze ti 
jo gá nak meg fele lõen ki ál lí tott ha tá ro za tot vagy
vég zést mu tat be, amely bõl ki tû nik, hogy a sejt -
anyag rög zí té sé nek és vizs gá la tá nak fel té te lei tel -

jesülnének, amennyi ben az adott sze mély a meg -
keresõ Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén tar tóz kod na,
 továbbá

3. a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél joga sze rint is tel je sül -
nek a sejt anyag rög zí té sé nek és vizs gá la tá nak, il let -
ve a DNS-pro fil át adá sá nak fel té te lei.

8. Cikk

Ujjnyomat-adatok

Je len Szer zõ dés vég re haj tá sá nak cél já ból a Szer zõ dõ
Fe lek nek a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se és ül dö zé se cél -
já ból lét re ho zott nem ze ti au to ma ti zált ujj nyo mat-azo no sí -
tó rend sze rük adat bá zi sá ból biz to sí ta ni uk kell a re fe ren -
cia-ada tok hoz zá fér he tõ sé gét. A re fe ren cia-adat ki zá ró lag
ujj nyo mat-ada to kat és egy azo no sí tót tar tal maz. A re fe ren -
cia-adat nem tar tal maz hat sem mi lyen ada tot, amely bõl az
adat alany köz vet le nül azo no sít ha tó. A konk rét sze mély -
hez nem köt he tõ re fe ren cia-ada tot (nyílt nyo mot) ek ként
kell meg je löl ni.

9. Cikk

Ujjnyomat-adatok automatizált keresése

(1) Bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se és ül dö zé se cél já ból
min den Szer zõ dõ Fél nek le he tõ vé kell ten nie a töb bi Fél
11. Cikk alap ján ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó pont jai
szá má ra az e cél ból lét re ho zott au to ma ti zált ujj nyo -
mat-azo no sí tó rend sze re i nek re fe ren cia-ada ta i hoz való
hoz zá fé rést, és a re fe ren cia-ada tok nak az ujj nyo mat-ada -
tok össze ha son lí tá sá val tör té nõ au to ma ti zált ke re sé sét. A
ke re sés csak egye di ese tek ben, a ke re sést vég zõ fél nem ze -
ti jo gá val össz hang ban vé gez he tõ.

(2) Az ujj nyo mat-adat nak az adat bá zist ke ze lõ Szer zõ -
dõ Fél ál tal tá rolt re fe ren cia-adat tal való össze ha son lí tá sát
a meg ke re sõ nem ze ti kap cso lat tar tó pont nak az egy ér tel -
mû azo no sí tás hoz szük sé ges re fe ren cia-ada tok au to ma ti -
zált át adá sá nak se gít sé gé vel kell vé gez nie.

10. Cikk

További személyes adatok és egyéb információk
 átadása

Amennyi ben a 9. Cikk ben hi vat ko zott el já rás az ujj nyo -
mat-ada tok egye zé sét mu tat ja, bár mi lyen to váb bi ren del -
ke zés re álló sze mé lyes adat és egyéb, a re fe ren cia-adat ra
vo nat ko zó in for má ció át adá sa csak a meg ke re sett Szer zõ -
dõ Fél nem ze ti joga alap ján tör tén het, ide ért ve a jog se -
gély re vo nat ko zó sza bá lyo kat is.

9614 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/131. szám



11. Cikk

Nemzeti kapcsolattartó pont és a végrehajtási
megállapodás

(1) A 9. Cikk ben hi vat ko zott adat szol gál ta tás cél ja i ra
min den Szer zõ dõ Fél nek ki kell je löl nie egy nem ze ti kap -
cso lat tar tó pon tot. A kap cso lat tar tó pont jog ál lá sát a vo -
nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyoz za.

(2) A 9. Cikk ben le írt el já rá sok mû sza ki rész le te it a
44. Cikk ben hi vat ko zott vég re haj tá si meg ál la po dás nak
kell sza bá lyoz nia.

12. Cikk

Gépjármû-nyilvántartási adatok automatizált keresése

(1) Bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se és ül dö zé se ér de ké -
ben, va la mint egyéb olyan bün te ten dõ cse lek mé nyek kel
össze füg gés ben, ame lyek a ke re sést vég zõ ál lam bírósá -
gainak vagy ügyész sé gé nek a jog ha tó sá ga alá tar toz nak,
to váb bá a köz biz ton sá got fe nye ge tõ ve szé lyek el há rí tá sa
ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek le he tõ vé te szik a töb bi Szer -
zõ dõ Fél (2) be kez dés ben em lí tett kap cso lat tar tó pont ja i -
nak, hogy egye di ese tek ben au to ma ti zált ke re sés vég zé sé -
vel hoz zá fér je nek nem ze ti gép jár mû-nyil ván tar tá sa ik kö -
vet ke zõ ada ta i hoz:

1. a gép jár mû vek tu laj do no sa i ra vagy üzem ben tar -
tó i ra vo nat ko zó ada tok és

2. a gép jár mû vek re vo nat ko zó ada tok.
A ke re sés csak tel jes al váz- vagy rend szám alap ján vé -

gez he tõ. A ke re sés nek össz hang ban kell len nie a ke re sést
vég zõ Szer zõ dõ Fél nem ze ti jo gá val.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett adat szol gál ta tás cél já -
ból min den Szer zõ dõ Fél nek ki kell je löl nie egy nem ze ti
kap cso lat tar tó pon tot a be ér ke zõ meg ke re sé sek ke ze lé sé -
re. A kap cso lat tar tó pont jog kö rét a vo nat ko zó nem ze ti
jog nak kell sza bá lyoz nia. Az el já rás mû sza ki rész le te it a
44. Cikk ben hi vat ko zott vég re haj tá si meg ál la po dás nak
kell sza bá lyoz nia.

13. Cikk

Nem-személyes adatok átadása

Bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se, va la mint a köz ren det és
a köz biz ton sá got ha tá ron át nyú ló di men zi ó jú, je len tõs ren -
dez vé nye ken – kü lö nös te kin tet tel a sport ese mé nyek re
vagy az Eu ró pai Ta nács ülé se i re – fe nye ge tõ ve szé lyek el -
há rí tá sa ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek meg ke re sés re vagy
sa ját kez de mé nye zé sük alap ján, az ada to kat át adó Szer zõ -
dõ Fél nem ze ti jo gá val össz hang ban min den, a cél el éré sé -
hez szük sé ges nem-sze mé lyes ada tot át ad nak egy más nak.

14. Cikk

Személyes adatok átadása

(1) Bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se, va la mint a köz ren -
det és a köz biz ton sá got ha tá ron át nyú ló di men zi ó jú, je len -
tõs ren dez vé nye ken – kü lö nös te kin tet tel a sport ese mé -
nyek re vagy az Eu ró pai Ta nács ülé se i re – fe nye ge tõ ve szé -
lyek el há rí tá sa ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek meg ke re sés re
vagy sa ját kez de mé nye zé sük alap ján, az ada to kat át adó
Szer zõ dõ Fél nem ze ti jo gá val össz hang ban min den sze mé -
lyes ada tot át ad nak egy más nak, ha bár mi lyen jog erõs íté let 
vagy más kö rül mény an nak fel té te le zé sé re ad okot, hogy
az adat alany az ese mé nyen bûn cse lek ményt fog el kö vet ni,
vagy fe nye ge tést je lent a köz rend re és a köz biz ton ság ra,
amennyi ben az ilyen adat át adá sa meg en ge dett az ada tot
át adó fél jo gá ban.

(2) Az át adott sze mé lyes adat csak az (1) be kez dés ben
em lí tett cél ra és a meg ha tá ro zott ese ménnyel össze füg gés -
ben hasz nál ha tó fel. Ha az (1) be kez dés ben em lí tett cé lo -
kat el ér ték, vagy ha el éré sük re már nincs mód, az ada tot
ké se de lem nél kül tö röl ni kell. Leg fel jebb egy év el tel té vel
az ada tot min den eset ben tö röl ni kell.

15. Cikk

Nemzeti kapcsolattartó pont

A 13. és 14. Cikk ben hi vat ko zott adat szol gál ta tás cél ja i -
ra min den Szer zõ dõ Fél nek ki kell je löl nie egy nem ze ti
kap cso lat tar tó pon tot. A kap cso lat tar tó pont jog ál lá sát a
vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyoz za.

3. Fejezet

A TERRORCSELEKMÉNYEK MEGELÕZÉSÉT CÉLZÓ
INTÉZKEDÉSEK

16. Cikk

Információ átadása terrorcselekmények megelõzése
érdekében

(1) Ter ror cse lek mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben a Szer -
zõ dõ Fe lek – nem ze ti jo guk kal össz hang ban – egye di ese -
tek ben erre irá nyu ló meg ke re sés hi á nyá ban is át ad hat ják
más Szer zõ dõ Fe lek (3) be kez dés ben le írt nem ze ti kap cso -
lat tar tó pont ja i nak a (2) be kez dés ben le írt sze mé lyes ada -
to kat és in for má ci ó kat, amennyi ben ez azért szük sé ges,
mert bi zo nyos kö rül mé nyek an nak a fel té te le zé sé re ad nak
okot, hogy az adat ala nyok az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak a
ter ro riz mus el le ni küz de lem rõl  szóló, 2002/475/IB (2002.
jú ni us 13.) szá mú ke ret ha tá ro za tá nak 1–3. Cik ke i ben
meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt fog nak el kö vet ni.
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(2) Az át ad ha tó ada tok köre a sze mé lyek ve ze ték ne vé re, 
utó ne ve i re, szü le té si he lyé re és ide jé re, va la mint az (1) be -
kez dés ben le írt fel té te le zés re okot adó kö rül mé nyek le írá -
sá ra ter jed ki.

(3) Min den Szer zõ dõ Fél nek ki kell je löl nie egy nem ze ti 
kap cso lat tar tó pon tot a töb bi Szer zõ dõ Fél lel foly ta tan dó
in for má ció cse ré re. A kap cso lat tar tó pont jog ál lá sát a vo -
nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyoz za.

(4) Az ada tot szol gál ta tó ha tó ság sa ját nem ze ti jo gá val
össz hang ban fel té tel hez köt he ti az ezen ada tok nak és in -
for má ci ók nak az ada tot át ve võ ha tó ság ál ta li fel hasz ná lá -
sát. Az át ve võ ha tó sá got ezek a fel té te lek kö tik.

17. Cikk

A légimarsallok

(1) Min den Szer zõ dõ Fél – nem ze ti lé gi köz le ke dés-biz -
ton sá gi po li ti ká já val össz hang ban – meg ha tá roz za, hogy
kí ván-e lé gi mar sal lo kat al kal maz ni a nála lajst ro mo zott lé -
gi jár mû ve ken. A lé gi mar sal lok al kal ma zá sa a nem zet kö zi
pol gá ri lé gi köz le ke dés rõl  szóló, 1944. de cem ber 7-i
 Chicagói Egyez ménnyel és füg ge lé ke i vel (kü lö nö sen a
17. füg ge lék kel), il let ve en nek vég re haj tá si do ku men tu -
ma i val össz hang ban tör tén het, meg fele lõen te kin tet be
véve a re pü lõ gé pek fe dél ze tén el kö ve tett bûn cse lek mé -
nyek rõl és bi zo nyos egyéb cse lek mé nyek rõl  szóló, 1963.
szep tem ber 14-i To ki ói Egyez mény ben meg ha tá ro zott, a
lé gi jár mû pa rancs no kát il le tõ jo go kat, to váb bá össz hang -
ban bár mi lyen egyéb al kal maz ha tó nem zet kö zi jogi esz -
köz zel, amennyi ben ezek az érin tett Szer zõ dõ Fe le ket kö -
te le zik.

(2) A je len Szer zõ dés ben hi vat ko zott lé gi mar sal lok
rend õrtisztviselõk, vagy más meg fele lõen kép zett, a lé gi -
jár mû fe dél ze tén a biz ton ság fenn tar tá sá ért fe le lõs ál la mi
tiszt vi se lõk le het nek. A Szer zõ dõ Fe lek se gít sé get nyúj ta -
nak egy más nak a lé gi mar sal lok kép zé sé ben és to vább kép -
zé sé ben, és szo ro san együtt mû köd nek a fel sze re lé sü ket
érin tõ ügyek ben.

(3) Azt meg elõ zõ en, hogy va la mely Szer zõ dõ Fél lé gi -
mar sallt al kal maz na, a 19. cikk sze rin ti ille té kes nem ze ti
kap cso lat tar tó pont já nak er rõl írás be li ér te sí tést kell ad nia. 
Az ér te sí tést leg alább há rom nap pal az érin tett lé gi já rat in -
du lá sa elõtt azon Szer zõ dõ Fél ille té kes nem ze ti kap cso lat -
tar tá si pont já nak kell kül de ni, amely nek a re pü lõt eré rõl az
in dul, vagy aho vá ér ke zik. Köz vet len ve szély ese tén az ér -
te sí tést ké se de lem nél kül, fõ sza bály ként a re pü lõ gép le -
szál lá sát meg elõ zõ en kell meg ad ni.

(4) Az írás be li ér te sí tés nek, amely a Szer zõ dõ Fe lek ál -
tal bi zal ma san ke ze len dõ, a je len Szer zõ dés 1. Mel lék le té -
ben ta lál ha tó in for má ci ó kat kell tar tal maz nia. A Szer zõ dõ

Fe lek az 1. Mel lék le tet kü lön meg ál la po dás alap ján mó do -
sít hat ják.

18. Cikk

Fegyverek, lõszerek és egyéb felszerelés szállítása

(1) Meg ke re sés re a Szer zõ dõ Fe lek ál ta lá nos jel leg gel
en ge dé lye zik a töb bi Szer zõ dõ Fél ál tal al kal ma zott lé gi -
mar sal lok nak fegy ve rek, lõ sze rek és egyéb fel sze re lés vi -
se lé sét a re pü lõt ere ik rõl in du ló vagy oda ér ke zõ lé gi já ra to -
kon. Az en ge dély a fegy ve rek nek és lõ sze rek nek a re pü lõ -
gép fe dél ze tén és – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek kel – az érin tett Szer zõ dõ Fél va la me lyik re pü lõt eré -
nek kor lá to zott hoz zá fé ré sû biz ton sá gi zó ná i ban való vi se -
lés re ter jed ki.

(2) A fegy ve rek és lõ sze rek szál lí tá sa az aláb bi fel té te -
lek hez kö tött:

1. A fegy vert és lõ szert hor do zó lé gi mar sall csak a
má sik Szer zõ dõ Fél kom pe tens nem ze ti ha tó sá ga
kép vi se lõ jé nek kí sé re té ben száll hat ki a re pü lõ -
gép bõl, vagy lép het be a re pü lõ tér kor lá to zott
hoz zá fé ré sû biz ton sá gi zó ná i ba.

2. A re pü lõ gép bõl való ki szál lás kor a fegy vert és a
lõ szert azon nal, kí sé ret mel lett kell le tét be he -
lyez ni a kom pe tens nem ze ti ha tó ság ál tal erre ki -
je lölt he lyen, ahol biz ton sá go san, fel ügye let mel -
lett kell azo kat tá rol ni.

19. Cikk

Nemzeti kapcsolattartó és koordinációs pontok

A 17. és 18. Cikk ben meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té -
se cél já ból min den Szer zõ dõ Fél nek ki kell je löl nie egy
nem ze ti kap cso lat tar tó és ko or di ná ci ós pon tot.

4. Fejezet

INTÉZKEDÉSEK AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ELLEN

20. Cikk

Okmánytanácsadók

(1) A Szer zõ dõ Fe lek, kö zös hely zet ér té ke lé sek alap ján, 
össz hang ban az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak 377/2004/EK
(2004. feb ru ár 19.) szá mú, a be ván dor lá si össze kö tõ tiszt -
vi se lõk há ló za tá nak lét re ho zá sá ról  szóló ren de le té nek re -
le váns ren del ke zé se i vel, ok mány ta nács adók nak az il le gá -
lis mig rá ció for rás- vagy tran zit or szá gá nak te kin tett ál la -
mok ba való ki he lye zé sé rõl ál la pod nak meg.
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(2) Nem ze ti jo guk nak meg fele lõen a Szer zõ dõ Fe lek
rend sze re sen ki cse ré lik az il le gá lis mig rá ci ó ra vo nat ko zó,
ok mány ta nács adó ik te vé keny sé ge ré vén szer zett in for má -
ci ó kat.

(3) Az ok mány ta nács adók ki he lye zé se so rán az egyik
Szer zõ dõ Fél meg bíz hat egy má sik Szer zõ dõ Fe let a konk -
rét in téz ke dé sek ko or di ná ci ó já val. Ez a ko or di ná ció le het
ide ig le nes jel le gû is.

21. Cikk

Az okmánytanácsadók feladatai

A Szer zõ dõ Fe lek ál tal ki he lye zett ok mány ta nács adók
fel ada tai ki vált képp az aláb bi ak:

1. a Szer zõ dõ Fe lek kül kép vi se le tei ré szé re ta nács adás 
és kép zés út le vél- és ví zum ügyek ben, kü lö nö sen a
ha mis vagy meg ha mi sí tott ok má nyok fel is me ré se,
az ok má nyok kal való vissza élés és az il le gá lis mig -
rá ció te kin te té ben,

2. a fu va ro zók ré szé re kép zés és ta nács adás a kö zös
ha tá ro kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko za tos meg szün -
te té sé rõl  szóló 1985. jú ni us 14-i Schen ge ni Meg -
állapodás 1990. jú ni us 19-i Vég re haj tá si Egyez mé -
nye és a nem zet kö zi pol gá ri lé gi köz le ke dés rõl
 szóló, 1944. de cem ber 7-i Chi ca gói Egyez mény
9. füg ge lé ke alap ján fenn ál ló kö te le zett sé ge ik rõl, a
ha mis vagy meg ha mi sí tott ok má nyok fel is me ré sé -
rõl és a vo nat ko zó be uta zá si sza bá lyok ról, to váb bá

3. ta nács adás és kép zés a fo ga dó or szá gok nak ha tár -
ren dé sze ti el len õr zé sért fe le lõs ha tó sá gai és in téz -
mé nyei ré szé re.

Az ok mány ta nács adók te vé keny sé ge nem érin ti a Szer -
zõ dõ Fe lek kül kép vi se le te i nek és ha tár el len õr zé si ha tó sá -
ga i nak ha tás kö re it.

22. Cikk

Nemzeti kapcsolattartó és koordinációs pontok

A Szer zõ dõ Fe lek kap cso lat tar tó és ko or di ná ci ós pon to -
kat je löl nek ki, ame lyek hez az ok mány ta nács adók ki he -
lye zé sé nek in té zé se, va la mint a ta nács adá si és kép zé si
prog ra mok elõ ké szí té se, vég re haj tá sa, irá nyí tá sa és ér té -
ke lé se ügyé ben le het for dul ni.

23. Cikk

Segítségnyújtás hazatelepítési intézkedésekhez

(1) A Szer zõ dõ Fe lek se gít sé get nyúj ta nak egy más nak a
ha za te le pí té si in téz ke dé sek ben, össz hang ban az Eu ró pai
Unió Ta ná csá nak 2004/573/EK (2004. áp ri lis 29.) szá mú,

a har ma dik ál la mok ki uta sí tott ál lam pol gá ra i nak két vagy
több tag ál lam fel ség te rü le té rõl tör té nõ ki to lon co lá sá ra
szol gá ló kö zös légi já ra tok meg szer ve zé sé rõl  szóló ha tá ro -
za tá val és az EU Ta ná csá nak 2003/110/EK (2003. no vem -
ber 25.) szá mú, a légi úton tör té nõ ki uta sí tás cél já ból tör té -
nõ át szál lí tás ese te i ben biz to sí tott se gít ség nyúj tás ról  szóló
irány el vé vel. A Fe lek meg fe le lõ idõ ben tá jé koz tat ják egy -
mást a ter ve zett ha za te le pí té si in téz ke dé sek rõl, és,
amennyi ben le het sé ges, le he tõ sé get ad nak a töb bi Szer zõ -
dõ Fél nek a rész vé tel re. A Szer zõ dõ Fe lek együt te sen ál la -
pod nak meg a ha za te le pí ten dõ sze mé lyek kí sé ré sé re és a
biz ton ság ra vo nat ko zó kér dé sek rõl az együt tes ha za te le pí -
té si in téz ke dé sek so rán.

(2) Szük ség ese tén az egyik Szer zõ dõ Fél a ha za te le pí -
ten dõ sze mé lye ket egy má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén 
ke resz tül te le pít he ti haza. A ha za te le pí té si in téz ke dés re
vo nat ko zó dön tést az a Szer zõ dõ Fél hoz za meg, amely nek 
a fel ség te rü le tén ke resz tül a ha za te le pí tést vég re hajt ják. A
ha za te le pí tés rõl  szóló dön tés ben meg kell ha tá roz ni a vég -
re haj tás fel té te le it, és ha szük sé ges, azo kat a kor lá to zó in -
téz ke dé se ket, ame lye ket a ha za te le pí ten dõ sze mé lyek re a
dön tést hozó fél nem ze ti joga alap ján ki le het szab ni.

(3) A ha za te le pí té si in téz ke dé sek elõ ké szí té se és vég re -
haj tá sa cél já ból a Szer zõ dõ Fe lek ki je lö lik nem ze ti kap -
cso lat tar tó pont ja i kat. A szak ér tõk egy mun ka cso port ke -
re tei közt rend sze re sen ülé sez nek ab ból a cél ból, hogy:

1. a le zaj lott mû ve le tek ered mé nye it ér té kel jék, és a
jö võ be ni elõ ké szü le tek és vég re haj tá sok so rán
figye lembe ve gyék;

2. a (2) be kez dés ben le írt át uta zás ból ere dõ min den
eset le ges prob lé mát meg vi tas sa nak és meg old ja -
nak.

5. Fejezet

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS EGYÉB FORMÁI

24. Cikk

Közös mûveletek

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ki je lölt kom pe tens ha tó sá gai a
rend õri együtt mû kö dés fo ko zá sa ér de ké ben, a köz ren det
és a köz biz ton sá got fe nye ge tõ ve szé lyek el há rí tá sa és a
bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se cél já ból olyan kö zös jár -
õrözést, va la mint egyéb kö zös mû ve le te ket vé gez het nek,
ame lyek ben az egyik Szer zõ dõ Fél ki je lölt rend -
õrtisztviselõi vagy más hi va ta los sze mé lyei (a továb biak -
ban: rend õrtisztviselõk) a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü -
le tén vég re haj tott mû ve le tek ben is részt ve het nek.

(2) Az a Szer zõ dõ Fél, amely nek te rü le tén a mû ve let
zaj lik, nem ze ti jo gá val össz hang ban, a ki he lye zõ Fél ál la -
má nak egyet ér té sé vel fel ha tal maz hat ja a má sik Szer zõ dõ
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Fél azon rend õrtisztviselõit, akik a te rü le tén részt vesz nek
a kö zös mû ve le tek ben, hogy szu ve rén jo ga i kat, il let ve
hogy – amennyi ben a fo ga dó ál lam joga erre le he tõ sé get
ad – a ki he lye zõ ál lam joga sze rint õket meg il le tõ szu ve rén 
jo ga i kat gya ko rol ják. Ezek a szu ve rén jo gok csak a fo ga dó 
ál lam fel ügye le te alatt, és fõ sza bály ként a rend õr -
tisztviselõinek a je len lé te mel lett gya ko rol ha tó ak. A ki he -
lye zõ Szer zõ dõ Fél rend õrtisztviselõi a fo ga dó ál lam nem -
ze ti jog ha tó sá ga alá tar toz nak. A fo ga dó ál lam fe le lõs sé get 
vi sel ezen rend õrtisztviselõk cse lek mé nye i ért.

(3) A fo ga dó ál lam kom pe tens ha tó sá gá nak uta sí tá sai
min den Szer zõ dõ Fél kö zös mû ve le tek ben részt vevõ tiszt -
vi se lõ it kö tik.

(4) Az együtt mû kö dés gya kor la ti fel té te le it a 44. Cikk -
ben hi vat ko zott vég re haj tá si meg ál la po dá sok sza bá lyoz -
zák.

25. Cikk

Intézkedések közvetlen veszély esetén

(1) Sür gõs ese tek ben az egyik Szer zõ dõ Fél rend -
õrtisztviselõi a má sik, ve lük ha tá ros Szer zõ dõ Fél elõ ze -
tes be le egye zé se nél kül is át lép he tik a ha tárt, hogy ezen
má sik Szer zõ dõ Fél nek a ha tár hoz kö zel esõ fel ség te rü -
le tén, e Fél nem ze ti jo gá val össz hang ban bár mely olyan
ide ig le nes in téz ke dést meg te gye nek, ame lyek sze mé -
lyek tes ti ép sé gét fe nye ge tõ köz vet len ve szély el há rí tá -
sá hoz szük sé ge sek.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett sür gõs eset nek mi nõ sül, 
ami kor fenn áll a koc ká za ta an nak, hogy a ve szély be kö vet -
ke zik, amennyi ben a fo ga dó ál lam rend õrtisztviselõinek
be avat ko zá sá ra vagy a 24. Cikk (2) be kez dé se sze rin ti fel -
ha tal ma zás meg adá sá ra vár ni kell.

(3) A ha tárt át lé põ rend õrtisztviselõknek ké se de lem nél -
kül ér te sí te ni kell a fo ga dó ál la mot. A fo ga dó ál lam nak
meg kell erõ sí te nie az ér te sí tés kéz hez vé te lét, és ké se de -
lem nél kül meg kell ten nie min den szük sé ges in téz ke dést,
hogy el há rít sa a ve szélyt, és át ve gye a mû ve let irá nyí tá sát.
A ha tárt át lé põ rend õrtisztviselõk csak ad dig te vé keny ked -
het nek a fo ga dó ál lam ban, amíg ez utób bi meg nem tet te a
szük sé ges véd in téz ke dé se ket. A ha tárt át lé põ rend -
õrtisztviselõket a fo ga dó ál lam uta sí tá sai kö tik.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek kü lön meg ál la po dás ban sza bá -
lyoz zák a (3) be kez dés ben em lí tett, ké se de lem nél kül ér te -
sí ten dõ ha tó sá gok kö rét. A ha tárt át lé põ rend -
õrtisztviselõknek be kell tar ta ni uk en nek a Cikk nek a ren -
del ke zé se it, va la mint an nak az or szág nak a jo gát, amely -
nek a fel ség te rü le tén te vé keny ked nek.

(5) A ha tárt át lé põ rend õrtisztviselõk in téz ke dé se i ért a
fo ga dó ál lam vi se li a fe le lõs sé get.

26. Cikk

Segítségnyújtás jelentõs események, katasztrófák 
és súlyos balesetek esetén

A Szer zõ dõ Fe lek kom pe tens ha tó sá gai köl csö nö sen se -
gít sé get nyúj ta nak egy más nak, nem ze ti jo guk kal össz -
hang ban a tö meg ren dez vé nyek kel és egyéb je len tõs ese -
mé nyek kel, ka taszt ró fák kal és sú lyos bal ese tek kel össze -
füg gés ben, oly mó don hogy:

1. ami lyen ha mar csak le het sé ges, ér te sí tik egy mást az 
ilyen, ha tá ron át nyú ló ha tás sal járó hely ze tek rõl, és
át ad nak egy más nak min den re le váns in for má ci ót;

2. a ha tá ron át nyú ló ha tá sú hely ze tek ben meg te szik és
ko or di nál ják a szük sé ges ren dé sze ti in téz ke dé se ket
fel ség te rü le tü kön;

3. amennyi re le het sé ges, tiszt vi se lõ ket, szak ér tõ ket és
ta nács adó kat he lyez nek ki, és fel sze re lést bo csá ta -
nak ren del ke zés re an nak a Fél nek a meg ke re sé sé re,
amely nek fel ség te rü le tén az adott hely zet elõ állt.

Ez a Cikk nem érin ti a ka taszt ró fák és sú lyos bal ese tek
ese tén biz to sí tan dó köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló
nem zet kö zi meg ál la po dá so kat, ame lyek nek a Szer zõ dõ
Fe lek a ré sze sei.

27. Cikk

Együttmûködés megkeresés alapján

(1) A Szer zõ dõ Fe lek kom pe tens ha tó sá gai meg ke re sés -
re se gít sé get nyúj ta nak egy más nak, ha tás kö rü kön be lül,
nem ze ti jo guk kal össz hang ban.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek kom pe tens ha tó sá gai se gít sé get
nyúj ta nak egy más nak a kö zös ha tá ro kon tör té nõ el len õr -
zé sek fo ko za tos meg szün te té sé rõl  szóló 1985. jú ni us 14-i
Schen ge ni Meg ál la po dás 1990. jú ni us 19-i Vég re haj tá si
Egyez mé nye 39. Cikk (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá val
me ge gye zõ en, kü lö nö sen:

1. jár mû vek, úszó lé te sít mé nyek vagy lé gi jár mû vek
tu laj do no sa i nak vagy üzem ben tar tó i nak azo no sí -
tá sá val, il let ve ve ze tõ ik re, pa rancs no ka ik ra vagy
ka pi tá nya ik ra vo nat ko zó in for má ció át adá sá val,
amennyi ben ez a 12. Cikk alap ján nem le het sé -
ges;

2. ve ze tõi vagy ha jó zá si en ge dé lyek rõl, il let ve ha -
son ló en ge dé lyek re vo nat ko zó in for má ció szol -
gál ta tá sá val;

3. sze mé lyek hol lé té nek és la kó- vagy tar tóz ko dá si
he lyé nek meg ál la pí tá sá val;

4. tar tóz ko dá si en ge dé lyek el len õr zé sé vel;
5. te le fo nok és más táv köz lé si esz kö zök elõ fi ze tõ i -

nek meg ál la pí tá sá val, amennyi ben ezek nyil vá -
no san hoz zá fér he tõ ek;

6. sze mé lyek ki lé té nek meg ál la pí tá sá val;
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7. tár gyak – pél dá ul fegy ve rek, gép jár mû vek, ha -
jók – ere de té nek meg ál la pí tá sa ré vén, az ér té ke sí -
té si csa tor nák le kér de zé se út ján is;

8. rend õrségi adat bá zi sok ból és rend õrségi nyil ván -
tar tá sok ból való adat szol gál ta tás és nyil vá no san
hoz zá fér he tõ más nyil ván tar tá sok ból való in for -
má ció szol gál ta tás út ján;

9. fegy ve rek re és rob ba nó anya gok ra vo nat ko zó sür -
gõs ri asz tá sok és pénz ha mi sí tás ra, va la mint ér -
ték pa pí rok kal való vissza élés re vo nat ko zó ri asz -
tá sok ki bo csá tá sa ré vén;

10. a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés rõl, for ró nyo mon
ül dö zés rõl és el len õr zött szál lí tás ról való tá jé koz -
ta tás nyúj tá sa és ezek gya kor la ti vég re haj tá sa ré -
vén, va la mint

11. egy sze mély nyi lat ko zat té te li ké pes sé gé nek
meg ál la pí tá sa ré vén.

(3) Amennyi ben a meg ke re sett ha tó ság nem ren del ke -
zik ha tás kör rel a meg ke re sés vég re haj tá sá ra, to váb bí ta nia
kell a meg ke re sést a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság nak. A
meg ke re sett ha tó ság nak ér te sí te nie kell a meg ke re sõ ha tó -
sá got a meg ke re sés to váb bí tá sá ról, és ar ról a ha tó ság ról,
amely ha tás kör rel ren del ke zik az ügy ben. A ha tás kör rel
ren del ke zõ ha tó ság nak fog lal koz nia kell a meg ke re sés sel,
és tá jé koz tat nia kell a meg ke re sõ ha tó sá got en nek ered mé -
nyé rõl.

6. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

28. Cikk

Fegyverek, lõszerek és egyéb felszerelés használata

(1) Egy Szer zõ dõ Fél nek egy kö zös mû ve let so rán egy
má sik Fél fel ség te rü le tén te vé keny ke dõ rend õrtisztviselõi
sa ját nem ze ti egyen ru há ju kat vi sel he tik. Ma guk nál tart -
hat ják to váb bá az õket ki ren de lõ ál lam nem ze ti joga sze -
rint szá muk ra en ge dé lye zett fegy ve re ket, lõ szert és egyéb
fel sze re lést. Min den Szer zõ dõ Fél meg tilt hat ja va la mely
ki ren de lõ ál lam tiszt vi se lõi szá má ra egyes fegy ve rek, lõ -
sze rek vagy fel sze re lé sek vi se lé sét.

(2) A 2. Mel lék let ben fel so rolt fegy ve re ket, lõ sze re ket
és fel sze re lé se ket ki zá ró lag jo gos vé de lem vagy vég szük -
ség ese tén le het hasz nál ni. A fo ga dó ál lam nak a mû ve let
tény le ges irá nyí tá sát vég zõ tiszt vi se lõ je egye di ese tek ben,
nem ze ti jo gá val össz hang ban en ge dé lyez he ti a fegy ve rek -
nek, a lõ szer nek és a fel sze re lés nek az elsõ mon dat ban
meg ha tá ro zot ta kat meg ha la dó hasz ná la tát is. A fegy ve rek, 
lõ szer és fel sze re lés hasz ná la tá ra a fo ga dó ál lam joga az
irány adó. A kom pe tens ha tó sá gok tá jé koz tat ják egy mást
az en ge dé lye zett fegy ve rek rõl, lõ szer rõl és fel sze re lés rõl,
va la mint azok hasz ná la tá nak fel té te le i rõl.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek kü lön meg ál la po dás sal mó do sít -
hat ják a 2. Mel lék le tet.

(4) Amennyi ben va la mely Fél rend õrtisztviselõi a je len
Szer zõ dés ke re té ben foly ta tott in téz ke dés so rán va la mely
má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén gép jár mû ve ket vesz -
nek igény be, ugyan azon köz úti köz le ke dé si sza bá lyok ha -
tá lya alá tar toz nak, mint a fo ga dó ál lam rend õrtisztviselõi,
ide ért ve az õket meg il le tõ kü lö nös és az út hasz ná lat ra vo -
nat ko zó jo go sult sá go kat is.

(5) A fegy ve rek, lõ sze rek és fel sze re lé sek hasz ná la tá -
nak gya kor la ti fel té te le it a 44. Cikk ben hi vat ko zott vég re -
haj tá si meg ál la po dás sza bá lyoz za.

(6) Ezen Cikk ha tá lya nem ter jed ki a 18. Cikk ben rög zí -
tet tek re.

29. Cikk

Védelem és segítségnyújtás

A Szer zõ dõ Fe lek ugyan azt a se gít ség nyúj tást és vé del -
met biz to sít ják a má sik Szer zõ dõ Fél ha tárt át lé põ rend -
õrtisztviselõi szá má ra fel ada ta ik tel je sí té se so rán, mint a
sa ját rend õrtisztviselõik szá má ra.

30. Cikk

Általános polgári jogi felelõsségi szabályok

A je len Szer zõ dés ke re tei köz ti pol gá ri jogi fe le lõs ség re
a kö zös ha tá ro kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko za tos meg -
szün te té sé rõl  szóló 1985. jú ni us 14-i Schen ge ni Meg ál la -
po dás 1990. jú ni us 19-i Vég re haj tá si Egyez mé nyé nek
43. Cik ke irány adó. Az elsõ mon dat nem vo nat ko zik a
17–18. Cik kek ben fog lal tak ra.

31. Cikk

Büntetõjogi felelõsség

A je len Szer zõ dés ke re té ben má sik Szer zõ dõ Fél fel ség -
te rü le tén te vé keny ke dõ rend õrtisztviselõk az ál ta luk vagy
ve lük szem ben eset leg el kö ve tett bûn cse lek mé nyek te kin -
te té ben az adott má sik Szer zõ dõ Fél rend õrtisztviselõivel
azo nos el bá nás ban ré sze sül nek, amennyi ben a Szer zõ dõ
Fe lek re néz ve kö te le zõ bár mely más meg ál la po dás más -
ként nem ren del ke zik.

32. Cikk

Szolgálati viszony

A je len Szer zõ dés ke re té ben má sik Szer zõ dõ Fél fel ség -
te rü le tén te vé keny ke dõ rend õrtisztviselõk a szol gá la ti jog -
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vi szony te kin te té ben, kü lö nö sen fe gyel mi fe le lõs sé gük
vo nat ko zá sá ban, a sa ját ál la muk ban al kal ma zan dó jog ha -
tá lya alatt ma rad nak.

7. Fejezet

AZ ADATVÉDELEM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

33. Cikk

Meghatározások, hatály

(1) Je len Szer zõ dés al kal ma zá sá ban:
1. ,,sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa”: a sze mé lyes

ada tok kal össze füg gés ben au to ma ti kus vagy nem 
au to ma ti kus mó don vég zett bár mely mû ve let
vagy mû ve le tek összes sé ge, azaz ada tok gyûj té -
se, rög zí té se, rend sze re zé se, tá ro lá sa, át ala kí tá sa
vagy meg vál toz ta tá sa, szét vá lo ga tá sa, vissza ke -
re sé se, az azok ba való be te kin tés, ada tok fel hasz -
ná lá sa, köz lés re át adás, ter jesz tés vagy egyéb mó -
don tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel ré vén, ada tok
össze il lesz té se vagy össze kap cso lá sa, zá ro lá sa,
tör lé se vagy meg sem mi sí té se. A sze mé lyes ada -
tok je len Szer zõ dés sze rin ti fel dol go zá sa ma gá -
ban fog lal ja to váb bá a ta lá la tok meg lé té rõl vagy
meg nem lé té rõl  szóló ér te sí tést;

2. ,,au to ma ti zált ke re sé si el já rás”: egy má sik szerv
au to ma ti zált ál lo má nya i hoz való köz vet len hoz -
zá fé rés, amely el já rás so rán a vá lasz is tel je sen
au to ma ti zált mó don ér ke zik;

3. ,,meg je lö lés”: a tá rolt sze mé lyes ada tok meg je lö -
lé se a jö võ be ni fel dol go zá suk kor lá to zá sá nak
szán dé ka nél kül;

4. ,,zá ro lás”: a tá rolt sze mé lyes ada tok meg je lö lé se
a jö võ be ni fel dol go zá suk kor lá to zá sá nak cél já -
ból.

(2) A je len Szer zõ dés ke re té ben to váb bí tott ada tok ra az
aláb bi ren del ke zé sek vo nat koz nak, amennyi ben a meg elõ -
zõ fe je ze tek más ként nem ren del kez nek.

34. Cikk

Az adatvédelem szintje

(1) A je len Szer zõ dés sze rint át adott vagy át adás alatt
lévõ sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa so rán min den Szer zõ -
dõ Fél biz to sít ja nem ze ti jo gá ban a sze mé lyes ada tok vé -
del mé nek leg alább az Eu ró pa Ta nács nak az egyé nek sze -
mé lyes ada ta ik au to ma ti kus fel dol go zá sa so rán való vé -
del mé rõl  szóló, 1981. ja nu ár 28-i Egyez mé nye és an nak
2001. no vem ber 8-i ki egé szí tõ jegy zõ köny ve sze rin ti vé -
del mé vel egyen ér té kû szint jét, és en nek so rán figye lembe
ve szi az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak a sze mé -

lyes ada tok nak a rend õrségi ága zat ban való fel hasz ná lá sát
sza bá lyo zó, 1987. szep tem ber 17-i R (87) 15. aján lá sát,
ab ban az eset ben is, ha az ada tok fel dol go zá sa nem au to -
ma ti zált mó don tör té nik.

(2) Je len Szer zõ dés ke re té ben nem ke rül het sor sze mé -
lyes ada tok át adá sá ra mind ad dig, amíg ezen fe je zet ren del -
ke zé sei ha tály ba nem lép nek az ilyen adat át adás ban érin -
tett Szer zõ dõ Fe lek fel ség te rü le te i nek nem ze ti jo gá ban. A
43. Cikk ben meg ha tá ro zott Mi nisz te ri Bi zott ság ha tá ro -
zat ban ál la pít ja meg, hogy a fel té te lek tel je sül nek-e.

35. Cikk

Célhozkötöttség

(1) Az át ve võ Szer zõ dõ Fél a sze mé lyes ada to kat ki zá -
ró lag az át adás je len Szer zõ dé sen ala pu ló cél ja ér de ké ben
dol goz hat ja fel; bár mi lyen más cél ból való fel hasz ná lás
csak az ada tot ke ze lõ Szer zõ dõ Fél elõ ze tes hoz zá já ru lá sá -
val, és ki zá ró lag az át ve võ Fél nem ze ti jo gá val össz hang -
ban meg en ge dett. Ilyen hoz zá já ru lás ab ban az eset ben ad -
ha tó, ha a más cé lo kat szol gá ló fel dol go zás az adat ál lo -
mányt ke ze lõ Szer zõ dõ Fél nem ze ti joga sze rint meg en ge -
dett.

(2) A 3., 4. és 9. Cikk ér tel mé ben át adott ada tok fel dol -
go zá sa a ke re sést vagy össze ha son lí tást vég zõ Szer zõ dõ
Fél ál tal ki zá ró lag az aláb bi cé lok ból en ge dé lye zett:

1. az össze ha son lí tott DNS-pro fi lok vagy ujj nyo -
ma tok ada tai egye zé sé nek meg ál la pí tá sa;

2. az ada tok egye zé se ese tén jog se gély irán ti rend -
õrségi vagy igaz ság szol gál ta tá si meg ke re sés elõ -
ké szí té se és be nyúj tá sa a nem ze ti jog nak meg -
fele lõen;

3. a 39. Cikk sze rin ti jegy zõ könyv be vé tel.
Az adat ál lo mányt ke ze lõ Szer zõ dõ Fél ki zá ró lag ak kor

dol goz hat ja fel a ré szé re a 3., 4. és 9. Cikk alap ján át adott
ada to kat, amennyi ben az az össze ha son lí tás, a ke re sés re való
au to ma ti zált vá lasz adás vagy a 39. Cikk sze rin ti jegy zõ -
könyv be vé tel cél já ból szük sé ges. Az át adott ada to kat azok
össze ha son lí tá sát vagy a ke re sés re való au to ma ti zált vá lasz -
adást köve tõen ha la dék ta la nul tö röl ni kell, amennyi ben nincs 
szük ség azok to váb bi, ezen be kez dés elsõ mon da tá nak 2. és
3. pont já ban em lí tett cé lo kat szol gá ló fel dol go zá sá ra.

(3) A 12. Cikk ér tel mé ben át adott ada to kat az adat ál lo -
mányt ke ze lõ Szer zõ dõ Fél ki zá ró lag a ke re sé si el já rá sok -
ra való au to ma ti zált vá lasz adás vagy a 39. Cikk ben meg -
ha tá ro zott jegy zõ könyv be vé tel cél já ból hasz nál hat ja fel.
Az át adott ada to kat a ke re sés re való au to ma ti zált vá lasz -
adást köve tõen ha la dék ta la nul tö röl ni kell, amennyi ben
nincs szük ség azok to váb bi, a 39. Cikk sze rin ti jegy zõ -
könyv be vé tel cél ját szol gá ló fel dol go zá sá ra. A vá lasz adás 
so rán a ke re sést vég zõ Szer zõ dõ Fél az el já rás ered mé nye -
ként ka pott ada to kat ki zá ró lag a ke re sé si el já rás so rán
meg ha tá ro zott cél ra hasz nál hat ja fel.
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36. Cikk

Kompetens hatóságok

Az át adott sze mé lyes ada to kat csak olyan ha tó sá gok és
bí ró sá gok dol goz hat ják fel, ame lyek ha tás kör rel ren del -
kez nek a 35. Cikk ben em lí tett cé lok kal kap cso la tos fel ada -
tok te kin te té ben. Más szer vek nek az adat csak ak kor to -
váb bít ha tó, ha erre az ada tot át adó Szer zõ dõ Fél elõ ze tesen 
fel ha tal ma zást adott, és az az ada tot át ve võ Szer zõ dõ Fél
jo gá val össz hang ban áll.

37. Cikk

Az adatok pontossága, idõszerûsége és tárolási ideje

(1) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a sze mé lyes ada tok
pon tos sá gát és idõ sze rû sé gét. Amennyi ben az adat alany
tá jé koz ta tá sa nyo mán vagy egyéb mó don ki de rül, hogy
hely te len ada tot ad tak át, vagy olyan ada tot, ame lyet nem
lett vol na sza bad át ad ni, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell 
az ada tot át ve võ Szer zõ dõ Fe let vagy Fe le ket. Az érin tett
Fél vagy Fe lek kö te le sek az ada tot he lyes bí te ni vagy tö röl -
ni. Az át adott sze mé lyes ada tot ak kor is he lyes bí te ni kell,
ha az hely te len. Ha az ada tot át ve võ szerv ok kal fel té te le zi, 
hogy az át vett adat hely te len, vagy tö röl ni kel le ne, azon nal 
tá jé koz tat nia kell er rõl az ada tot át adó ha tó sá got.

(2) Azt az ada tot, amely nek pon tos sá gát az adat alany vi -
tat ja, és amely nek pon tos sá ga vagy pon tat lan sá ga nem ál -
la pít ha tó meg, az adat alany ké ré sé re jel zés sel kell el lát ni, a 
Szer zõ dõ Fe lek nem ze ti jo gá val össz hang ban. A jel zést
csak a Szer zõ dõ Fe lek nem ze ti jo gá val össz hang ban, az
adat alany ké ré sé re, vagy egy kom pe tens bí ró ság vagy füg -
get len adat vé del mi ha tó ság dön té se nyo mán le het el tá vo lí -
ta ni.

(3) Azt az át adott sze mé lyes ada tot, ame lyet nem lett
vol na sza bad át ad ni vagy át ven ni, tö röl ni kell. A jogsze -
rûen át adott vagy át vett ada tot is tö röl ni kell,

1. ha az nem, vagy már nem szük sé ges arra a cél ra,
mely re át ad ták. Ha olyan sze mé lyes ada tot ad tak
át, amely nek át adá sát nem kér ték, az át ve võ
szerv nek azon nal el len õriz nie kell, hogy ez az
adat szük sé ges-e az át adás cél já nak szem pont já -
ból, vagy

2. ha le járt az át adó Szer zõ dõ Fél nem ze ti jo gá ban
meg ha tá ro zott ma xi má lis meg õr zé si idõ,
amennyi ben az ada tot át adó szerv tá jé koz tat ta az
át ve võ szer vet er rõl az idõ tar tam ról az adat át adás
idõ pont já ban. Ha ok kal fel té te lez he tõ, hogy a tör -
lés sér te né az adat alany ér de ke it, az ada tot tör lés
he lyett a nem ze ti jog gal össz hang ban zá rol ni kell. 
A zá rolt adat csak arra a cél ra ad ha tó át vagy
hasz nál ha tó fel, amely  miatt a tör lés el ma radt.

38. Cikk

Az adatvédelem és adatbiztonság biztosítása érdekében
hozott technikai és szervezési intézkedések

(1) Az ada tot át adó és át ve võ szer vek kö te le sek biz to sí -
ta ni a sze mé lyes ada tok ha té kony vé del mét vé let len vagy
jo go su lat lan meg sem mi sí té sük kel, vé let len meg sem mi sü -
lé sük kel, a jo go su lat lan hoz zá fé rés sel, jo go su lat lan vagy
vé let len meg vál toz ta tá suk kal és jo go su lat lan to váb bí tá -
suk kal szem ben.

(2) Az au to ma ti zált ke re sé si el já rás tech ni kai spe ci fi ká -
ci ó já nak sa já tos sá ga it a 44. Cikk ben em lí tett vég re haj tá si
meg ál la po dás sza bá lyoz za, amely ga ran tál ja:

1. hogy a tech ni ka min den ko ri ál lá sá nak meg fe le lõ
in téz ke dé se ket hoz nak az adat vé de lem és adat -
biz ton ság, kü lö nö sen az ada tok bi zal mas sá ga és
sér tet len sé ge biz to sí tá sá ra;

2. hogy ál ta lá no san hoz zá fér he tõ há ló za tok hasz ná -
la ta ese tén a kom pe tens ha tó sá gok ál tal el is mert
rejt je le zé si és az ere de ti sé get iga zo ló el já rá so kat
hasz nál ják, és

3. hogy a ke re sé sek meg en ged he tõ sé ge a 39. Cikk
(2), (4) és (5) be kez dé sé vel össz hang ban el len -
õriz he tõ le gyen.

39. Cikk

Dokumentáció és jegyzõkönyvezés;
az automatizált és a nem-automatizált átadásra

vonatkozó különleges szabályok

(1) Min den Szer zõ dõ Fél ga ran tál ja, hogy a sze mé lyes
ada tok va la mennyi nem-au to ma ti zált át adá sát és át vé te lét
a ke re sõ és az adat ál lo mányt ke ze lõ szerv is rög zít se an nak 
ér de ké ben, hogy az át adás meg en ged he tõ sé ge el len õriz he -
tõ le gyen. A rög zí tés nek a kö vet ke zõk re kell ki ter jed nie:

1. az át adás oka;
2. az át adott adat;
3. az át adás dá tu ma, va la mint
4. a ke re sést vég zõ és az adat ál lo mányt ke ze lõ szer -

vek neve vagy re fe ren ci á ja.

(2) A 3., 9. és 12. Cik ken ala pu ló au to ma ti zált adat ke re -
sés re és a 4. Cikk sze rin ti au to ma ti zált össze ha son lí tás ra a
kö vet ke zõk vo nat koz nak:

1. Csak a nem ze ti kap cso lat tar tó pon tok meg fe le lõ
jo go sult ság gal ren del ke zõ tiszt vi se lõi vé gez het -
nek au to ma ti zált ke re sést vagy össze ha son lí tást.
Az ilyen tiszt vi se lõk lis tá ját ké rés re a töb bi Szer -
zõ dõ Fél nek és az (5) be kez dés ben hi vat ko zott
fel ügye le ti ha tó sá gok nak a ren del ke zé sé re kell
bo csá ta ni.

2. Min den Szer zõ dõ Fél biz to sít ja, hogy az au to ma -
ti zált ke re sés vagy össze ha son lí tás so rán a sze mé -
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lyes ada tok min den, az adat ál lo mányt ke ze lõ
szerv és a ke re sést vég zõ szerv ál ta li át adá sát és
át vé te lét rög zí ti, a ta lá lat el éré sé re vagy hi á nyá ra
is ki ter je dõ en. A rög zí tés nek az aláb bi informá -
ciókat kell tar tal maz nia:
a) az át adott ada tot;
b) az át adás dá tu mát és pon tos idõ pont ját és
c) a ke re sést vég zõ, va la mint az adat ke ze lõ szerv

ne vét vagy re fe ren ci á ját.
A ke re sést vég zõ szerv nek rög zí te nie kell a ke re sés

vagy az át adás okát, a ke re sést vég zõ tiszt vi se lõ azo no sí tó -
ját, va la mint a ke re sést vagy az át adást el ren de lõ tiszt vi se -
lõ azo no sí tó ját is.

(3) Az ada tot rög zí tõ szerv nek a Szer zõ dõ Fe lek kom pe -
tens adat vé del mi ha tó sá ga i nak ké ré sé re a rög zí tett ada tot a 
ké rés be ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul, de leg fel jebb
négy hé ten be lül a ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta nia.
A rög zí tett ada tok ki zá ró lag a kö vet ke zõ cé lok ra hasz nál -
ha tó ak fel:

1. az adat vé de lem el len õr zé se;
2. az adat biz ton ság ér vé nye sü lé sé nek biz to sí tá sa.

(4) A rög zí tett ada tot meg fe le lõ in téz ke dé sek kel kell
vé de ni a hely te len vagy egyéb il le ték te len fel hasz ná lás el -
len, és két évig meg kell õriz ni. A meg õr zé si idõ le jár ta kor
a rög zí tett ada tot ha la dék ta la nul tö röl ni kell.

(5) A sze mé lyes ada tok át adá sa és át vé te le jog sze rû sé gé -
nek el len õr zé se az érin tett Szer zõ dõ Fél füg get len adat vé del -
mi ha tó sá ga i nak a fel ada ta. Bár ki kér he ti eze ket a ha tó sá go -
kat, hogy el len õriz zék sze mé lyes ada ta ik fel dol go zá sá nak
jog sze rû sé gét, nem ze ti jo guk kal össz hang ban. Az ilyen ké ré -
sek tõl füg get le nül ezek nek a ha tó sá gok nak és a jegy zõ -
könyv be vé telt vég zõ szer vek nek a hoz zá fé rést meg ala po zó
ügy irat for ga lom alap ján szú ró pró ba sze rû en is el len õriz ni ük
kell az ada tok át adá sá nak jog sze rû sé gét. Ezen el len õr zé sek
ered mé nyét fel ügye let cél já ból a füg get len adat vé del mi ha tó -
sá gok 18 hó na pig õr zik. Ezen idõ tar tam után az ered mé nye -
ket ha la dék ta la nul tö röl ni kell. A Szer zõ dõ Fe lek füg get len
adat vé del mi ha tó sá gai a töb bi Szer zõ dõ Fél bár mely adat vé -
del mi ha tó sá gát fel kér he tik, hogy gya ko rol ja ha tás kö re it, a rá 
vo nat ko zó nem ze ti jog gal össz hang ban. A füg get len adat vé -
del mi ha tó sá gok gon dos kod nak az el len õr zé si fel ada ta ik hoz
szük sé ges köl csö nös együtt mû kö dés rõl, kü lö nö sen cél zott
in for má ció cse re ré vén.

40. Cikk

Az adatalanyok tájékoztatáshoz és kártérítéshez
 fûzõdõ jogai

(1) Ké ré sé re, sze mély azo nos sá ga meg ál la pí tá sát köve -
tõen, in do ko lat lan költ sé gek nél kül, ál ta lá no san ért he tõ
szó hasz ná lat tal és in do ko lat lan ké se de lem nél kül az adat -
alanyt a nem ze ti jog alap ján ha tás kör rel ren del ke zõ szerv -
nek a nem ze ti jog gal össz hang ban tá jé koz tat nia kell a sze -

mé lyét il le tõ en fel dol go zott ada tok ról, ezek ere de té rõl, az
ada tot meg ka pott sze mély rõl vagy cso por tok ról, az adat -
fel dol go zás cél já ról és jog alap já ról. Ezen túl me nõ en, az
adat alany jo go sult a hely te len ada tok ki ja ví tá sát és a jog ta -
la nul fel dol go zott ada tok tör lé sét kez de mé nyez ni. A Szer -
zõ dõ Fe lek biz to sít ják to váb bá, hogy az adat vé de lem hez
fû zõ dõ jo ga i nak sé rel me ese tén az adat alany ke re se tet
nyújt has son be egy füg get len és pár tat lan bí ró ság hoz vagy
tör vényszékhez az Eu ró pai Em be ri Jogi Egyez mény
6. Cikk (1) be kez dés ér tel mé ben, vagy egy füg get len fel -
ügye le ti szerv hez for dul has son az Eu ró pai Unió Ta ná csá -
nak 95/46/EK (1995. ok tó ber 24.) szá mú, 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 irány el ve
28. Cik ke alap ján, va la mint hogy le he tõ sé ge le gyen jogi
úton kár té rí tést vagy a jó vá té tel egyéb for má ját kér nie.
Ezen jo gok gya kor lá sá nak rész le tes sza bá lya it és a jog gya -
kor lás eset le ges kor lá to zá sá nak in do ka it an nak az ál lam -
nak a nem ze ti joga ha tá roz za meg, ahol az adat alany gya -
ko rol ja eze ket a jo go kat.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél va la mely szer ve a Szer zõ -
dés alap ján sze mé lyes ada tot adott át, a má sik Szer zõ dõ
Fél ada tot át ve võ szer ve nem hi vat koz hat az át adott ada tok 
pon tat lan sá gá ra jog alap ként a sér tett fél lel szem be ni, nem -
ze ti jog sze rin ti fe le lõs sé ge el há rí tá sá hoz. Ha a té ve sen to -
váb bí tott ada tok fel hasz ná lá sa  miatt az át ve võ szerv vel
szem ben kár té rí tést ítél nek meg, a kár té rí tés ként ki fi ze tett
össze get az ada to kat át adó szerv tel jes mér ték ben meg té rí -
ti az át ve võ szerv nek.

41. Cikk

A Szerzõdõ Felek által kért információk

Az ada tot át ve võ Szer zõ dõ Fél tá jé koz tat ja az át adó
 Felet az át adott ada tok fel dol go zá sá ról és az ez ál tal el ért
ered mé nyek rõl.

8. Fejezet

VÉGREHAJTÁSI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. Cikk

Nyilatkozatok

(1) A ra ti fi ká ci ós, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si do ku men tu -
mok le tét be he lye zé se kor, il let ve a Szer zõ dés hez tör té nõ
csat la ko zás kor a Szer zõ dõ Fe lek a le té te mé nyes or szág nak 
el jut ta tott nyi lat ko za tuk ban meg ne ve zik a je len Szer zõ dés
al kal ma zá sá ért fe le lõs ha tó sá go kat.

A nyi lat ko zat nak meg kell je löl nie:
1. a 6. Cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett, a DNS-elem -

zés re ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó pon to kat;
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2. a 11. Cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett, az ujj nyo ma -
tok vo nat ko zá sá ban ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó
pon to kat;

3. a 12. Cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett, a gép jár -
mû-nyil ván tar tás vo nat ko zá sá ban ki je lölt nem ze ti
kap cso lat tar tó pon to kat;

4. a 15. Cikk ben em lí tett, je len tõs ese mé nyek vo nat -
ko zá sá ban ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó pon to kat;

5. a 16. Cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett, a ter ror cse lek -
mé nyek meg elõ zé sé rõl  szóló in for má ci ók vo nat ko -
zá sá ban ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó pon to kat;

6. a 19. Cikk ben em lí tett, a lé gi mar sal lok vo nat ko zá -
sá ban ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó és koordiná -
ciós pon to kat;

7. a 22. Cikk ben em lí tett, az ok mány ta nács adók vo -
nat ko zá sá ban ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó és
 koordinációs pon to kat;

8. a 23. Cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett, a ha za te le pí té -
si in téz ke dé sek elõ ké szí té se és vég re haj tá sa vo nat -
ko zá sá ban ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó pon to kat;

9. a 24–27. Cik kek ben em lí tett kom pe tens ha tó sá go -
kat és tiszt ség vi se lõ ket.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett nyi lat ko za tok a le té te -
mé nyes nek tett nyi lat ko zat tal bár mi kor mó do sít ha tó ak. A
mó do sí tá sok a le té te mé nyes hez való be ér ke zé sük nap já tól
ér vé nye sek.

43. Cikk

Miniszterek Bizottsága

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a mi nisz te re ik bõl álló Bi zott sá got
hoz nak lét re. A Mi nisz te rek Bi zott sá ga meg hoz za a je len
Szer zõ dés vég re haj tá sá hoz és al kal ma zá sá hoz szük sé ges
dön té se ket. A Mi nisz te rek Bi zott sá ga dön té se it egyhan -
gúan, az összes Szer zõ dõ Fél rész vé te lé vel hoz za.

(2) A Mi nisz te rek Bi zott sá ga mun ká já nak se gí té sé re a
Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõ i bõl álló kö zös mun ka cso port el -
len õr zi je len Szer zõ dés vég re haj tá sát és ér tel me zé sét, és
ál la pít ja meg ki egé szí té sé nek, vagy to vább fej lesz té sé nek
szük sé ges sé gét. A kö zös mun ka cso port va la mely Szer zõ -
dõ Fél ké ré sé re ülé sez het.

44. Cikk

Végrehajtási megállapodások

Je len Szer zõ dés alap ján és ke re te in be lül a Szer zõ dõ
 Felek kom pe tens ha tó sá gai meg ál la po dá so kat köt het nek a
Szer zõ dés ad mi niszt ra tív vég re haj tá sá ról.

45. Cikk

Területi hatály

Je len Szer zõ dés ren del ke zé sei a Szer zõ dõ Fe lek fel ség -
te rü le tén ha tá lyo sak. A Hol land Ki rály ság ese té ben a Szer -
zõ dés csak a Ki rály ság eu ró pai ré szén ha tá lyos. A Fran cia
Köz tár sa ság ese té ben a Szer zõ dés csak a Köz tár sa ság
 európai ré szén ha tá lyos.

46. Cikk

Költségek

Min den egyes Szer zõ dõ Fél vi se li az e Szer zõ dés vég re -
haj tá sá val kap cso la to san sa ját ha tó sá gai szá má ra fel me rü -
lõ ki adá so kat. Kü lön le ges ese tek ben az érin tett Szer zõ dõ
Fe lek el té rõ sza bá lyo zás ban ál la pod hat nak meg.

47. Cikk

Más kétoldalú vagy többoldalú 
megállapodásokkal való kapcsolat

(1) Je len Szer zõ dés ren del ke zé sei csak ak kor al kal maz -
ha tó ak, ha össz hang ban van nak az Eu ró pai Unió jo gá val.
Amennyi ben az Eu ró pai Unió a jö võ ben je len Szer zõ dés
ha tá lyát érin tõ sza bá lyo kat ve zet be, az Eu ró pai Unió joga
az irány adó je len Szer zõ dés érin tett ren del ke zé se i nek al -
kal ma zá sa so rán. A Szer zõ dõ Fe lek mó do sít hat ják, vagy
ki cse rél he tik je len Szer zõ dés ren del ke zé se it az Eu ró pai
Unió jo gá nak vál to zá sá ból ere dõ új sza bá lyo zás nak meg -
fele lõen.

(2) Je len Szer zõ dés nem érint he ti a Szer zõ dõ Fe lek közt
már meg lé võ két- vagy több ol da lú egyez mé nyek bõl fa ka -
dó jo go kat és kö te le zett sé ge ket. A Szer zõ dõ Fe lek szá má -
ra nyit va áll az a le he tõ ség, hogy az egy más köz ti kap cso -
la tok ban a meg lé võ két- és több ol da lú egyez mé nye ket al -
kal maz zák. Az ilyen egyez mé nyek bõl fa ka dó jo gok kal és
kö te le zett sé gek kel való üt kö zés ese tén je len Szer zõ dés
ren del ke zé sei al kal ma zan dók.

48. Cikk

Ratifikáció, elfogadás vagy jóváhagyás

Je len Szer zõ dést ra ti fi kál ni kell, el kell fo gad ni vagy
jóvá kell hagy ni. A ra ti fi ká ci ós, il let ve az el fo ga dás ról
vagy jó vá ha gyás ról  szóló ok má nyo kat a le té te mé nyes nél
kell le tét be he lyez ni. A ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si vagy jó vá -
ha gyá si do ku men tu mok le tét be he lye zé se kor nyi lat ko za -
tot le het ten ni a te rü le ti ha tály ról.
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49. Cikk

Letéteményes

(1) Je len Szer zõ dés le té te mé nye se a Né met or szá gi
 Szövetségi Köz tár sa ság kor má nya.

(2) A le té te mé nyes ké se de lem nél kül ér te sí ti a töb bi
Szer zõ dõ Fe let a ra ti fi ká ci ók ról, el fo ga dá sok ról, jó vá ha -
gyá sok ról, csat la ko zá sok ról, fenn tar tá sok ról és el ál lá sok -
ról, va la mint bár mi lyen egyéb, je len Szer zõ dés sel kap cso -
la tos nyi lat ko zat ról.

(3) A le té te mé nyes az Egye sült Nem ze tek Alap ok má -
nyá nak 102. Cik ke sze rint az Egye sült Nem ze tek Tit kár sá -
gá nál nyil ván tar tás ba vé te ti je len Szer zõ dést.

50. Cikk

Hatálybalépés

(1) Je len Szer zõ dés 90 nap pal a má so dik ra ti fi ká ci ós,
 illetve az el fo ga dás ról vagy jó vá ha gyás ról  szóló ok mány
le tét be he lye zé sét köve tõen lép ha tály ba, a ra ti fi ká ló Szer -
zõ dõ Fe lek te kin te té ben. A töb bi Szer zõ dõ Fél te kin te té -
ben a Szer zõ dés 90 nap pal a ra ti fi ká ci ós, il let ve az el fo ga -
dás ról vagy jó vá ha gyás ról  szóló ok má nyuk le tét be he lye -
zé se után lép ha tály ba.

(2) A le té te mé nyes min den Szer zõ dõ Fe let ér te sí ti a ha -
tály ba lé pés idõ pont já ról.

51. Cikk

Csatlakozás

(1) Je len Szer zõ dés nyit va áll a csat la ko zás ra az Eu ró pai 
Unió bár mely tag ál la ma szá má ra. Csat la ko zás kor a csat la -
ko zó ál la mot a 44. Cikk alap ján ad dig meg kö tött vég re haj -
tá si meg ál la po dá sok és a je len Szer zõ dés sel kap cso la tos
bár mely más meg ál la po dá sok is kö tik.

(2) A csat la ko zás esz kö ze it a le té te mé nyes nél kell le tét be
he lyez ni. Csat la ko zás kor a csat la ko zá si esz kö zök le tét be he -
lye zé se so rán nyi lat ko za tot le het adni a te rü le ti ha tály ról.

(3) Je len Szer zõ dés min den csat la ko zó ál lam te kin te té -
ben 90 nap pal csat la ko zá si esz kö zé nek le tét be he lye zé se
után, de leg ko ráb ban je len Szer zõ dés nek az 50. Cikk ben
meg ha tá ro zott ha tály ba lé pé se kor lép ha tály ba.

52. Cikk

Felmondás

(1) Je len Szer zõ dés ha tá ro zat lan idõ re köt te tik.

(2) Je len Szer zõ dést bár me lyik Szer zõ dõ Fél bár mi kor
fel mond hat ja, dip lo má ci ai úton, a le té te mé nyes nek el jut -

ta tott írás be li nyi lat ko zat tal. A fel mon dás hat hó nap pal az
írás be li el ál lá si nyi lat ko za tot köve tõen ha tá lyos.

Kelt Prüm ben, 2005. má jus 27-én, egy-egy ere de ti pél -
dány ban, né met, spa nyol, fran cia és hol land nyel ven.
Mind a négy szö veg egy aránt hi te les. Az ere de ti pél dányt a 
le té te mé nyes õrzi, és egy hi te les má so la tot küld min den
alá író és csat la ko zó ál lam nak.

1. Melléklet

Szerzõdés a határon átnyúló együttmûködés
fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon

átnyúló bûnözés és az illegális migráció leküzdése
érdekében

A 17. Cikk (5) be kez dé se sze rin ti írás be li ér te sí tés nek
tar tal maz nia kell:

(1) az al kal ma zás idõ pont ját és a tar tóz ko dás ter ve zett
idõ tar ta mát;

(2) a re pü lé si ada to kat (já rat szá mok, idõ pon tok);

(3) a lé gi mar sall csa pat tag ja i nak szá mát;

(4) az összes tag tel jes ne vét (ve ze ték ne vek, utó ne vek),
kü lön je löl ve a csa pat ve ze tõ ne vét;

(5) az út le vél szá mo kat;

(6) a fegy ve rek gyárt má nyát, tí pu sát és so ro zat szá mát;

(7) a lõ sze rek mennyi sé gét és tí pu sát;

(8) a csa pat ál tal a fel ada tuk vég re haj tá sá hoz szál lí tott
fel sze re lést.

2. Melléklet

Szerzõdés a határon átnyúló együttmûködés
fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon

átnyúló bûnözés és az illegális migráció elleni
 küzdelem leküzdése érdekében

A 28. Cikk (2) be kez dé sé nek 1. és 2. mon da ta sze rint
hasz nál ha tó fegy ve rek, lõ sze rek és fel sze re lé sek:

(1) Bel ga Ki rály ság:
– en ge dé lye zett lõ fegy ve rek és en ge dé lye zett lõ -

sze rek;
– en ge dé lye zett pap ri ka spray-k és hasz ná la tuk hoz

en ge dé lye zett fel sze re lés;
– en ge dé lye zett könny gáz és hasz ná la tá hoz en ge -

dé lye zett fel sze re lés.

(2) Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság:
– en ge dé lye zett lõ fegy ve rek és en ge dé lye zett lõ -

sze rek.

(3) Spa nyol Ki rály ság:
– en ge dé lye zett lõ fegy ve rek;
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– en ge dé lye zett fegy ve rek a hasz ná ló juk vé del mé -
re, a kö zös mû ve let ben részt vevõ rend õri egy -
ség mû kö dé si sza bály za tá nak meg fele lõen,
mint pél dá ul bo tok (vagy gu mi bo tok), spray-k, 
könny gáz és hasz ná la tá hoz en ge dé lye zett
egyéb fel sze re lés.

(4) Fran cia Köz tár sa ság:
– a nem ze ti jog sze rint en ge dé lye zett szol gá la ti

fegy ve rek és egyé ni kény sze rí tõ esz kö zök.

(5) Lu xem bur gi Nagy her ceg ség:
– en ge dé lye zett lõ fegy ve rek és en ge dé lye zett lõ -

sze rek;
– en ge dé lye zett pap ri ka spray-k és hasz ná la tuk hoz

en ge dé lye zett fel sze re lés;
– en ge dé lye zett könny gáz és hasz ná la tá hoz en ge -

dé lye zett fel sze re lés.

(6) Hol land Ki rály ság:
– en ge dé lye zett lõ fegy ve rek és en ge dé lye zett lõ -

sze rek;
– en ge dé lye zett pap ri ka spray-k és hasz ná la tuk hoz

en ge dé lye zett fel sze re lés;
– en ge dé lye zett könny gáz és hasz ná la tá hoz en ge -

dé lye zett fel sze re lés.

(7) Oszt rák Köz tár sa ság:
– en ge dé lye zett lõ fegy ve rek és en ge dé lye zett lõ -

sze rek;
– en ge dé lye zett pap ri ka spray-k és hasz ná la tuk hoz

en ge dé lye zett fel sze re lés.

Közös nyilatkozat a 2005. május 27-i, 
a határon átnyúló együttmûködés fokozásáról,

különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bûnözés 
és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött
Szerzõdés alapján a Belga Királyság, a Németországi

Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, 
a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság 
közötti együttmûködésrõl

I. Min den Szer zõ dõ Fél ki je len ti:
(1) a Szer zõ dés 17. Cikk elsõ be kez dé sé re hi vat koz -

va, hogy je len ren del ke zés meg szö ve ge zé se nem
érin ti a lé gi mar sal lok al kal ma zá sá val kap cso lat -
ban a lé gi jár mû mû kö dé se vagy be jegy zé se sze -
rin ti érin tett ál lam ha tás kö re it;

(2) a 34. Cikk (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ra
hi vat koz va, hogy:
a) a Szer zõ dés 7. Fe je ze te alat ti sze mé lyes adat -

át adás fel té te lei – amennyi ben nem az ada tok
au to ma ti zált ke re sé sé vel vagy össze ha son lí tá -
sá val kap cso la to sak – már alap ve tõ en tel je sül -
nek az alá írás idõ pont já ban;

b) a Szer zõ dõ Fe lek a 7. Fe je zet még tel je sí tet len
fel té te le it a le he tõ leg ha ma rabb tel je sí tik, kü -
lö nö sen az au to ma ti zált ke re sést és össze ha -
son lí tást il le tõ en.

II. A Bel ga Ki rály ság ki je len ti:
(1) a Szer zõ dés re hi vat koz va, hogy a Szer zõ dés ke -

re tei közt Bel gi um ál tal át adott bár mi lyen in for -
má ció az ille té kes bel ga igaz ság szol gál ta tá si ha -
tó sá gok be le egye zé se nél kül nem hasz nál ha tó fel
bi zo nyí ték ként;

(2) a 18. Cikk re hi vat koz va, hogy:
a) a fegy ve re ket és/vagy lõ sze re ket szál lí tó lé gi -

mar sal lok 18. Cikk (2) be kez dés 1. pont ja sze -
rin ti lé gi jár mû bõl való ki szál lá sá hoz min dig a
bel ga lég ügyi ha tó sá gok ki fe je zett be le egye -
zé se szük sé ges;

b) a lé gi jár mû bõl való ki szál lás kor eze ket a fegy -
ve re ket és/vagy lõ sze re ket a bel ga lég ügyi ha -
tó sá gok kép vi se lõ jé nek kell át ad ni, aki biz -
ton sá gos meg õr zés re egy zárt tá ro ló ban he lye -
zi el azo kat;

c) a lé gi mar sal lok a lé gi jár mû vön kí vül nem
hord hat nak fegy vert és/vagy lõ szert;

(3) a 27. Cikk (3) be kez dé sé re hi vat koz va, hogy ezen 
ren del ke zés al kal ma zá sa nem érin ti az igaz ság -
szol gál ta tá si ha tó sá gok jog kö rét.

III. A Spa nyol Ki rály ság ki je len ti, a 45. Cikk elsõ mon -
da tá ra hi vat koz va, hogy ál lás pont ja sze rint a 2000. áp ri lis
19-i, „A gib ral tá ri ha tó sá gok kal való meg ál la po dá sok az
EU és az EK esz kö ze i rõl és a vo nat ko zó szer zõ dé sek rõl”
je len Szer zõ dés re is al kal maz ha tó ak, ahogy ezt a meg ál la -
po dá sok 5. be kez dé se jel zi.

IV. A Fran cia Köz tár sa ság a 9. Cikk re hi vat koz va ki je -
len ti, hogy a nem ze ti ujj nyo mat-azo no sí tá si rend sze ré hez
(FAED) való hoz zá fé rés a 9. Cikk sze rint le het sé ges, a je -
len le gi nem ze ti jog alap ján, an nak ér de ké ben, hogy a kom -
pe tens ha tó sá go kat se gít sék a bûn el kö ve tõk meg ta lá lá sá -
ban és be azo no sí tá sá ban, bûn ügyek kel vagy más jog sér té -
sek kel, il let ve ezek elõ ké szü le té vel kap cso lat ban, to váb bá
a bûn cse lek mé nyek ül dö zé sé ben.

V. A Hol land Ki rály ság a 3. és 4. Cik kek re hi vat koz va ki -
je len ti, Hol lan dia fel té te le zi, hogy az e két Cikk sze rint al kal -
ma zan dó el já rá sok ugyan azok lesz nek, amennyi ben a Szer -
zõ dõ Fe lek nek hoz zá fé ré sük lesz Hol lan dia DNS-elem zé si
adat ál lo má nyá nak re fe ren cia-ada ta i hoz, a Szer zõ dés 2. Cik -
ké nek (2) be kez dé se sze rint, és jo guk lesz au to ma ti zált ke re -
sé se ket vé gez ni ük sa ját DNS-pro fil jak nak a hol land adat ál lo -
mány ban tá rolt DNS-pro fi lok kal való össze ha son lí tá sá ra, te -
kin tet nél kül arra, hogy egye di eset rõl van-e szó.

VI. Az Oszt rák Köz tár sa ság a 40. Cikk (1) be kez dé sé re
hi vat koz va ki je len ti, hogy az Oszt rák Adat vé del mi Bi zott -
ság, amely az Eu ró pai Em be ri Jogi Egyez mény 6. Cik ké -
nek elsõ be kez dé sé ben és a füg get len fel ügye le ti ha tó ság
meg lé tét elõ író 95/46/EK irány elv ben fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek is meg fe lel, ezen ren del ke zés kö ve tel mé nye it is
tel je sí ti.
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VII. A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság és az
Oszt rák Szö vet sé gi Köz tár sa ság a 46. Cikk má so dik mon -
da tá ra hi vat koz va ki je len tik, hogy a köz tük lévõ kap cso la -
tok ban a 7. Cikk sze rin ti jog se gély nyúj tás so rán fel me rü lõ
költ sé ge ket a ké rel me zõ Szer zõ dõ Fél meg té rí ti.

Prüm, ket tõ ezer-öt má jus hu szon he te di kén.

Ez a kö zös nyi lat ko zat egy-egy ere de ti pél dány ban, né -
met, spa nyol, fran cia és hol land nyel ven ké szült. Az ere de -
ti pél dányt a Szer zõ dés sel együtt a Né met or szá gi Szö vet -
sé gi Köz tár sa ság kül ügy mi nisz té ri u ma õrzi, amely egy
 hiteles má so la tot küld min den alá író és csat la ko zó ál lam -
nak.”

A Prümi Szerzõdés végrehajtását szolgáló
rendelkezések

4.  § E tör vény al kal ma zá sá ban au to ma ti zált ke re sés:
olyan el já rás, amely nek so rán a Prü mi Szer zõ dés ben ré -
szes ál lam nak vagy ál la mok nak a Prü mi Szer zõ dés ha tá lya 
alá tar to zó nyil ván tar tá sa i ban ta lál ha tó ada to kat az
5–7.  §-ban meg ha tá ro zott ma gyar ha tó sá gok szá mí tó gé pes 
há ló zat út ján le kér de zik.

5.  § A DNS-pro fi lok nak a Prü mi Szer zõ dés 3. Cikk
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott au to ma ti zált ke re sé sé nek 
el ren de lé sé re a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény ben meg ha -
tá ro zott nyo mo zó ha tó sá gok a Nem zet kö zi Bûn ügyi
Együtt mû kö dé si Köz pon ton (a továb biak ban: NEBEK)
ke resz tül, va la mint az ügyész ség és a bí ró sá gok jo go sul -
tak, a Prü mi Szer zõ dés 6. Cikk (1) be kez dé sé hez tett Nyi -
lat ko zat ban ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó pont igény be -
vé te lé vel. A nem ze ti kap cso lat tar tó pont a Prü mi Szer zõ -
dés 3. Cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ta lá lat ról,
 illetve en nek hi á nyá ról ha la dék ta la nul ér te sí ti az au to ma ti -
zált ke re sést el ren de lõ szer vet.

6.  § (1) Az ujj nyo mat-ada tok nak a Prü mi Szer zõ dés
9. Cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott au to ma ti zált ke -
re sé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény -
ben meg ha tá ro zott nyo mo zó ha tó sá gok a NE BEK-en ke -
resz tül, va la mint az ügyész ség és a bí ró sá gok jo go sul tak, a 
Prü mi Szer zõ dés 11. Cikk (1) be kez dé sé hez tett Nyi lat ko -
zat ban ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó pont igény be vé te lé -
vel. A nem ze ti kap cso lat tar tó pont a Prü mi Szer zõ dés
10. Cik ké ben meg ha tá ro zott egye zés rõl, il let ve en nek hi á -
nyá ról ha la dék ta la nul ér te sí ti az au to ma ti zált ke re sést el -
ren de lõ szer vet.

(2) A bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott nyo mo zó ha tó sá gok az au to ma ti zált ke re sést köz -
vet le nül is el ren del he tik, ha az az ügy szem pont já ból ha -

lasz tást nem tûr. Eb ben az eset ben az au to ma ti zált ke re -
sés té nyé rõl és ered mé nyé rõl a NE BEK-et utó la go san tá -
jé koz tat ni kell.

7.  § (1) A gép jár mû-nyil ván tar tá si ada tok nak a Prü mi
Szer zõ dés 12. Cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, bûn -
meg elõ zé si és bûn ül dö zé si cél ból való au to ma ti zált ke re -
sé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény ben 
meg ha tá ro zott nyo mo zó ha tó sá gok, to váb bá a Rend vé del -
mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta a NE BEK-en ke resz tül,
va la mint az ügyész ség és a bí ró sá gok jo go sul tak, a Prü mi
Szer zõ dés 12. Cikk (2) be kez dé sé hez tett Nyi lat ko zat ban
ki je lölt nem ze ti kap cso lat tar tó pont igény be vé te lé vel. A
nem ze ti kap cso lat tar tó pont az au to ma ti zált ke re sés ered -
mé nyé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az au to ma ti zált ke re sést
el ren de lõ szer vet.

(2) A bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott nyo mo zó ha tó sá gok, to váb bá a Rend vé del mi Szer -
vek Vé del mi Szol gá la ta az au to ma ti zált ke re sést köz vet -
le nül is el ren del he tik, ha az az ügy szem pont já ból ha -
lasz tást nem tûr. Eb ben az eset ben az au to ma ti zált ke re -
sés té nyé rõl és ered mé nyé rõl a NE BEK-et utó la go san tá -
jé koz tat ni kell.

Módosító rendelkezések

8.  § A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 32.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A 2007. évi CXII. tör vénnyel ki hir de tett, a Bel ga
 Királyság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Spa -
nyol Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi
Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály ság és az Oszt rák Köz tár -
sa ság kö zött a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés fo ko zá sá -
ról, kü lö nö sen a ter ro riz mus, a ha tá ron át nyú ló bû nö zés és
az il le gá lis mig rá ció le küz dé se ér de ké ben lét re jött Szer zõ -
dés (Prü mi Szer zõ dés) alap ján tör té nõ adat to váb bí tás ról
ve ze tett adat to váb bí tá si nyil ván tar tás tar tal má ra néz ve a
Prü mi Szer zõ dés 39. Cik két kell al kal maz ni.”

9.  § (1) A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi 
bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény
(a továb biak ban: Bnyt.) 32.  § e) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, va la mint a § a kö vet ke zõ f) és g) pon -
tok kal egé szül ki:

[A dak ti lo szkó pi ai és fény kép nyil ván tar tás tartal -
mazza]

„e) a nyil ván tar tott sze mély hez tar to zó azo no sí tó
 kódot;

f) az arc ké pet;

g) az ujj- és te nyér nyo ma tot és a hoz zá tar to zó azo no sí -
tó kó dot.”
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(2) A Bnyt. a 44.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 44/A.  §-sal
egé szül ki:

„44/A.  § (1) Tör vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ -
dés alap ján a bûn cse lek mény hely szí nén rög zí tett anyag -
ma rad vány ból meg ha tá ro zott DNS-pro filt a DNS-pro fil
nyil ván tar tás ban való rög zí té sét köve tõen ha la dék ta la nul,
au to ma ti zált mó don össze kell ha son lí ta ni a nem zet kö zi
szer zõ dés ben ré szes ál la mok nak a nem zet kö zi szer zõ dés
ha tá lya alá tar to zó nyil ván tar tá sa i ban ta lál ha tó DNS-pro -
fi lok kal.

(2) Amennyi ben az össze ha son lí tás a nem zet kö zi szer -
zõ dés ál tal meg ha tá ro zott mó don egye zést ered mé nyez, az 
egye zés té nyé rõl és az össze ha son lí tás so rán kül föld rõl át -
vett ada tok ról a DNS-pro fil nyil ván tar tás ke ze lõ je ha la -
dék ta la nul ér te sí ti azt a nyo mo zó ha tó sá got, ügyész sé get
vagy bí ró sá got, amely nek el já rá sá ban az anyag ma rad vány
hely szí ni rög zí té sé re sor ke rült.”

(3) A Bnyt. 53.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A 2007. évi CXII. tör vénnyel ki hir de tett, a Bel ga
 Királyság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Spa -
nyol Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi
Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály ság és az Oszt rák Köz tár -
sa ság kö zött a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés fo ko zá sá -
ról, kü lö nö sen a ter ro riz mus, a ha tá ron át nyú ló bû nö zés és
az il le gá lis mig rá ció le küz dé se ér de ké ben lét re jött Szer zõ -
dés (Prü mi Szer zõ dés) alap ján tör té nõ adat to váb bí tás ról
ve ze tett adat to váb bí tá si nyil ván tar tás tar tal má ra néz ve a
Prü mi Szer zõ dés 39. Cik két kell al kal maz ni.”

10.  § A sze mély- és tárgy kö rö zés rõl  szóló 2001. évi
XVIII. tör vény 12.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A Rend õr ség a kö rö zés vég re haj tá sa so rán tör -
vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a gép jár -
mû, va la mint en nek tu laj do no sa, il let ve üzem ben tar tó ja
ada ta i val kap cso lat ban a nem zet kö zi szer zõ dés ré szes ál la -
ma i nak a nem zet kö zi szer zõ dés ha tá lya alá tar to zó gép jár -
mû a dat-nyil ván tar tá sa i ban a nem zet kö zi szer zõ dés ál tal
meg ha tá ro zott au to ma ti zált ke re sést ren del het el. Az au to -
ma ti zált ke re sést a nem ze ti kap cso lat tar tó pont tel je sí ti,
amely a ke re sés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja
a Rend õr sé get. A ke re sés té nyé rõl és ered mé nyé rõl az in -
téz ke dés be fe je zé sét köve tõen ér te sí te ni kell a Nem zet kö zi 
Bûn ügyi Együtt mû kö dé si Köz pon tot.”

11.  § A sza bály sér té si jog se gély rõl  szóló 2007. évi
XXXVI. tör vény 26.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés -
re vál to zik:

„(2) Tör vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés alap -
ján az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké re lem elõ ter jesz -
tését meg elõ zõ en, a ké re lem elõ ter jesz téséhez szük sé ges
ada tok meg ál la pí tá sa ér de ké ben a sza bály sér té si ha tó ság,
il let ve a bí ró ság a gép jár mû, va la mint en nek tu laj do no sa,

il let ve üzem ben tar tó ja ada ta i val kap cso lat ban a nem zet kö -
zi szer zõ dés ré szes ál la ma i nak a nem zet kö zi szer zõ dés ha -
tá lya alá tar to zó gép jár mû a dat-nyil ván tar tá sa i ban a nem -
zet kö zi szer zõ dés ál tal meg ha tá ro zott au to ma ti zált ke re -
sést ren del het el. Az au to ma ti zált ke re sést a nem ze ti kap -
cso lat tar tó pont tel je sí ti, amely a ke re sés ered mé nyé rõl ha -
la dék ta la nul tá jé koz tat ja a sza bály sér té si ha tó sá got, il let ve 
a bí ró sá got.”

Záró rendelkezések

12.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ki hir des se a Prü mi Szer zõ dés 6. Cikk (1) be kez dé sé ben,
11. Cikk (1) be kez dé sé ben, 12. Cikk (2) be kez dé sé ben,
15. Cik ké ben, 16. Cikk (3) be kez dé sé ben, 19. Cik ké ben,
22. Cik ké ben és 23. Cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett nem -
ze ti kap cso lat tar tó pon to kat, va la mint a 24–27. Cik ke i ben
em lí tett ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá go kat és tiszt vi se lõ -
ket meg ha tá ro zó Nyi lat ko za to kat, to váb bá a 44. Cikk ben
em lí tett vég re haj tá si meg ál la po dá so kat.

13.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – 2007. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 3–11.  §-ai a Prü mi Szer zõ dés 51. Cikk
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek ha -
tály ba.

(3) A Prü mi Szer zõ dés, il let ve e tör vény 3–11.  §-ai ha -
tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs 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
 állapítja meg.

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 CXIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai
Köztársaság Kormánya között a Moldovai

Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége között kötött

kétoldalú szerzõdésekben való utódlásáról  szóló,
Budapesten, 2005. november 17-én aláírt

Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Mol do vai Köz tár sa -
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ság Kor má nya kö zött a Mol do vai Köz tár sa ság nak a
 Magyar Köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá -
gok Szö vet sé ge kö zött kö tött két ol da lú szer zõ dé sek ben
való utód lá sá ról  szóló, Bu da pes ten, 2005. no vem ber 17-én 
alá írt Jegy zõ könyv (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 ma gyar nyel vû szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Jegyzõkönyv
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai

Köztársaság Kormánya között a Moldovai
Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége között kötött

kétoldalú szerzõdésekben való utódlásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Mol do vai Köz -
tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Fe lek)

at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy sza bá lyoz zák a Mol do -
vai Köz tár sa ság nak a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok
Szö vet sé ge és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zött kö tött két ol -
da lú szer zõ dé sek ben való utód lá sát,

hi vat koz va a Ma gyar Köz tár sa ság Külügyminiszté -
riuma és a Mol do vai Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma
kö zött a két ol da lú szer zõ dé se ket érin tõ tár gya lá sok ra

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A je len Jegy zõ könyv el vá laszt ha tat lan és szer ves ré szét
ké pe zõ mel lék le té ben fel so rolt szer zõ dé se ket a Fe lek a
Ma gyar Köz tár sa ság és a Mol do vai Köz tár sa ság kö zött ha -
tály ban lé võ nek te kin tik.

2. Cikk

A je len Jegy zõ könyv mel lék le té ben fel nem so rolt azon
szer zõ dé se ket, ame lyek a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szov -
jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött köt tet tek,
a Fe lek a Ma gyar Köz tár sa ság és a Mol do vai Köz tár sa ság
kö zött ha tály ban nem lé võ nek te kin tik.

3. Cikk

A Fe lek ér te sí tik egy mást, hogy a je len Jegy zõ könyv
ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi kö ve tel mé nye ik -
nek ele get tet tek. A je len Jegy zõ könyv a má so dik ér te sí tés
kel té nek nap ján lép ha tály ba.

Kelt Bu da pes ten, 2005. no vem ber 17-én ma gyar, mol -
dáv és an gol nyel ven, mind egyik szö veg egy aránt hi te les.
A je len Jegy zõ könyv ér tel me zé sé nek el té ré se ese tén az an -
gol nyel vû szö veg az irány adó.

(Alá írá sok)

Melléklet

A Magyar Köztársaság és a Moldovai 
Köztársaság között hatályban lévõnek tekintett

szerzõdések listája

1. A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és
bûn ügyi jog se gély tár gyá ban Moszk vá ban, 1958. jú li us hó 
15. nap ján alá írt Szer zõ dés és a mó do sí tá sa és ki egé szí té se
tár gyá ban Bu da pes ten, 1971. ok tó ber 19. nap ján alá írt
Jegy zõ könyv.

2. A Bu da pes ten, 1971. már ci us 20. nap ján alá írt
 Konzuli Egyez mény a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a
 Szovjet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött, va -
la mint az 1971. már ci us 20-i Egyez mény Jegyzõ könyve.

3. A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek Kor má nya kö -
zött a pol gá ri lé gi köz le ke dés jog el le nes cse lek mé nyek
 elleni vé del mé ben való együtt mû kö dés rõl Bu da pes ten,
1987. ja nu ár 15-én alá írt Egyez mény, va la mint an nak
ugyan ek kor alá írt ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve.”

4.  § (1) E 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 3. 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 po li ti ká ért fe le lõs 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.

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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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
253/2007. (X. 3.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi
Arab Köztársaság Kormánya között

a gazdasági együttmûködésrõl  szóló megállapodás
kötelezõ hatályának elismerésére adott

felhatalmazásról és kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Egyip to mi Arab Köz tár sa ság 
Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  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.  §

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

3.  §

A meg ál la po dás hi te les ma gyar és an gol nyel vû szö ve ge 
a kö vet ke zõ:

,,Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi

Arab Köztársaság Kormánya közötti gazdasági
együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egyip to mi
Arab Köz tár sa ság Kor má nya, a továb biak ban a „Szer zõ dõ
Fe lek”,

– az zal az óhaj jal, hogy el mé lyít sék az or szá ga ik kö zöt -
ti hosszú távú kap cso la to kat,

– az zal a tö rek vés sel, hogy fenn tart sák és erõ sít sék tra -
di ci o ná lis gaz da sá gi kap cso la ta i kat,

– az zal a szán dék kal, hogy a köl csö nös elõ nyök alap ján 
fej lesszék és in ten zí veb bé te gyék gaz da sá gi, ipa ri, mû sza -
ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sü ket,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek
erõ sí té se a to váb bi együtt mû kö dés hez elõ nyös fel té te le ket
és meg fe le lõ ala pot te remt,

– figye lembe véve a Szer zõ dõ Fe lek ér de kelt sé gét az
EUROMED együtt mû kö dés te rén,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ha tály ban lévõ tör vényeik ke re te in
be lül és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel tel jes össz hang -
ban a gaz da sá gi fej lõ dés min den fon tos te rü le tén elõ se gí -
tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá gi együtt mû kö dés bõ ví -
té sét és di ver zi fi ká lá sát.

2. Cikk

Fi gye lem be véve gaz da sá gi, tu do má nyos és tech ni kai
kap cso la tuk je len le gi hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ -
dõ Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy töb bek kö zött a kö vet -
ke zõ te rü le te ken ked ve zõ ek a fel té te lek a hosszú távú
együtt mû kö dés re:

– me zõ gaz da ság,
– olaj- és gáz ipar,
– ipar,
– kör nye zet vé de lem,
– vil la mos sá gi és ener gia szek tor,
– hír köz lés és in for ma ti ka,
– ide gen for ga lom,
– víz gaz dál ko dás,
– la kás épí tés és épí tõ ipar,
– fel sõ ok ta tás és tu do má nyos ku ta tás,
– egész ség ügy,
– köz igaz ga tá si fej lesz tés,
– köz le ke dés és
– egyéb, a Szer zõ dõ Fe lek ál tal meg ál la pí tott te rü le tek.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ esz -
kö zök kel szé le sít sék és mé lyít sék el együtt mû kö dé sü ket:

– elõ se gí tik a kap cso la tok épí té sét és erõ sí tik az együtt -
mû kö dést a gaz da sá gi dön tés ho zók, a kor mány za ti in téz -
mé nyek, a szak mai szer ve ze tek, ér dek kép vi se le tek és ka -
ma rák, a re gi o ná lis és he lyi szer vek kö zött, ösz tö nöz ve a
köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi informá -
ciók cse ré jét, va la mint kép vi se lõ ik és más gaz da sá gi és
szak mai de le gá ci ók lá to ga tá sa it;

– in for má ci ó kat cse rél nek a fej lesz té si pri o ri tá sok ról és 
elõ se gí tik az üz le ti sze rep lõk rész vé te lét a fej lesz té si pro -
jek tek ben;

– szor gal maz zák a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti új
kap cso la tok lé te sí té sét és a meg lé võk szé le sí té sét, elõ se gí -
tik mind az egyé nek, mind a vál lal ko zá sok kö zöt ti lá to ga -
tá so kat, ta lál ko zó kat és más kap cso lat fel vé te le ket;

– ösz tön zik a be ru há zá si te vé keny sé get, a ve gyes vál la -
la tok ala pí tá sát, és cég kép vi se le tek és fi ók vál la la tok lé te -
sí té sét;

– üz le ti in for má ci ó kat cse rél nek, ösz tön zik a vá sá ro -
kon és ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé telt és az üz le ti ese mé -
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nyek, sze mi ná ri u mok, szim pó zi u mok és kon fe ren ci ák
szer ve zé sét;

– elõ se gí tik a kis- és kö zép vál lal ko zá sok erõ tel je sebb
rész vé te lét a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok ban;

– kon zul tá ci ós, mar ke ting-, ta nács adói és szak ér tõi
szol gál ta tá sok nyúj tá sá val elõ se gí tik az együtt mû kö dést a
köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken;

– ösz tön zik pénz in té ze te i ket és bank szek to ru kat a szo -
ro sabb kap cso la tok ki ala kí tá sá ra és együtt mû kö dé sük erõ -
sí té sé re;

– elõ se gí tik a ré gi ók kö zöt ti és a nem zet kö zi szin tû
együtt mû kö dést a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó
kér dé sek ben.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás meg kö té sé vel
egy „Ve gyes Bi zott sá got” hoz nak lét re, amely nek össze hí -
vá sa a Szer zõ dõ Fe lek ké ré sé re tör té nik, fel vált va Ma gyar -
or szá gon és Egyip tom ban. A Bi zott sá got a Ma gyar Köz -
tár sa ság Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u ma és az
Egyip to mi Arab Köz tár sa ság Nem zet kö zi Együttmûkö -
dési Mi nisz té ri u ma ve ze ti.

A Ve gyes Bi zott ság fel ada tai kü lö nö sen az aláb bi a kat
fog lal ják ma guk ba:

– a két ol da lú kap cso la tok ala ku lá sá nak meg vi ta tá sa;
– új le he tõ sé gek fel tá rá sa a jö võ be li gaz da sá gi, tu do -

má nyos és mû sza ki együtt mû kö dés to váb bi fej lesz té sé hez;
– ja vas la tok ki dol go zá sa a gaz da sá gi együtt mû kö dés

fel té te le i nek ja ví tá sá ra a két or szág vál la la tai kö zött;
– ja vas la tok té te le a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá ra 

vo nat ko zó an.
A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá -

val, illetve ér tel me zé sé vel kap cso la tos vé le mény el té ré se -
ket a Ve gyes Bi zott ság ke re tei kö zött ren de zik.

5. Cikk

A je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja a Ma gyar Köz -
tár sa ság eu ró pai uni ós tag sá gá ból fa ka dó és arra te kin tet tel 
al kal ma zan dó kö te le zett sé ge it. Kö vet ke zés kép pen a je len
Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem idéz he tõk vagy ér tel -
mez he tõk – sem rész ben, sem egész ben – úgy, hogy ér -
vény te le nít sék, mó do sít sák vagy más mó don be fo lyá sol -
ják a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó
Szer zõ dé sek ben, va la mint az Eu ró pai Unió el sõd le ges és
má sod la gos jog anya gá ban fog lalt kö te le zett sé ge it, sem a
Szer zõ dõ Fe lek nek azon kö te le zett sé ge it, ame lye ket az
Egyip to mi Arab Köz tár sa ság és az Eu ró pai Unió ál tal
 Luxembourgban, 2001. jú ni us 25-én alá írt Eu ro-Me di ter -
rán Tár su lá si Meg ál la po dás és az Eu ro-Me di ter rán Tár su -
lá si Meg ál la po dás nak egy fe lõl az Eu ró pai Unió és Tag ál -
la mai, más fe lõl az Egyip to mi Arab Köz tár sa ság ál tal alá -

írt, a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá ról  szóló, Brüsszel ben 2004. de cem ber
20-án alá írt jegy zõ köny ve sza bá lyoz.

6. Cikk

A je len Meg ál la po dás a két or szág szük sé ges jogi el já -
rá sá nak be fe je zé sét jel zõ jegy zék vál tás nap ján lép ha tály -
ba és há rom éves idõ szak ra ma rad ér vény ben, ez után to -
váb bi egy-egy éves pe ri ó du sok kal au to ma ti ku san meg -
hosszab bo dik mind ad dig, amíg az egyik Szer zõ dõ Fél a
meg szün te té sé re irá nyu ló szán dé ká ról hat hó nap pal a le já -
rat elõtt a má sik Szer zõ dõ Fe let írás ban nem ér te sí ti.

A meg szün te tés az ér te sí tést kö ve tõ hat hó nap pal lép ér -
vény be.

A je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel az 1996. már -
ci us 26-án Ka i ró ban alá írt, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya és az Egyip to mi Arab Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti
Gaz da sá gi, Tu do má nyos és Tech ni kai Együtt mû kö dé si
Meg ál la po dás ha tá lyát ve szí ti.

Kelt és alá írás ra ke rült Bu da pes ten, 2007. szep tem ber
20-án, két ere de ti pél dány ban, ma gyar, arab és an gol nyel -
ven, és mind egyik szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me -
zés ese tén az an gol szö veg a mér va dó.

Agreement
on Economic Co-operation between the Government

of the Republic of Hungary and the Government
of the Arab Republic of Egypt

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter
referred to as „the Contracting Parties”,

– Desirous of enhancing the long-standing relationship
between their countries,

– Wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations,

– Willing to develop and intensify their economic,
industrial, technical and technological co-operation on the
basis of mutual benefit,

– Convinced that, deepening of the contractual
framework establishes favourable conditions and suitable
basis for further co-operation,

– Taking into consideration the interest of the
Contracting Parties in the participation the EUROMED
co-operation,

have ag re ed as fol lows:
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Article 1

Within the framework of their respective legislation,
while observing and fully conforming to their international 
obligations, the Contracting Parties shall promote the
expansion and diversification of mutually advantageous
economic co-operation in all fields relevant to economic
development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current status
and perspectives of their economic, scientific and
technical co-operation, agreed that favourable conditions
for long-term co-operation exist in the following areas:

– Agriculture,

– Oil and Gas,

– Industry,

– Environment,

– Electricity and Energy,

– Telecommunications and Information Technology,

– Tourism,

– Water management,

– Housing and Construction,

– Higher Education and Scientific Research,

– Healthcare,

– Administrative Development,

– Transport, and

– Other fields agreed upon between the Contracting
Parties.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their co-operation through appropriate means,
such as:

– Promoting links and strengthening co-operation
between their respective economic policy-makers,
government agencies, professional organizations,
business federations, chambers, regional and local entities, 
encouraging the exchange of economic information of
mutual interest, and visits of their representatives and
other economic and technical delegations,

– Facilitating the participation of business operators in
development projects, and exchanging information on
development priorities,

– Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between business
communities of the two countries, encouraging visits,
meetings and other interactions between both individuals
and enterprises,

– Encouraging investment activities, the establishment
of joint ventures and company representations and branch
offices,

– Exchanging business information, encouraging the
participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences,

– Promoting stronger involvement of small and
medium-size private sector enterprises in bilateral
economic relations,

– Encouraging co-operation in providing consulting,
marketing, advisory and expert services in the areas of
mutual interest,

– Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts with each other and
strengthen their co-operation respectively,

– Promotion of inter-regional co-operation and
co-operation on the international level in issues of mutual
interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a „Joint
Commission” shall be established that shall be convened
upon request of the Contracting Parties alternately in
Hungary and Egypt. This commission shall be headed by
the Ministry of Economy and Transport of the Republic of
Hungary and the Ministry of International Cooperation
of the Arab Republic of Egypt.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in
particular, the following:

– Discussing the development of bilateral relations,
– Identifying the potentials development of future

economic, scientific and technical co-operation,
– Drawing up suggestions for the improvement of

terms of co-operation between enterprises of both
countries,

– Making proposals for the application of this
Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties
on the implementation or interpretation of this Agreement
are to be settled within the framework of the Joint
Commission.

Article 5

This Agreement shall in no way prejudice to the
obligations of the Republic of Hungary as a member state
of the European Union, and is subject to those obligations.
Consequently the provisions of this Agreement shall not
be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in
such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the
obligations of the Republic of Hungary arising from the
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Treaties on which the European Union is founded, as well
as from the primary and secondary law of the European
Union, or the obligations of the Contracting Parties under
the Euro- Mediterranean Association Agreement between
the Arab Republic of Egypt and the European
Communities signed in Luxembourg on June 25, 2001 and
the Protocol to the Euro- Mediterranean Agreement
between the European Communities and their Member
States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of
the other part, to take account of the Accession of the
Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of
Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania,
the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the
Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the
Slovak Republic to the European Union signed in Brussels 
on December 20, 2004.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of
exchanging notes indicating the completion of the
required legal procedures of both countries and shall be in
force for a period of three years. Thereafter it shall be
extended for successive one year periods unless either
Contracting Party notifies the other, in writing, of its
intention to terminate it six months prior to its expiry.

The termination will be effective six months after the
date of the notification.

By entry into force of this Agreement, the Agreement on 
Economic, Scientific and Technical Cooperation between

the Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Arab Republic of Egypt, signed in
Cairo, on March 26, 1996 shall cease to be in force.

Done at Budapest, on the 20th of September 2007, in two 
originals in the Hungarian, Arabic and English languages,
all texts being equally authentic. In case of divergence in
interpretation the English text shall prevail.

For the Go vern ment For the Go vern ment

of Re pub lic of Hun ga ry of the Arab Re pub lic of Egypt”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a meg ál la po dás 6. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e ren de let 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 ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Szociáldemokrata Párt 2006. évi pénzügyi beszámolója

Fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 189 072

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok –

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –

6. Egyéb be vé tel 4 902 472

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben  5 091 544



Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek –

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összeg –

4. Mû kö dé si ki adá sok 2 583 622

5. Esz köz be szer zések –

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 2 083 296

7. Egyéb ki adá sok 214 974

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben  4 881 892

Bács kai Sán dor s. k., Sztan ko vánsz ki Ti bor s. k.,

fõ tit kár el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.3302 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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