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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXXXI.
törvény

a Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott
Szabadalmi Jogi Szerzõdés kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Genf ben, 2000. jú ni us 1-jén el fo ga dott Sza ba dal mi Jogi
Szer zõ dés (a to váb bi ak ban: Szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

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

3. § A Szer zõ dés an gol nyel ven 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:

„Patent Law Treaty
(adopted at Geneva on June 1, 2000)

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated
otherwise:

(i) „Office” means the authority of a Contracting Party
entrusted with the granting of patents or with other matters
covered by this Treaty;

(ii) „application” means an application for the grant of a
patent, as referred to in Article 3;

(iii) „patent” means a patent as referred to in Article 3;
(iv) references to a „person” shall be construed as

including, in particular, a natural person and a legal entity;
(v) „communication” means any application, or any

request, declaration, document, correspondence or other
information relating to an application or patent, whether
relating to a procedure under this Treaty or not, which is
filed with the Office;

(vi) „records of the Office” means the collection of
information maintained by the Office, relating to and
including the applications filed with, and the patents
granted by, that Office or another authority with effect for
the Contracting Party concerned, irrespective of the
medium in which such information is maintained;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 5-i ülés nap ján fo -
gadta el.

(vii) „recordation” means any act of including
information in the records of the Office;

(viii) „applicant” means the person whom the records of
the Office show, pursuant to the applicable law, as the
person who is applying for the patent, or as another person
who is filing or prosecuting the application;

(ix) „owner” means the person whom the records of the
Office show as the owner of the patent;

(x) „representative” means a representative under the
applicable law;

(xi) „signature” means any means of self-identification;
(xii) „a language accepted by the Office” means any one 

language accepted by the Office for the relevant procedure 
before the Office;

(xiii) „translation” means a translation into a language
or, where appropriate, a transliteration into an alphabet or
character set, accepted by the Office;

(xiv) „procedure before the Office” means any
procedure in proceedings before the Office with respect to
an application or patent;

(xv) except where the context indicates otherwise,
words in the singular include the plural, and vice versa,
and masculine personal pronouns include the feminine;

(xvi) „Paris Convention” means the Paris Convention
for the Protection of Industrial Property, signed on March
20, 1883, as revised and amended;

(xvii) „Patent Cooperation Treaty” means the Patent
Cooperation Treaty, signed on June 19, 1970, together
with the Regulations and the Administrative Instructions
under that Treaty, as revised, amended and modified;

(xviii) „Contracting Party” means any State or
inter-governmental organization that is party to this
Treaty;

(xix) „applicable law” means, where the Contracting
Party is a State, the law of that State and, where the
Contracting Party is an intergovernmental organization,
the legal enactments under which that intergovernmental
organization operates;

(xx) „instrument of ratification” shall be construed as
including instruments of acceptance or approval;

(xxi) „Organization” means the World Intellectual
Property Organization;

(xxii) „International Bureau” means the International
Bureau of the Organization;

(xxiii) „Director General” means the Director General
of the Organization.

Article 2

General Principles

(1) [More Favorable Requirements] A Contracting
Party shall be free to provide for requirements which, from
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the viewpoint of applicants and owners, are more
favorable than the requirements referred to in this Treaty
and the Regulations, other than Article 5.

(2) [No Regulation of Substantive Patent Law] Nothing
in this Treaty or the Regulations is intended to be
construed as prescribing anything that would limit the
freedom of a Contracting Party to prescribe such
requirements of the applicable substantive law relating to
patents as it desires.

Article 3

Applications and Patents to Which the Treaty Applies

(1) [Applications] (a) The provisions of this Treaty and
the Regulations shall apply to national and regional
applications for patents for invention and for invention and 
for patents of addition, which are filed with or for the
Office of a Contracting Party, and which are:

(i) types of applications permitted to be filed as
international applications under the Patent Cooperation
Treaty;

(ii) divisional applications of the types of applications
referred to in item (i), for patents for invention or for
patents of addition, as referred to in Article 4G(1) or (2) of
the Paris Convention.

(b) Subject to the provisions of the Patent Cooperation
Treaty, the provisions of this Treaty and the Regulations
shall apply to international applications, for patents for
invention and for patents of addition, under the Patent
Cooperation Treaty:

(i) in respect of the time limits applicable under Articles
22 and 39(1) of the Patent Cooperation Treaty in the Office 
of a Contracting Party;

(ii) in respect of any procedure commenced on or after
the date on which processing or examination of the
international application may start under Article 23 or 40
of that Treaty.

(2) [Patents] The provisions of this Treaty and the
Regulations shall apply to national and regional patents for 
invention, and to national and regional patents of addition,
which have been granted with effect for a Contracting
Party.

Article 4

Security Exception

Nothing in this Treaty and the Regulations shall limit
the freedom of a Contracting Party to take any action it
deems necessary for the preservation of essential security
interests.

Article 5

Filing Date

(1) [Elements of Application] (a) Except as otherwise
prescribed in the Regulations, and subject to paragraphs
(2) to (8), a Contracting Party shall provide that the filing
date of an application shall be the date on which its Office
has received all of the following elements, filed, at the
option of the applicant, on paper or as otherwise permitted
by the Office for the purposes of the filing date:

(i) an express or implicit indication to the effect that the
elements are intended to be an application;

(ii) indications allowing the identity of the applicant to
be established or allowing the applicant to be contacted by
the Office;

(iii) a part which on the face of it appears to be a
description.

(b) A Contracting Party may, for the purposes of the
filing date, accept a drawing as the element referred to in
subparagraph (a)(iii).

(c) For the purposes of the filing date, a Contracting
Party may require both information allowing the identity
of the applicant to be established and information allowing 
the applicant to be contacted by the Office, or it may accept 
evidence allowing the identity of the applicant to be
established or allowing the applicant to be contacted by the 
Office, as the element referred to in subparagraph (a)(ii).

(2) [Language] (a) A Contracting Party may require that 
the indications referred to in paragraph (1)(a)(i) and (ii) be
in a language accepted by the Office.

(b) The part referred to in paragraph (1)(a)(iii) may, for
the purposes of the filing date, be filed in any language.

(3) [Notification] Where the application does not
comply with one or more of the requirements applied by
the Contracting Party under paragraphs (1) and (2), the
Office shall, as soon as practicable, notify the applicant,
giving the opportunity to comply with any such
requirement, and to make observations, within the time
limit prescribed in the Regulations.

(4) [Subsequent Compliance with Requirements]
(a) Where one or more of the requirements applied by the
Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are not
complied with in the application as initially filed, the filing 
date shall, subject to subparagraph (b) and paragraph (6),
be the date on which all of the requirements applied by the
Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are
subsequently complied with.

(b) A Contracting Party may provide that, where one or
more of the requirements referred to in subparagraph (a)
are not complied with within the time limit prescribed in
the Regulations, the application shall be deemed not to
have been filed. Where the application is deemed not to
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have been filed, the Office shall notify the applicant
accordingly, indicating the reasons therefor.

(5) [Notification Concerning Missing Part of
Description or Drawing] Where, in establishing the filing
date, the Office finds that a part of the description appears
to be missing from the application, or that the application
refers to a drawing which appears to be missing from the
application, the Office shall promptly notify the applicant
accordingly.

(6) [Filing Date Where Missing Part of Description or
Drawing Is Filed] (a) Where a missing part of the
description or a missing drawing is filed with the Office
within the time limit prescribed in the Regulations, that
part of the description or drawing shall be included in the
application, and, subject to subparagraphs (b) and (c), the
filing date shall be the date on which the Office has
received that part of the description or that drawing, or the
date on which all of the requirements applied by the
Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are
complied with, whichever is later.

(b) Where the missing part of the description or the
missing drawing is filed under subparagraph (a) to rectify
its omission from an application which, at the date on
which one or more elements referred to in paragraph (1)(a)
were first received by the Office, claims the priority of an
earlier application, the filing date shall, upon the request of 
the applicant filed within a time limit prescribed in the
Regulations, and subject to the requirements prescribed in
the Regulations, be the date on which all the requirements
applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and
(2) are complied with.

(c) Where the missing part of the description or the
missing drawing filed under subparagraph (a) is
withdrawn within a time limit fixed by the Contracting
Party, the filing date shall be the date on which the
requirements applied by the Contracting Party under
paragraphs (1) and (2) are complied with.

(7) [Replacing Description and Drawings by Reference
to a Previously Filed Application] (a) Subject to the
requirements prescribed in the Regulations, a reference,
made upon the filing of the application, in a language
accepted by the Office, to a previously filed application
shall, for the purposes of the filing date of the application,
replace the description and any drawings.

(b) Where the requirements referred to in subparagraph
(a) are not complied with, the application may be deemed
not to have been filed. Where the application is deemed not 
to have been filed, the Office shall notify the applicant
accordingly, indicating the reasons therefor.

(8) [Exceptions] Nothing in this Article shall limit:
(i) the right of an applicant under Article 4G(1) or (2) of

the Paris Convention to preserve, as the date of a divisional 
application referred to in that Article, the date of the initial

application referred to in that Article and the benefit of the
right of priority, if any;

(ii) the freedom of a Contracting Party to apply any
requirements necessary to accord the benefit of the filing
date of an earlier application to an application of any type
prescribed in the Regulations.

Article 6

Application

(1) [Form or Contents of Application] Except where
otherwise provided for by this Treaty, no Contracting
Party shall require compliance with any requirement
relating to the form or contents of an app lication different
from or additional to:

(i) the requirements relating to form or contents which
are provided for in respect of international applications
under the Patent Cooperation Treaty;

(ii) the requirements relating to form or contents
compliance with which, under the Patent Cooperation
Treaty, may be required by the Office of, or acting for, any
State party to that Treaty once the processing or
examination of an international application, as referred to
in Article 23 or 40 of the said Treaty, has started;

(iii) any further requirements prescribed in the
Regulations.

(2) [Request Form] (a) A Contracting Party may require 
that the contents of an application which correspond to the
contents of the request of an international application
under the Patent Cooperation Treaty be presented on a
request Form prescribed by that Contracting Party. A
Contracting Party may also require that any further
contents allowed under paragraph (1)(ii) or prescribed in
the Regulations pursuant to paragraph (1)(iii) be contained 
in that request Form.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), and subject to
Article 8(1), a Contracting Party shall accept the
presentation of the contents referred to in subparagraph (a) 
on a request Form provided for in the Regulations.

(3) [Translation] A Contracting Party may require a
translation of any part of the application that is not in a
language accepted by its Office. A Contracting Party may
also require a translation of the parts of the application, as
prescribed in the Regulations, that are in a language
accepted by the Office, into any other languages accepted
by that Office.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that fees be
paid in respect of the application. A Contracting Party may 
apply the provisions of the Patent Cooperation Treaty
relating to payment of application fees.
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(5) [Priority Document] Where the priority of an earlier
application is claimed, a Contracting Party may require
that a copy of the earlier application, and a translation
where the earlier application is not in a language accepted
by the Office, be filed in accordance with the requirements
prescribed in the Regulations.

(6) [Evidence] A Contracting Party may require that
evidence in respect of any matter referred to in paragraph
(1) or (2) or in a declaration of priority, or any translation
referred to in paragraph (3) or (5), be filed with its Office in 
the course of the processing of the application only where
that Office may reasonably doubt the veracity of that
matter or the accuracy of that translation.

(7) [Notification] Where one or more of the
requirements applied by the Contracting Party under
paragraphs (1) to (6) are not complied with, the Office
shall notify the applicant, giving the opportunity to comply 
with any such requirement, and to make observations,
within the time limit prescribed in the Regulations.

(8) [Non-Compliance with Requirements] (a) Where
one or more of the requirements applied by the Contracting 
Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with
within the time limit prescribed in the Regulations, the
Contracting Party may, subject to subparagraph (b) and
Articles 5 and 10, apply such sanction as is provided for in
its law.

(b) Where any requirement applied by the Contracting
Party under paragraph (1), (5) or (6) in respect of a priority
claim is not complied with within the time limit prescribed
in the Regulations, the priority claim may, subject to
Article 13, be deemed non-existent. Subject to Article
5(7)(b), no other sanctions may be applied.

Article 7

Representation

(1) [Representatives] (a) A Contracting Party may
require that a representative appointed for the purposes of
any procedure before the Office:

(i) have the right, under the applicable law, to practice
before the Office in respect of applications and patents;

(ii) provide, as his address, an address on a territory
prescribed by the Contracting Party.

(b) Subject to subparagraph (c), an act, with respect to
any procedure before the Office, by or in relation to a
representative who complies with the requirements
applied by the Contracting Party under subparagraph (a),
shall have the effect of an act by or in relation to the
applicant, owner or other interested person who appointed
that representative.

(c) A Contracting Party may provide that, in the case of
an oath or declaration or the revocation of a power of
attorney, the signature of a representative shall not have
the effect of the signature of the applicant, owner or other
interested person who appointed that representative.

(2) [Mandatory Representation] (a) A Contracting
Party may require that an applicant, owner or other
interested person appoint a representative for the purposes
of any procedure before the Office, except that an assignee
of an application, an applicant, owner or other interested
person may act himself before the Office for the following
procedures:

(i) the filing of an application for the purposes of the
filing date;

(ii) the mere payment of a fee;
(iii) any other procedure as prescribed in the

Regulations;
(iv) the issue of a receipt or notification by the Office in

respect of any procedure referred to in items (i) to (iii).
(b) A maintenance fee may be paid by any person.

(3) [Appointment of Representative] A Contracting
Party shall accept that the appointment of the
representative be filed with the Office in a manner
prescribed in the Regulations.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may require that formal requirements
other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be
complied with in respect of the matters dealt with in those
paragraphs, except where otherwise provided for by this
Treaty or prescribed in the Regulations.

(5) [Notification] Where one or more of the
requirements applied by the Contracting Party under
paragraphs (1) to (3) are not complied with, the Office
shall notify the assignee of the application, applicant,
owner or other interested person, giving the opportunity to
comply with any such requirement, and to make
observations, within the time limit prescribed in the
Regulations.

(6) [Non-Compliance with Requirements] Where one or 
more of the requirements applied by the Contracting Party
under paragraphs (1) to (3) are not complied with within
the time limit prescribed in the Regulations, the
Contracting Party may apply such sanction as is provided
for in its law.

Article 8

Communications; Addresses

(1) [Form and Means of Transmittal of
Communications] (a) Except for the establishment of a
filing date under Article 5(1), and subject to Article 6(1),
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the Regulations shall, subject to subparagraphs (b) to (d),
set out the requirements which a Contracting Party shall be 
permitted to apply as regards the form and means of
transmittal of communications.

(b) No Contracting Party shall be obliged to accept the
filing of communications other than on paper.

(c) No Contracting Party shall be obliged to exclude the
filing of communications on paper.

(d) A Contracting Party shall accept the filing of
communications on paper for the purpose of complying
with a time limit.

(2) [Language of Communications] A Contracting
Party may, except where otherwise provided for by this
Treaty or the Regulations, require that a communication be 
in a language accepted by the Office.

(3) [Model International Forms] Notwithstanding
paragraph (1)(a), and subject to paragraph (1)(b) and
Article 6(2)(b), a Contracting Party shall accept the
presentation of the contents of a communication on a Form 
which corresponds to a Model International Form in
respect of such a communication provided for in the
Regulations, if any.

(4) [Signature of Communications] (a) Where a
Contracting Party requires a signature for the purposes of
any communication, that Contracting Party shall accept
any signature that complies with the requirements
prescribed in the Regulations.

(b) No Contracting Party may require the attestation,
notarization, authentication, legalization or other
certification of any signature which is communicated to its
Office, except in respect of any quasi-judicial proceedings
or as prescribed in the Regulations.

(c) Subject to subparagraph (b), a Contracting Party
may require that evidence be filed with the Office only
where the Office may reasonably doubt the authenticity of
any signature.

(5) [Indications in Communications] A Contracting
Party may require that any communication contain one or
more indications prescribed in the Regulations.

(6) [Address for Correspondence, Address for Legal
Service and Other Address] A Contracting Party may,
subject to any provisions prescribed in the Regulations,
require that an applicant, owner or other interested person
indicate in any communication:

(i) an address for correspondence;
(ii) an address for legal service;
(iii) any other address provided for in the Regulations.

(7) [Notification] Where one or more of the
requirements applied by the Contracting Party under
paragraphs (1) to (6) are not complied with in respect of
communications, the Office shall notify the applicant,
owner or other interested person, giving the opportunity to

comply with any such requirement, and to make
observations, within the time limit prescribed in the
Regulations.

(8) [Non-Compliance with Requirements] Where one or 
more of the requirements applied by the Contracting Party
under paragraphs (1) to (6) are not complied with within
the time limit prescribed in the Regulations, the
Contracting Party may, subject to Articles 5 and 10 and to
any exceptions prescribed in the Regulations, apply such
sanction as is provided for in its law.

Article 9

Notifications

(1) [Sufficient Notification] Any notification under this
Treaty or the Regulations which is sent by the Office to an
address for correspondence or address for legal service
indicated under Article 8(6), or any other address provided 
for in the Regulations for the purpose of this provision, and 
which complies with the provisions with respect to that
notification, shall constitute a sufficient notification for
the purposes of this Treaty and the Regulations.

(2) [If Indications Allowing Contact Were Not Filed]
Nothing in this Treaty and in the Regulations shall oblige a 
Contracting Party to send a notification to an applicant,
owner or other interested person, if indications allowing
that applicant, owner or other interested person to be
contacted have not been filed with the Office.

(3) [Failure to Notify] Subject to Article 10(1), where
an Office does not notify an applicant, owner or other
interested person of a failure to comply with any
requirement under this Treaty or the Regulations, that
absence of notification does not relieve that applicant,
owner or other interested person of the obligation to
comply with that requirement.

Article 10

Validity of Patent; Revocation

(1) [Validity of Patent Not Affected by Non-Compliance
with Certain Formal Requirements] Non-compliance with 
one or more of the formal requirements referred to in
Articles 6(1), (2), (4) and (5) and 8(1) to (4) with respect to
an application may not be a ground for revocation or
invalidation of a patent, either totally or in part, except
where the non-compliance with the formal requirement
occurred as a result of a fraudulent intention.

(2) [Opportunity to Make Observations, Amendments
or Corrections in Case of Intended Revocation or
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Invalidation] A patent may not be revoked or invalidated,
either totally or in part, without the owner being given the
opportunity to make observations on the intended
revocation or invalidation, and to make amendments and
corrections where permitted under the applicable law,
within a reasonable time limit.

(3) [No Obligation for Special Procedures] Paragraphs
(1) and (2) do not create any obligation to put in place
judicial procedures for the enforcement of patent rights
distinct from those for the enforcement of law in general.

Article 11

Relief in Respect of Time Limits

(1) [Extension of Time Limits] A Contracting Party may
provide for the extension, for the period prescribed in the
Regulations, of a time limit fixed by the Office for an
action in a procedure before the Office in respect of an
application or a patent, if a request to that effect is made to
the Office in accordance with the requirements prescribed
in the Regulations, and the request is filed, at the option of
the Contracting Party:

(i) prior to the expiration of the time limit; or
(ii) after the expiration of the time limit, and within the

time limit prescribed in the Regulations.

(2) [Continued Processing] Where an applicant or
owner has failed to comply with a time limit fixed by the
Office of a Contracting Party for an action in a procedure
before the Office in respect of an application or a patent,
and that Contracting Party does not provide for extension
of a time limit under paragraph (1)(ii), the Contracting
Party shall provide for continued processing with respect
to the application or patent and, if necessary, reinstatement 
of the rights of the applicant or owner with respect to that
application or patent, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in
accordance with the requirements prescribed in the
Regulations;

(ii) the request is filed, and all of the requirements in
respect of which the time limit for the action concerned
applied are complied with, within the time limit prescribed 
in the Regulations.

(3) [Exceptions] No Contracting Party shall be required
to provide for the relief referred to in paragraph (1) or (2)
with respect to the exceptions prescribed in the
Regulations.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be
paid in respect of a request under paragraph (1) or (2).

(5) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may require that requirements other

than those referred to in paragraphs (1) to (4) be complied
with in respect of the relief provided for under paragraph
(1) or (2), except where otherwise provided for by this
Treaty or prescribed in the Regulations.

(6) [Opportunity to Make Observations in Case of
Intended Refusal] A request under paragraph (1) or (2)
may not be refused without the applicant or owner being
given the opportunity to make observations on the
intended refusal within a reasonable time limit.

Article 12

Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care 
or Unintentionality by the Office

(1) [Request] A Contracting Party shall provide that,
where an applicant or owner has failed to comply with a
time limit for an action in a procedure before the Office,
and that failure has the direct consequence of causing a
loss of rights with respect to an application or patent, the
Office shall reinstate the rights of the applicant or owner
with respect to the application or patent concerned, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in
accordance with the requirements prescribed in the
Regulations;

(ii) the request is filed, and all of the requirements in
respect of which the time limit for the said action applied
are complied with, within the time limit prescribed in the
Regulations;

(iii) the request states the reasons for the failure to
comply with the time limit; and

(iv) the Office finds that the failure to comply with the
time limit occurred in spite of due care required by the
circumstances having been taken or, at the option of the
Contracting Party, that any delay was unintentional.

(2) [Exceptions] No Contracting Party shall be required
to provide for the reinstatement of rights under paragraph
(1) with respect to the exceptions prescribed in the
Regulations.

(3) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be
paid in respect of a request under paragraph (1).

(4) [Evidence] A Contracting Party may require that a
declaration or other evidence in support of the reasons
referred to in paragraph (1)(iii) be filed with the Office
within a time limit fixed by the Office.

(5) [Opportunity to Make Observations in Case of
Intended Refusal] A request under paragraph (1) may not
be refused, totally or in part, without the requesting party
being given the opportunity to make observations on the
intended refusal within a reasonable time limit.
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Article 13

Correction or Addition of Priority Claim; 
Restoration of Priority Right

(1) [Correction or Addition of Priority Claim] Except
where otherwise prescribed in the Regulations, a
Contracting Party shall provide for the correction or
addition of a priority claim with respect to an application
(,,the subsequent application”), if:

(i) a request to that effect is made to the Office in
accordance with the requirements prescribed in the
Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit prescribed in 
the Regulations; and

(iii) the filing date of the subsequent application is not
later than the date of the expiration of the priority period
calculated from the filing date of the earliest application
whose priority is claimed.

(2) [Delayed Filing of the Subsequent Application]
Taking into consideration Article 15, a Contracting Party
shall provide that, where an application (,,the subsequent
application”) which claims or could have claimed the
priority of an earlier application has a filing date which is
later than the date on which the priority period expired, but 
within the time limit prescribed in the Regulations, the
Office shall restore the right of priority, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in
accordance with the requirements prescribed in the
Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit prescribed in 
the Regulations;

(iii) the request states the reasons for the failure to
comply with the priority period; and

(iv) the Office finds that the failure to file the
subsequent application within the priority period occurred
in spite of due care required by the circumstances having
been taken or, at the option of the Contracting Party, was
unintentional.

(3) [Failure to File a Copy of Earlier Application] A
Contracting Party shall provide that, where a copy of an
earlier application required under Article 6(5) is not filed
with the Office within the time limit prescribed in the
Regulations pursuant to Article 6, the Office shall restore
the right of priority, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in
accordance with the requirements prescribed in the
Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit for filing the
copy of the earlier application prescribed in the
Regulations pursuant to Article 6(5);

(iii) the Office finds that the request for the copy to be
provided had been filed with the Office with which the

earlier application was filed, within the time limit
prescribed in the Regulations; and

(iv) a copy of the earlier application is filed within the
time limit prescribed in the Regulations.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be
paid in respect of a request under paragraphs (1) to (3).

(5) [Evidence] A Contracting Party may require that a
declaration or other evidence in support of the reasons
referred to in paragraph (2)(iii) be filed with the Office
within a time limit fixed by the Office.

(6) [Opportunity to Make Observations in Case of
Intended Refusal] A request under paragraphs (1) to (3)
may not be refused, totally or in part, without the
requesting party being given the opportunity to make
observations on the intended refusal within a reasonable
time limit.

Article 14

Regulations

(1) [Content] (a) The Regulations annexed to this
Treaty provide rules concerning:

(i) matters which this Treaty expressly provides are to
be „prescribed in the Regulations”;

(ii) details useful in the implementation of the
provisions of this Treaty;

(iii) administrative requirements, matters or procedures.
(b) The Regulations also provide rules concerning the

formal requirements which a Contracting Party shall be
permitted to apply in respect of requests for:

(i) recordation of change in name or address;
(ii) recordation of change in applicant or owner;
(iii) recordation of a license or a security interest;
(iv) correction of a mistake.
(c) The Regulations also provide for the establishment

of Model International Forms, and for the establishment of 
a request Form for the purposes of Article 6(2)(b), by the
Assembly, with the assistance of the International Bureau.

(2) [Amending the Regulations] Subject to paragraph
(3), any amendment of the Regulations shall require
three-fourths of the votes cast.

(3) [Requirement of Unanimity] (a) The Regulations
may specify provisions of the Regulations which may be
amended only by unanimity.

(b) Any amendment of the Regulations resulting in the
addition of provisions to, or the deletion of provisions
from, the provisions specified in the Regulations pursuant
to subparagraph (a) shall require unanimity.

(c) In determining whether unanimity is attained, only
votes actually cast shall be taken into consideration.
Abstentions shall not be considered as votes.
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(4) [Conflict Between the Treaty and the Regulations]
In the case of conflict between the provisions of this Treaty 
and those of the Regulations, the former shall prevail.

Article 15

Relation to the Paris Convention

(1) [Obligation to Comply with the Paris Convention]
Each Contracting Party shall comply with the provisions
of the Paris Convention which concern patents.

(2) [Obligations and Rights Under the Paris
Convention] (a) Nothing in this Treaty shall derogate from 
obligations that Contracting Parties have to each other
under the Paris Convention.

(b) Nothing in this Treaty shall derogate from rights that 
applicants and owners enjoy under the Paris Convention.

Article 16

Effect of Revisions, Amendments and Modifications 
of the Patent Cooperation Treaty

(1) [Applicability of Revisions, Amendments and
Modifications of the Patent Cooperation Treaty] Subject
to paragraph (2), any revision, amendment or modification 
of the Patent Cooperation Treaty made after June 2, 2000,
which is consistent with the Articles of this Treaty, shall
apply for the purposes of this Treaty and the Regulations if
the Assembly so decides, in the particular case, by
three-fourths of the votes cast.

(2) [Non-Applicability of Transitional Provisions of the
Patent Cooperation Treaty] Any provision of the Patent
Cooperation Treaty, by virtue of which a revised, amended 
or modified provision of that Treaty does not apply to a
State party to it, or to the Office of or acting for such a
State, for as long as the latter provision is incompatible
with the law applied by that State or Office, shall not apply
for the purposes of this Treaty and the Regulations.

Article 17

Assembly

(1) [Composition] (a) The Contracting Parties shall
have an Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented in the
Assembly by one delegate, who may be assisted by
alternate delegates, advisors and experts. Each delegate
may represent only one Contracting Party.

(2) [Tasks] The Assembly shall:

(i) deal with matters concerning the maintenance and
development of this Treaty and the application and
operation of this Treaty;

(ii) establish Model International Forms, and the request 
Form, referred to in Article 14(1)(c), with the assistance of
the International Bureau;

(iii) amend the Regulations;

(iv) determine the conditions for the date of application
of each Model International Form, and the request Form,
referred to in item (ii), and each amendment referred to in
item (iii);

(v) decide, pursuant to Article 16(1), whether any
revision, amendment or modification of the Patent
Cooperation Treaty shall apply for the purposes of this
Treaty and the Regulations;

(vi) perform such other functions as are appropriate
under this Treaty.

(3) [Quorum] (a) One-half of the members of the
Assembly which are States shall constitute a quorum.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, 
the number of the members of the Assembly which are
States and are represented is less than one-half but equal to
or more than one-third of the members of the Assembly
which are States, the Assembly may make decisions but,
with the exception of decisions concerning its own
procedure, all such decisions shall take effect only if the
conditions set forth hereinafter are fulfilled. The
International Bureau shall communicate the said decisions
to the members of the Assembly which are States and were
not represented and shall invite them to express in writing
their vote or abstention within a period of three months
from the date of the communication. If, at the expiration of
this period, the number of such members having thus
expressed their vote or abstention attains the number of the 
members which was lacking for attaining the quorum in
the session itself, such decisions shall take effect, provided 
that at the same time the required majority still obtains.

(4) [Taking Decisions in the Assembly] (a) The
Assembly shall endeavor to take its decisions by
consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus,
the matter at issue shall be decided by voting. In such a
case:

(i) each Contracting Party that is a State shall have one
vote and shall vote only in its own name; and

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental
organization may participate in the vote, in place of its
Member States, with a number of votes equal to the
number of its Member States which are party to this
Treaty. No such intergovernmental organization shall
participate in the vote if any one of its Member States
exercises its right to vote and vice versa. In addition, no
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such intergovernmental organization shall participate in
the vote if any one of its Member States party to this Treaty 
is a Member State of another such intergovernmental
organization and that other intergovernmental
organization participates in that vote.

(5) [Majorities] (a) Subject to Articles 14(2) and (3),
16(1) and 19(3), the decisions of the Assembly shall
require two-thirds of the votes cast.

(b) In determining whether the required majority is
attained, only votes actually cast shall be taken into
consideration. Abstentions shall not be considered as
votes.

(6) [Sessions] The Assembly shall meet in ordinary
session once every two years upon convocation by the
Director General.

(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall establish
its own rules of procedure, including rules for the
convocation of extraordinary sessions.

Article 18

International Bureau

(1) [Administrative Tasks] (a) The International Bureau
shall perform the administrative tasks concerning this
Treaty.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare
the meetings and provide the secretariat of the Assembly
and of such committees of experts and working groups as
may be established by the Assembly.

(2) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The
Director General shall convene any committee and
working group established by the Assembly.

(3) [Role of the International Bureau in the Assembly
and Other Meetings] (a) The Director General and persons 
designated by the Director General shall participate,
without the right to vote, in all meetings of the Assembly,
the committees and working groups established by the
Assembly.

(b) The Director General or a staff member designated
by the Director General shall be ex officio secretary of the
Assembly, and of the committees and working groups
referred to in subparagraph (a).

(4) [Conferences] (a) The International Bureau shall, in
accordance with the directions of the Assembly, make the
preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with member
States of the Organization, intergovernmental
organizations and international and national
non-governmental organizations concerning the said
preparations.

(c) The Director General and persons designated by the
Director General shall take part, without the right to vote,
in the discussions at revision conferences.

(5) [Other Tasks] The International Bureau shall carry
out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty.

Article 19

Revisions

(1) [Revision of the Treaty] Subject to paragraph (2),
this Treaty may be revised by a conference of the
Contracting Parties. The convocation of any revision
conference shall be decided by the Assembly.

(2) [Revision or Amendment of Certain Provisions of
the Treaty] Article 17(2) and (6) may be amended either by 
a revision conference, or by the Assembly according to the
provisions of paragraph (3).

(3) [Amendment by the Assembly of Certain Provisions
of the Treaty] (a) Proposals for the amendment by the
Assembly of Article 17(2) and (6) may be initiated by any
Contracting Party or by the Director General. Such
proposals shall be communicated by the Director General
to the Contracting Parties at least six months in advance of
their consideration by the Assembly.

(b) Adoption of any amendment to the provisions
referred to in subparagraph (a) shall require three-fourths
of the votes cast.

(c) Any amendment to the provisions referred to in
subparagraph (a) shall enter into force one month after
written notifications of acceptance, effected in accordance
with their respective constitutional processes, have been
received by the Director General from three-fourths of the
Contracting Parties which were members of the Assembly
at the time the Assembly adopted the amendment. Any
amendment to the said provisions thus accepted shall bind
all the Contracting Parties at the time the amendment
enters into force, and States and intergovernmental
organizations which become Contracting Parties at a
subsequent date.

Article 20

Becoming Party to the Treaty

(1) [States] Any State which is party to the Paris
Convention or which is a member of the Organization, and
in respect of which patents may be granted, either through
the State’s own Office or through the Office of another
State or intergovernmental organization, may become
party to this Treaty.
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(2) [Intergovernmental Organizations] Any
intergovernmental organization may become party to this
Treaty if at least one member State of that
intergovernmental organization is party to the Paris
Convention or a member of the Organization, and the
intergovernmental organization declares that it has been
duly authorized, in accordance with its internal
procedures, to become party to this Treaty, and declares
that:

(i) it is competent to grant patents with effect for its
member States; or

(ii) it is competent in respect of, and has its own
legislation binding on all its member States concerning,
matters covered by this Treaty, and it has, or has charged, a 
regional Office for the purpose of granting patents with
effect in its territory in accordance with that legislation.

Subject to paragraph (3), any such declaration shall be
made at the time of the deposit of the instrument of
ratification or accession.

(3) [Regional Patent Organizations] The European
Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and 
the African Regional Industrial Property Organization,
having made the declaration referred to in paragraph (2)(i)
or (ii) in the Diplomatic Conference that has adopted this
Treaty, may become party to this Treaty as an
intergovernmental organization, if it declares, at the time
of the deposit of the instrument of ratification or accession
that it has been duly authorized, in accordance with its
internal procedures, to become party to this Treaty.

(4) [Ratification or Accession] Any State or
intergovernmental organization satisfying the require-
ments in paragraph (1), (2) or (3) may deposit:

(i) an instrument of ratification if it has signed this
Treaty; or

(ii) an instrument of accession if it has not signed this
Treaty.

Article 21

Entry into Force; Effective Dates of Ratifications 
and Accessions

(1) [Entry into Force of this Treaty] This Treaty shall
enter into force three months after ten instruments of
ratification or accession by States have been deposited
with the Director General.

(2) [Effective Dates of Ratifications and Accessions]
This Treaty shall bind:

(i) the ten States referred to in paragraph (1), from the
date on which this Treaty has entered into force;

(ii) each other State, from the expiration of three months 
after the date on which the State has deposited its
instrument of ratification or accession with the Director
General, or from any later date indicated in that
instrument, but no later than six months after the date of
such deposit;

(iii) each of the European Patent Organization, the
Eurasian Patent Organization and the African Regional
Industrial Property Organization, from the expiration of
three months after the deposit of its instrument of
ratification or accession, or from any later date indicated in 
that instrument, but no later than six months after the date
of such deposit, if such instrument has been deposited after 
the entry into force of this Treaty according to paragraph
(1), or three months after the entry into force of this Treaty
if such instrument has been deposited before the entry into
force of this Treaty;

(iv) any other intergovernmental organization that is
eligible to become party to this Treaty, from the expiration
of three months after the deposit of its instrument of
ratification or accession, or from any later date indicated in 
that instrument, but no later than six months after the date
of such deposit.

Article 22

Application of the Treaty to Existing Applications
and Patents

(1) [Principle] Subject to paragraph (2), a Contracting
Party shall apply the provisions of this Treaty and the
Regulations, other than Articles 5 and 6(1) and (2) and
related Regulations, to applications which are pending,
and to patents which are in force, on the date on which this
Treaty binds that Contracting Party under Article 21.

(2) [Procedures] No Contracting Party shall be obliged
to apply the provisions of this Treaty and the Regulations
to any procedure in proceedings with respect to
applications and patents referred to in paragraph (1), if
such procedure commenced before the date on which this
Treaty binds that Contracting Party under Article 21.

Article 23

Reservations

(1) [Reservation] Any State or intergovernmental
organization may declare through a reservation that the
provisions of Article 6(1) shall not apply to any
requirement relating to unity of invention applicable under 
the Patent Cooperation Treaty to an international
application.
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(2) [Modalities] Any reservation under paragraph (1)
shall be made in a declaration accompanying the
instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of
the State or intergovernmental organization making the
reservation.

(3) [Withdrawal] Any reservation under paragraph (1)
may be withdrawn at any time.

(4) [Prohibition of Other Reservations] No reservation
to this Treaty other than the reservation allowed under
paragraph (1) shall be permitted.

Article 24

Denunciation of the Treaty

(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce 
this Treaty by notification addressed to the Director
General.

(2) [Effective Date] Any denunciation shall take effect
one year from the date on which the Director General has
received the notification or at any later date indicated in
the notification. It shall not affect the application of this
Treaty to any application pending or any patent in force in
respect of the denouncing Contracting Party at the time of
the coming into effect of the denunciation.

Article 25

Languages of the Treaty

(1) [Authentic Texts] This Treaty is signed in a single
original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian
and Spanish languages, all texts being equally and
exclusively authentic.

(2) [Official Texts] An official text in any language
other than those referred to in paragraph (1) shall be
established by the Director General, after consultation
with the interested parties. For the purposes of this
paragraph, interested party means any State which is party
to the Treaty, or is eligible to become party to the Treaty
under Article 20(1), whose official language, or one of
whose official languages, is involved, and the European
Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and 
the African Regional Industrial Property Organization and
any other intergovernmental organization that is party to
the Treaty, or may become party to the Treaty, if one of its
official languages is involved.

(3) [Authentic Texts to Prevail] In case of differences of
opinion on interpretation between authentic and official
texts, the authentic texts shall prevail.

Article 26

Signature of the Treaty

The Treaty shall remain open for signature by any State
that is eligible for becoming party to the Treaty under
Article 20(1) and by the European Patent Organization, the 
Eurasian Patent Organization and the African Regional
Industrial Property Organization at the headquarters of the
Organization for one year after its adoption.

Article 27

Depositary; Registration

(1) [Depositary] The Director General is the depositary
of this Treaty.

(2) [Registration] The Director General shall register
this Treaty with the Secretariat of the United Nations.

Agreed Statements by the Diplomatic Conference
regarding the Patent Law Treaty and the Regulations

under the Patent Law Treaty

1. When adopting Article 1(xiv), the Diplomatic
Conference understood that the words „procedure before
the Office” would not cover judicial procedures under the
applicable law.

2. When adopting Articles 1(xvii), 16 and 17(2)(v), the
Diplomatic Conference understood that:

(1) The PLT Assembly would, when appropriate, be
convened in conjunction with meetings of the PCT
Assembly.

(2) Contracting Parties of the PLT would be consulted,
when appropriate, in addition to States party to the PCT, in
relation to proposed modifications of the PCT
Administrative Instructions.

(3) The Director General shall propose, for the
determination of the PCT Assembly, that Contracting
Parties of the PLT which are not party to the PCT be
invited as observers to PCT Assembly meetings and to
meetings of other PCT bodies, when appropriate.

(4) When the PLT Assembly decides, under Article 16,
that a revision, amendment or modification of the PCT
shall apply for the purposes of the PLT, the Assembly may
provide for transitional provisions under the PLT in the
particular case.

3. When adopting Articles 6(5) and 13(3), and Rules 4
and 14, the Diplomatic Conference urged the World
Intellectual Property Organization to expedite the creation
of a digital library system for priority documents. Such a
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system would be of benefit to patent owners and others
wanting access to priority documents.

4. With a view to facilitating the implementation of
Rule 8(1)(a) of this Treaty, the Diplomatic Conference
requests the General Assembly of the World Intellectual
Property Organization (WIPO) and the Contracting Parties 
to provide the developing and least developed countries
and countries in transition with additional technical
assistance to meet their obligations under this Treaty, even
before the entry into force of the Treaty. The Diplomatic
Conference further urges industrialized market economy
countries to provide, on request and on mutually agreed
terms and conditions, technical and financial cooperation
in favour of developing and least developed countries and
countries in transition. The Diplomatic Conference
requests the WIPO General Assembly, once the Treaty has
entered into force, to monitor and evaluate the progress of
that cooperation every ordinary session.

5. When adopting Rules 12(5)(vi) and 13(3)(iv), the
Diplomatic Conference understood that, while it was
appropriate to exclude actions in relation to inter partes
proceedings from the relief provided by Articles 11 and
12, it was desirable that the applicable law of Contracting
Parties provide appropriate relief in those circumstances
which takes into account the competing interests of third
parties, as well as those interests of others who are not
parties to the proceedings.

6. It was agreed that any dispute arising between two or 
more Contracting Parties concerning the interpretation or
the application of this Treaty and its Regulations may be
settled amicably through consultation or mediation under
the auspices of the Director General.”

„A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott
Szabadalmi Jogi Szerzõdés

1. cikk

Rövidített kifejezések

E Szer zõ dés al kal ma zá sá ban, el té rõ ren del ke zés hi á -
nyá ban

(i) „Hi va tal” az a ha tó ság, ame lyet a Szer zõ dõ Fél sza -
ba dal mak meg adá sá val vagy az e Szer zõ dés ha tá lya alá
tar to zó egyéb fel ada tok kal fel ru há zott;

(ii) „be je len tés” a 3. cikk ben em lí tett, sza ba da lom meg -
adá sá ra irá nyu ló be je len tés;

(iii) „sza ba da lom” a 3. cikk ben em lí tett sza ba da lom;
(iv) „sze mély” kü lö nö sen a ter mé sze tes és a jogi sze -

mély;
(v) „be ad vány” a Hi va tal hoz be nyúj tott be je len tés, il let -

ve be je len tés sel vagy sza ba da lom mal kap cso la tos ké re -

lem, nyi lat ko zat, irat, le ve le zés vagy egyéb tá jé koz ta tás,
füg get le nül at tól, hogy az e Szer zõ dés ha tá lya alá tar to zó
el já rás ra vo nat ko zik-e vagy sem;

(vi) „hi va ta li nyil ván tar tás” a Hi va tal ál tal ve ze tett ada -
tok gyûj te mé nye, amely a Hi va tal hoz vagy más ha tó ság -
hoz be nyúj tott be je len té se ket, a Hi va tal vagy más ha tó ság
ál tal az érin tett Szer zõ dõ Fél re ki ter je dõ ha tállyal meg -
adott sza ba dal ma kat és az azok ra vo nat ko zó ada to kat tar -
tal maz za, füg get le nül a hor do zó tól, ame lyen eze ket az
ada to kat tá rol ják;

(vii) „be jegy zés” a hi va ta li nyil ván tar tás ba tör té nõ adat -
fel vé tel;

(viii) „be je len tõ” az, aki a hi va ta li nyil ván tar tás ban – az
irány adó jog sza bá lyok sze rint – a sza ba dal mat be je len tõ
sze mély ként vagy olyan más sze mély ként sze re pel, aki a
be je len tés be nyúj tó ja, il let ve an nak to vább vi võ je;

(ix) „sza ba dal mas” az, aki a hi va ta li nyil ván tar tás ban
sza ba dal mas ként sze re pel;

(x) „kép vi se lõ” az irány adó jog sza bá lyok sze rin ti kép vi -
se lõ;

(xi) „alá írás” az ön azo no sí tás bár mely mód ja;
(xii) „Hi va tal ál tal el fo ga dott nyelv” a Hi va tal ál tal az

elõt te fo lyó el já rás cél ja i ra el fo ga dott bár mely nyelv;
(xiii) „for dí tás” a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyelv re tör té -

nõ for dí tás vagy – ha ez al kal ma zan dó – a Hi va tal ál tal el -
fo ga dott ábé cé re vagy ka rak ter kész let re tör té nõ át írás;

(xiv) „Hi va tal elõt ti el já rás” a be je len tés re vagy a sza ba -
da lom ra vo nat ko zó, a Hi va tal elõt ti ügy me net ré szét ké pe -
zõ el já rás;

(xv) ha csak a szö veg össze füg gés bõl más nem kö -
vetkezik, az egyes szá mú sza va kon ér te ni kell a töb bes
szá mú sza va kat is és for dít va, il let ve a hím ne mû sze mé -
lyes név má so kon ér te ni kell a nõ ne mû sze mé lyes név má -
so kat is;

(xvi) „Pá ri zsi Egyez mény” a Pá rizs ban, 1883. már ci us
20-án alá írt, az ipa ri tu laj don ol tal má ra lé te sült – fe lül vizs -
gált és mó do sí tott – Pá ri zsi Egyez mény;

(xvii) „Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés” az
1970. jú ni us 19-én alá írt, több ször fe lül vizs gált, ki egé szí -
tett és mó do sí tott Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés,
a hoz zá csa tolt Vég re haj tá si Sza bály zat tal és Ügy in té zé si
Uta sí tá sok kal együtt;

(xvi ii) „Szer zõ dõ Fél” az e Szer zõ dés ben ré szes ál lam
vagy kor mány kö zi szer ve zet;

(xix) „irány adó jog sza bá lyok” az adott ál lam jog sza bá -
lyai, ha a Szer zõ dõ Fél ál lam, ha pe dig a Szer zõ dõ Fél kor -
mány kö zi szer ve zet, az a jogi ak tus, amely nek alap ján a
kor mány kö zi szer ve zet mû kö dik;

(xx) „meg erõ sí té si ok irat” a meg erõ sí té si, az el fo ga dá si
és a jó vá ha gyá si ok irat;

(xxi) „Szer ve zet” a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve ze te;
(xxii) „Nem zet kö zi Iro da” a Szer ve zet Nem zet kö zi Iro -

dá ja;
(xxi ii) „fõ igaz ga tó” a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja.
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2. cikk

Általános elvek

(1) [Ked ve zõbb kö ve tel mé nyek] Az 5. cikk ben fog lal tak 
ki vé te lé vel bár me lyik Szer zõ dõ Fél az e Szer zõ dés ben és a 
Vég re haj tá si Sza bály zat ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nél a be je len tõk és a sza ba dal ma sok szem pont já ból
ked ve zõbb kö ve tel mé nye ket ha tá roz hat meg.

(2) [A sza ba dal mi anya gi jogi sza bá lyo zás hi á nya]
E Szer zõ dés ben és a Vég re haj tá si Sza bály zat ban sem mi
nem ér tel mez he tõ úgy, hogy elõ írá sa i val kor lá toz ná a
Szer zõ dõ Fe lek sza bad sá gát ab ban, hogy a sza ba dal mak ra
vo nat ko zó an szán dé ka ik nak meg fe le lõ anya gi jogi kö ve -
tel mé nye ket ír ja nak elõ.

3. cikk

A Szerzõdés hatálya alá tartozó bejelentések
és szabadalmak

(1) [Be je len té sek] a) E Szer zõ dés és a Vég re haj tá si Sza -
bály zat ren del ke zé se it azok ra a nem ze ti és re gi o ná lis ta lál -
má nyi sza ba dal mak és pót ta lál má nyok, il let ve pót sza ba -
dal mak irán ti be je len té sek re kell al kal maz ni, ame lye ket a
Szer zõ dõ Fél Hi va ta lá hoz vagy a Hi va ta lá ra ki ter je dõ en
nyúj tot tak be, és ame lyek

(i) a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés sze rint
nem zet kö zi be je len tés ként be nyújt ha tó be je len tés faj ták;

(ii) a Pá ri zsi Egyez mény 4. cik ke G) pont já nak (1) vagy
(2) be kez dé sé ben em lí tett, ta lál má nyi sza ba dal mak ra vagy 
pót sza ba dal mak ra vo nat ko zó, meg osz tás sal ke let ke zõ,
(i) pont sze rin ti be je len tés faj ták.

b) A Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban e Szer zõ dés és a Vég re haj tá si
Sza bály zat ren del ke zé se it al kal maz ni kell a ta lál má nyi
sza ba dal mak és pót sza ba dal mak irán ti, a Sza ba dal mi
Együtt mû kö dé si Szer zõ dés sze rin ti nem zet kö zi be je len té -
sek re

(i) a Szer zõ dõ Fél Hi va ta la elõtt a Sza ba dal mi Együtt -
mû kö dé si Szer zõ dés 22. cik ke és 39. cik ké nek (1) be kez -
dé se sze rin ti ha tár idõk te kin te té ben;

(ii) az azon a na pon vagy az azt a na pot kö ve tõ en in dult
el já rá sok te kin te té ben, ame lyen a nem zet kö zi be je len tés
el in té zé se vagy vizs gá la ta az em lí tett Szer zõ dés 23. vagy
40. cik ke ér tel mé ben meg kez dõd het.

(2) [Sza ba dal mak] E Szer zõ dés és a Vég re haj tá si Sza -
bály zat ren del ke zé se it kell al kal maz ni azok ra a nem ze ti és
re gi o ná lis ta lál má nyi sza ba dal mak ra és azok ra a nem ze ti
és re gi o ná lis pót sza ba dal mak ra, ame lye ket a Szer zõ dõ
Fél re ki ter je dõ ha tállyal ad tak meg.

4. cikk

Nemzetbiztonsági kivétel

E Szer zõ dés ben és a Vég re haj tá si Sza bály zat ban sem mi 
nem kor lá toz hat ja a Szer zõ dõ Fe le ket ab ban, hogy a nem -
zet biz ton sá guk meg õr zé se mi att szük sé ges nek tar tott in -
téz ke dé se ket meg te gyék.

5. cikk

Bejelentési nap

(1) [A be je len tés kel lé kei] a) Ha a Vég re haj tá si Sza bály -
zat el té rõ en nem ren del ke zik, a (2)–(8) be kez dé sek ben
meg ha tá ro zott fel té te lek kel bár me lyik Szer zõ dõ Fél ren -
del kez het úgy, hogy a be je len tés nap ja az a nap, ame lyen a
Hi va tal – a be je len tõ vá lasz tá sa sze rint pa pír hor do zón
vagy a Hi va tal ál tal a be je len té si nap cél ja i ra meg en ge dett
bár mi lyen más mó don – a kö vet ke zõ kel lé kek mind egyi -
két kéz hez vet te:

(i) ki fe je zett vagy hall ga tó la gos uta lást arra vonatko -
zóan, hogy a kel lé ke ket be je len tés ként nyúj tot ták be;

(ii) a be je len tõ azo no sí tá sá ra al kal mas vagy a vele való
kap cso lat fel vé telt le he tõ vé tevõ ada to kat;

(iii) olyan részt, amely le írás nak te kint he tõ.
b) A be je len té si nap cél ja i ra bár me lyik Szer zõ dõ Fél az

a) pont (iii) al pont já ban em lí tett kel lék ként raj zot is el fo -
gad hat.

c) A be je len té si nap cél ja i ra bár me lyik Szer zõ dõ Fél
meg kö ve tel he ti mind a be je len tõ azo no sí tá sá ra al kal mas,
mind pe dig a vele való kap cso lat fel vé telt le he tõ vé tevõ
ada to kat, vagy az a) pont (ii) al pont ja sze rin ti kel lék ként a
be je len tõ azo no sí tá sá ra al kal mas vagy a vele való kap cso -
lat fel vé telt le he tõ vé tevõ bi zo nyí té kot fo gad hat el.

(2) [Nyelv] a) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy az (1) be kez dés a) pont já nak (i) és (ii) al pont já ban
em lí tett ada to kat a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyel ven ad ják
meg.

b) Az (1) be kez dés a) pont já nak (iii) al pont já ban em lí -
tett rész a be je len té si nap cél ja i ra bár mi lyen nyel ven be -
nyújt ha tó.

(3) [Ér te sí tés] Ha a be je len tés nem fe lel meg a Szer zõ dõ 
Fél ál tal az (1) és a (2) be kez dés sze rint al kal ma zott kö ve -
tel mé nyek va la me lyi ké nek, a Hi va tal er rõl a le he tõ sé gek -
hez ké pest ha la dék ta la nul ér te sí ti a be je len tõt, és le he tõ sé -
get ad arra, hogy a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha -
tár idõn be lül a be je len tõ nyi lat koz zék vagy a hi á nyo kat
pó tol ja.

(4) [A kö ve tel mé nyek utó la gos tel je sí té se] a) Ha az ere -
de ti leg be nyúj tott be je len tés nem fe lel meg a Szer zõ dõ Fél
ál tal az (1) és a (2) be kez dés sze rint al kal ma zott kö ve tel -
mé nyek va la me lyi ké nek, a b) pont ban és a (6) be kez dés -
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ben fog lal tak ki vé te lé vel a be je len tés nap ja az a nap, ame -
lyen a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1) és a (2) be kez dés sze rint al -
kal ma zott va la mennyi kö ve tel mény nek utó lag ele get tet -
tek.

b) Ha az a) pont ban em lí tett kö ve tel mé nyek va la me lyi -
ké nek nem tesz nek ele get a Vég re haj tá si Sza bály zat ban
elõ írt ha tár idõn be lül, bár me lyik Szer zõ dõ Fél ren del kez -
het úgy, hogy a be je len tést úgy te kin ti, mint ha azt be sem
nyúj tot ták vol na. A be je len tés be nem nyúj tott nak te kin té -
se ese tén a Hi va tal er rõl – az in do kok meg je lö lé sé vel – ér -
te sí ti a be je len tõt.

(5) [Ér te sí tés hi ány zó le írás rész rõl vagy rajz ról] Ha a
be je len té si nap meg ál la pí tá sa so rán a Hi va tal úgy ta lál ja,
hogy a le írás egy ré sze a be je len tés bõl hi á nyoz ni lát szik,
vagy a be je len tés olyan rajz ra utal, amely a be je len tés bõl
hi á nyoz ni lát szik, a Hi va tal er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a
be je len tõt.

(6) [A be je len té si nap a hi ány zó le írás rész vagy rajz
pót lá sa ese tén] a) Ha a le írás hi ány zó ré szét vagy a hi ány -
zó raj zot a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be -
lül a Hi va tal hoz be nyújt ják, a le írás nak ezt a ré szét vagy
ezt a raj zot a be je len tés hez tar to zó ként kell ke zel ni, és – a
b) és a c) pont ban fog lalt ki vé te lek kel – a be je len tés nap ja
az a nap lesz, ame lyen a Hi va tal ezt a le írás részt, il let ve
raj zot kéz hez vet te, vagy – ha ez a ké sõb bi – az a nap, ame -
lyen a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1) és a (2) be kez dés sze rint al -
kal ma zott va la mennyi kö ve tel mény nek ele get tet tek.

b) Ha a hi ány zó le írás részt vagy raj zot olyan be je len tés
hi ány pót lá sa ként nyújt ják be az a) pont sze rint, amely ben
azon a na pon, ame lyen az (1) be kez dés a) pont já ban em lí -
tett egy vagy több kel lé ket a Hi va tal elõ ször kéz hez vet te,
egy ko ráb bi be je len tés el sõbb sé gét igény lik, a be je len tõ -
nek a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül
elõ ter jesz tett ké rel mé re és az ott elõ írt kö ve tel mé nyek tõl
füg gõ en a be je len tés nap ja az a nap lesz, ame lyen a Szer -
zõ dõ Fél ál tal az (1) és a (2) be kez dés sze rint al kal ma zott
va la mennyi kö ve tel mény nek ele get tet tek.

c) Ha az a) pont sze rint be nyúj tott hi ány zó le írás részt
vagy raj zot a Szer zõ dõ Fél ál tal meg sza bott ha tár idõn be -
lül vissza von ják, a be je len tés nap ja az a nap lesz, ame lyen
a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1) és a (2) be kez dés sze rint al kal -
ma zott va la mennyi kö ve tel mény nek ele get tet tek.

(7) [A le írás és a raj zok he lyet te sí té se egy ko ráb ban be -
nyúj tott be je len tés re való hi vat ko zás sal] a) A Vég re haj tá -
si Sza bály zat ban elõ írt fel té te lek kel a be je len tés be nyúj tá -
sá val egy ide jû leg tett, a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyel ven
ko ráb ban be nyúj tott be je len tés re tör té nõ hi vat ko zás a be -
je len té si nap cél ja i ra he lyet te sí ti a le írást és a raj zot.

b) Ha az a) pont ban em lí tett kö ve tel mé nyek nek nem
tesz nek ele get, azt úgy le het te kin te ni, mint ha a be je len tést 
be sem nyúj tot ták vol na. A be je len tés be nem nyúj tott nak
te kin té se ese tén a Hi va tal er rõl – az in do kok meg je lö lé sé -
vel – ér te sí ti a be je len tõt.

(8) [Ki vé te lek] E cikk ben sem mi nem kor lá toz za
(i) a be je len tõ nek a Pá ri zsi Egyez mény 4. cik ke G) pont -

já nak (1) vagy (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jo gát arra vo -
nat ko zó an, hogy az ab ban a cikk ben em lí tett, meg osz tás sal 
ke let ke zõ be je len tés be je len té si nap ja ként az ab ban a cikk -
ben em lí tett ere de ti be je len tés nap ját és – ha van ilyen – el -
sõbb sé gét meg tart sa;

(ii) bár me lyik Szer zõ dõ Fél jo gát arra, hogy a ko ráb bi
be je len tés be je len té si nap já nak el is me ré sé hez szük sé ges
bár mely kö ve tel ményt a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt 
bár me lyik be je len tés faj tá ra al kal maz za.

6. cikk

Bejelentés

(1) [A be je len tés alak ja és tar tal ma] Ha e Szer zõ dés el -
té rõ en nem ren del ke zik, egyik Szer zõ dõ Fél sem kö ve tel -
he ti meg, hogy a be je len tés alak ja és tar tal ma te kin te té ben
a kö vet ke zõk tõl el té rõ vagy azt meg ha la dó kö ve tel mé -
nyek nek te gye nek ele get:

(i) a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés sze rin ti
nem zet kö zi be je len té sek re elõ írt ala ki és tar tal mi kö ve tel -
mé nyek;

(ii) olyan ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nyek, ame lyek tel -
je sí té sét a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés nek
meg fe le lõ en az ab ban a Szer zõ dés ben ré szes bár me lyik
Szer zõ dõ Ál lam Hi va ta la vagy a ne vé ben el já ró Hi va tal
meg kö ve tel he ti, amint a nem zet kö zi be je len tés nek az em -
lí tett Szer zõ dés 23. vagy 40. cik ke sze rin ti el in té zé se vagy
vizs gá la ta meg kez dõ dött;

(iii) a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt to váb bi kö ve -
tel mé nyek.

(2) [Ûr lap] a) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés sze rin ti
nem zet kö zi be je len tés re vo nat ko zó ké re lem tar tal má val
meg egye zõ be je len tés tar tal mát a Szer zõ dõ Fél ál tal meg -
ha tá ro zott ûr la pon nyújt sák be. A Szer zõ dõ Fe lek bár me -
lyi ke az (1) be kez dés (ii) pont já ban meg en ge dett vagy a
Vég re haj tá si Sza bály zat ban az (1) be kez dés (iii) pont ja ér -
tel mé ben elõ írt to váb bi tar ta lom nak az em lí tett ûr la pon
tör té nõ fel tün te té sét is meg kö ve tel he ti.

b) Az a) pont tól el té rõ en és a 8. cikk (1) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fe le lõ en bár me lyik Szer zõ dõ Fél kö te les
el fo gad ni az a) pont ban em lí tett tar ta lom be nyúj tá sát a
Vég re haj tá si Sza bály zat sze rint biz to sí tott ûr la pon.

(3) [For dí tás] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti
a be je len tés bár mely ré szé nek for dí tá sát, ha az nem a Hi va -
tal ál tal el fo ga dott nyel ven ké szült. A Szer zõ dõ Fél meg -
kö ve tel he ti a be je len tés azon ré sze i nek is a Vég re haj tá si
Sza bály zat ban elõ ír tak nak meg fe le lõ for dí tá sát bár mely
más, a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyelv re, ame lyek a Hi va tal
ál tal el fo ga dott nyel ven ké szül tek.
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(4) [Dí jak] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy a be je len tés te kin te té ben dí jat fi zes se nek. A Szer zõ -
dõ Fél al kal maz hat ja a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer -
zõ dés nek a be je len té si díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it.

(5) [El sõbb sé gi irat] Ha egy ko ráb bi be je len tés el sõbb -
sé gét igény lik, bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ en nyújt sák be a Hi va tal hoz az ilyen ko ráb bi 
be je len tés má so la tát, va la mint an nak for dí tá sát, ha a ko -
ráb bi be je len tés nem a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyel ven ké -
szült.

(6) [Bi zo nyí ték] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél csak ak kor kö -
ve tel he ti meg bi zo nyí ték be nyúj tá sát a Hi va tal hoz a be je -
len té si el já rás so rán az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott kér dés ben, va la mint az el sõbb sé gi nyi lat ko zat ra,
il let ve a (3) vagy az (5) be kez dés sze rin ti for dí tás ra vo nat -
ko zó an, ha a Hi va tal alap pal von ja két ség be az em lí tet tek -
re vo nat ko zó bár mely adat va ló di sá gát, il let ve a for dí tás
pon tos sá gát.

(7) [Ér te sí tés] Ha a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1)–(6) be kez -
dé sek sze rint al kal ma zott kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek
nem tesz nek ele get, a Hi va tal er rõl ér te sí ti a be je len tõt, és
le he tõ sé get ad arra, hogy a Vég re haj tá si Sza bály zat ban
elõ írt ha tár idõn be lül a be je len tõ nyi lat koz zék vagy a hi á -
nyo kat pó tol ja.

(8) [A kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el ma ra dá sa] a) Ha
a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1)–(6) be kez dé sek sze rint al kal ma -
zott kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek nem tesz nek ele get a
Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül, a Szer -
zõ dõ Fél – a b) pont ban, va la mint az 5. és a 10. cikk ben
fog lalt ki vé te lek kel – a jog sza bá lya i ban elõ írt jog kö vet -
kez mé nye ket al kal maz hat ja.

b) Ha a Szer zõ dõ Fél ál tal az el sõbb ség igény lé se te kin -
te té ben az (1), az (5) vagy a (6) be kez dés sze rint al kal ma -
zott kö ve tel mé nyek bár me lyi ké nek nem tesz nek ele get a
Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül, a
13. cikk ben fog lal tak ki vé te lé vel azt úgy kell te kin te ni,
hogy nem igé nyel tek el sõbb sé get. Az 5. cikk (7) be kez dé -
sé nek b) pont já ban fog lalt ki vé tel lel egyéb jog kö vet kez -
mény nem al kal maz ha tó.

7. cikk

Képviselet

(1) [Kép vi se lõk] a) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve -
tel he ti a Hi va tal elõt ti bár mely el já rás cél ja i ra ki je lölt kép -
vi se lõ tõl a kö vet ke zõ ket:

(i) az irány adó jog sza bá lyok sze rint le gyen jo go sult a
Hi va tal elõt ti el já rás ra be je len té sek és sza ba dal mak te kin -
te té ben;

(ii) cí me ként ad jon meg a Szer zõ dõ Fél ál tal meg ha tá ro -
zott te rü le ten lévõ cí met.

b) A c) pont ban fog lalt ki vé tel lel a Szer zõ dõ Fél ál tal az 
a) pont sze rint al kal ma zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ
kép vi se lõ ál tal vagy az õ vo nat ko zá sá ban a Hi va tal elõt ti
el já rás ban el vég zett cse lek mé nye ket a kép vi se lõt ki je lö lõ
be je len tõ, sza ba dal mas vagy más ér de kelt sze mély ál tal
vagy az õ vo nat ko zá sá ban el vég zett cse lek mény nek kell
te kin te ni.

c) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél elõ ír hat ja, hogy eskü vagy
nyi lat ko zat ese tén, vagy a kép vi se le ti meg ha tal ma zás
vissza vo ná sa kor a kép vi se lõ alá írá sá nak nincs a kép vi se lõt 
ki je lö lõ be je len tõ, sza ba dal mas vagy más ér de kelt sze -
mély alá írá sá val meg egye zõ ha tá lya.

(2) [Kö te le zõ kép vi se let] a) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél
meg kö ve tel he ti, hogy a be je len tõ, a sza ba dal mas vagy más 
ér de kelt sze mély a Hi va tal elõt ti bár mely el já rás cél ja i ra
kép vi se lõt je löl jön ki, ki vé ve a kö vet ke zõ el já rá so kat,
ame lyek ben az, aki re a be je len tést át ru ház ták vagy az át -
szállt, a be je len tõ, a sza ba dal mas vagy más ér de kelt sze -
mély maga is el jár hat a Hi va tal elõtt:

(i) a be je len tés nek a be je len té si nap cél ja i ra tör té nõ be -
nyúj tá sa;

(ii) a dí jak egy sze rû meg fi ze té se;
(iii) a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt bár mely más el -

já rás;
(iv) a Hi va tal ál tal az (i)–(iii) al pon tok ban em lí tett bár -

mely el já rás ra vo nat ko zó el is mer vény vagy ér te sí tés ki bo -
csá tá sa.

b) A fenn tar tá si dí jat bár ki meg fi zet he ti.

(3) [A kép vi se lõ ki je lö lé se] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél kö -
te les el fo gad ni, ha a kép vi se lõ meg ha tal ma zá sát a Vég re -
haj tá si Sza bály zat ban elõ írt mó don nyúj tot ták be a Hi va -
tal hoz.

(4) [Egyéb kö ve tel mé nyek ti lal ma] Egyik Szer zõ dõ Fél
sem kö ve tel he ti meg, hogy az (1)–(3) be kez dé sek ben em -
lí tet tek tõl el té rõ ala ki kö ve tel mé nyek nek te gye nek ele get
az em lí tett be kez dé sek ben sza bá lyo zott kér dé sek te kin te -
té ben, ki vé ve, ha e Szer zõ dés vagy a Vég re haj tá si Sza -
bály zat el té rõ en nem ren del ke zik.

(5) [Ér te sí tés] Ha a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1)–(3) be kez -
dé sek sze rint al kal ma zott kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek
nem tesz nek ele get, a Hi va tal er rõl ér te sí ti azt, aki re a be je -
len tést át ru ház ták vagy az át szállt, a be je len tõt, a sza ba dal -
mast vagy a más ér de kelt sze mélyt, és le he tõ sé get ad arra,
hogy a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül
nyi lat koz za nak vagy a hi á nyo kat pó tol ják.

(6) [A kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el ma ra dá sa] Ha a
Szer zõ dõ Fél ál tal az (1)–(3) be kez dé sek sze rint al kal ma -
zott kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek nem tesz nek ele get a
Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül, a Szer -
zõ dõ Fél a jog sza bá lya i ban elõ írt jog kö vet kez mé nye ket
al kal maz hat ja.
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8. cikk

Beadványok; címek

(1) [A be ad vány alak ja és to váb bí tá sá nak mód ja]
a) A be je len té si nap nak az 5. cikk (1) be kez dé se sze rint
tör té nõ meg ál la pí tá sa ki vé te lé vel és a 6. cikk (1) be kez dé -
sé ben fog lalt fel té te lek kel a Vég re haj tá si Sza bály zat ha tá -
roz za meg – a b)–d) pon tok ra fi gye lem mel – azo kat a kö -
ve tel mé nye ket, ame lye ket a Szer zõ dõ Fél al kal maz hat a
be ad vá nyok alak ját és a to váb bí tás mód ját il le tõ en.

b) Egyik Szer zõ dõ Fél sem kö te les el fo gad ni a be ad vá -
nyok pa pír hor do zó tól el té rõ hor do zón tör té nõ be nyúj tá sát.

c) Egyik Szer zõ dõ Fél sem kö te les ki zár ni a be ad vá -
nyok pa pír hor do zón tör té nõ be nyúj tá sát.

d) Mind egyik Szer zõ dõ Fél nek el kell fo gad nia a be ad -
vá nyok pa pír hor do zón tör té nõ be nyúj tá sát va la mely ha tár -
idõ be tar tá sa cél já ból.

(2) [A be ad vány nyel ve] Ha ez a Szer zõ dés vagy a Vég -
re haj tá si Sza bály zat el té rõ en nem ren del ke zik, bár me lyik
Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a be ad ványt a Hi va tal
ál tal el fo ga dott nyel ven nyújt sák be.

(3) [Nem zet kö zi ûr lap min ta] Az (1) be kez dés a) pont já -
tól el té rõ en és az (1) be kez dés b) pont já tól és a 6. cikk
(2) be kez dé sé nek b) pont já tól füg gõ en bár me lyik Szer zõ -
dõ Fél nek el kell fo gad nia a be ad vány tar tal má nak be nyúj -
tá sát azon az ûr la pon, amely meg egye zik az ilyen jel le gû
be ad vá nyok te kin te té ben a Vég re haj tá si Sza bály zat sze -
rint biz to sí tott nem zet kö zi ûr lap min tá val, ha van ilyen.

(4) [A be ad vány alá írá sa] a) Ha a Szer zõ dõ Fél a be ad -
vány cél ja i ra alá írást kö ve tel meg, a Szer zõ dõ Fél nek el
kell fo gad nia bár mely olyan alá írást, amely meg fe lel a
Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

b) Egyik Szer zõ dõ Fél sem kö ve tel he ti meg a Hi va ta lá -
nak cím zett be ad vá nyon sze rep lõ alá írás ta núk ál tal, köz -
jegy zõi vagy más hi va ta los ok irat tal, el len jegy zés sel vagy
egyéb mó don tör té nõ hi te le sí té sét, a bí ró sá gi hoz ha son ló
el já rá sok ese tei vagy a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ ír -
tak ki vé te lé vel.

c) A b) pont tól el té rõ en bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg -
kö ve tel he ti bi zo nyí ték be nyúj tá sát Hi va ta lá hoz, ha a Hi va -
tal alap pal von hat ja két ség be az alá írás ere de ti sé gét.

(5) [A be ad vány ban sze rep lõ ada tok] Bár me lyik Szer -
zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a be ad vány a Vég re haj tá si
Sza bály zat ban elõ írt egy vagy több ada tot tar tal maz zon.

(6) [Le ve le zé si cím, kéz be sí té si cím és egyéb cím]
A Vég re haj tá si Sza bály zat ban fog lalt ki vé tel lel bár me lyik
Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a be je len tõ, a sza ba -
dal mas vagy a más ér de kelt sze mély a be ad vány ban ad jon
meg

(i) le ve le zé si cí met;
(ii) kéz be sí té si cí met;
(iii) a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt bár mely más

 címet.

(7) [Ér te sí tés] Ha a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1)–(6) be kez -
dé sek sze rint al kal ma zott kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek
nem tesz nek ele get a be ad vá nyok te kin te té ben, a Hi va tal
er rõl ér te sí ti a be je len tõt, a sza ba dal mast vagy a más ér de -
kelt sze mélyt, és le he tõ sé get ad arra, hogy a Vég re haj tá si
Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül nyi lat koz za nak vagy
a hi á nyo kat pó tol ják.

(8) [A kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el ma ra dá sa] Ha a
Szer zõ dõ Fél ál tal az (1)–(6) be kez dé sek sze rint al kal ma -
zott kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek nem tesz nek ele get a
Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül, a Szer -
zõ dõ Fél – az 5. és a 10. cikk ben fog lalt el té ré sek kel és a
Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt bár mely ki vé tel lel – a
jog sza bá lya i ban elõ írt jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat -
ja.

9. cikk

Értesítések

(1) [Meg fe le lõ ér te sí tés] E Szer zõ dés vagy a Vég re haj -
tá si Sza bály zat sze rin ti bár mely olyan ér te sí tés, ame lyet a
Hi va tal a 8. cikk (6) be kez dé sé ben em lí tett le ve le zé si cím -
re, kéz be sí té si cím re vagy a Vég re haj tá si Sza bály zat ban
e ren del ke zés cél ja i ra elõ írt bár mely más cím re küld, és
amely meg fe lel az em lí tett ér te sí tés re vo nat ko zó elõ írá -
sok nak, e Szer zõ dés és a Vég re haj tá si Sza bály zat cél ja i ra
meg fe le lõ ér te sí tés nek mi nõ sül.

(2) [A kap cso lat fel vé telt le he tõ vé tevõ ada tok be nyúj tá -
sá nak el mu lasz tá sa] E Szer zõ dés ben és a Vég re haj tá si
Sza bály zat ban sem mi nem kö te le zi a Szer zõ dõ Fe let arra,
hogy a be je len tõ nek, a sza ba dal mas nak vagy a más ér de -
kelt sze mély nek ér te sí tést küld jön, ha a Hi va tal hoz nem
nyúj tot tak be olyan ada to kat, ame lyek a be je len tõ vel, a
sza ba dal mas sal vagy a más ér de kelt sze méllyel való kap -
cso lat fel vé telt le he tõ vé te szik.

(3) [Az ér te sí tés el mu lasz tá sa] Ha a Hi va tal nem ér te sí ti
a be je len tõt, a sza ba dal mast vagy a más ér de kelt sze mélyt
ar ról, hogy nem tett ele get e Szer zõ dés vagy a Vég re haj tá si 
Sza bály zat sze rin ti va la mely kö ve tel mény nek, az ér te sí tés
hi á nya – a 10. cikk (1) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel –
nem men ti fel a be je len tõt, a sza ba dal mast vagy a más ér -
de kelt sze mélyt az em lí tett kö ve tel mény tel je sí té sé nek kö -
te le zett sé ge alól.

10. cikk

A szabadalom érvényessége; megsemmisítés

(1) [A sza ba da lom ér vé nyes sé gét nem be fo lyá so ló egyes 
ala ki kö ve tel mé nyek el mu lasz tá sa] Nincs he lye a sza ba da -
lom rész ben vagy egész ben tör té nõ meg sem mi sí té sé nek,
il let ve meg vo ná sá nak ab ból az ok ból, hogy a be je len tés
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nem fe lelt meg a 6. cikk (1), (2), (4) és (5) be kez dé sé ben,
va la mint a 8. cikk (1)–(4) be kez dé se i ben elõ írt ala ki kö ve -
tel mé nyek va la me lyi ké nek, ki vé ve, ha az ala ki kö ve tel -
ményt szán dé ko san rossz hi sze mû en nem tel je sí tet ték.

(2) [Nyi lat ko zat té tel, mó do sí tás, il let ve hi ány pót lás le -
he tõ sé ge ki lá tás ba he lye zett meg sem mi sí tés vagy meg vo -
nás ese tén] Nincs he lye a sza ba da lom rész ben vagy egész -
ben tör té nõ meg sem mi sí té sé nek, il let ve meg vo ná sá nak
anél kül, hogy a Hi va tal ne adott vol na le he tõ sé get a sza ba -
dal mas nak arra, hogy éssze rû ha tár idõn be lül a ki lá tás ba
he lye zett meg sem mi sí tés sel vagy meg vo nás sal kap cso lat -
ban nyi lat koz zék, il let ve – ha azt az irány adó jog sza bá lyok 
le he tõ vé te szik – arra, hogy mó do sí tást hajt son vég re vagy
pó tol ja a hi á nyo kat.

(3) [Kü lön le ges el já rá sok ra vo nat ko zó kö te le zett ség
 hiánya] Az (1) és a (2) be kez dés nem ke let kez tet kö te le -
zett sé get az ál ta lá nos jog ér vé nye sí tés tõl el té rõ bí ró sá gi el -
já rás be ve ze té sé re a sza ba dal mi ol ta lom ból ere dõ jo gok
ér vé nye sí té se te kin te té ben.

11. cikk

A határidõk elmulasztásának orvoslása

(1) [A ha tár idõ meg hosszab bí tá sa] Bár me lyik Szer zõ -
dõ Fél ren del kez het a Hi va ta la elõtt fo lyó el já rás ban a be -
je len tés re vagy a sza ba da lom ra vo nat ko zó bár mely cse lek -
mény re a Hi va tal ál tal ki tû zött ha tár idõ meg hosszab bí tá sá -
ról a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt idõ tar tam ra, ha az
erre irá nyu ló ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt
fel té te lek nek meg fe le lõ en be nyújt ják a Hi va tal hoz, a Szer -
zõ dõ Fél vá lasz tá sa sze rint

(i) a ha tár idõ le jár ta elõtt; vagy

(ii) a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en a Vég re haj tá si Sza bály -
zat ban elõ írt ha tár idõn be lül.

(2) [Az el já rás foly ta tá sa] Ha a be je len tõ vagy a sza ba -
dal mas a Szer zõ dõ Fél Hi va ta la elõtt fo lyó el já rás ban a be -
je len tés re vagy a sza ba da lom ra vo nat ko zó bár mely cse lek -
mény te kin te té ben el mu laszt ja a Hi va tal ál tal ki tû zött ha -
tár idõt, és az em lí tett Szer zõ dõ Fél nem ren del ke zik a ha -
tár idõ meg hosszab bí tá sá ról az (1) be kez dés (ii) pont já nak
meg fe le lõ en, a Szer zõ dõ Fél nek gon dos kod nia kell a be je -
len tés re vagy a sza ba da lom ra vo nat ko zó el já rás foly ta tá sá -
ról és – ha ez szük sé ges – a be je len tõ vagy a sza ba dal mas
jo ga i nak újra ér vény be he lye zé sé rõl a be je len tés vagy a
sza ba da lom te kin te té ben, fel té ve, hogy

(i) az erre irá nyu ló ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat -
ban elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ en be nyújt ják a Hi va tal -
hoz;

(ii) a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül
erre irá nyu ló ké rel met nyúj ta nak be, és ele get tesz nek
mind azok nak a kö ve tel mé nyek nek, ame lyek re a cse lek -
mény re meg ál la pí tott ha tár idõ vo nat ko zott.

(3) [Ki vé te lek] Egyik Szer zõ dõ Fél nek sem kell biz to sí -
ta nia az (1) vagy a (2) be kez dés ben em lí tett jog or vos la ti
le he tõ sé ge ket a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ki vé te -
lek te kin te té ben.

(4) [Dí jak] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy az (1) és a (2) be kez dés ben em lí tett bár mely jog or -
vos la ti le he tõ ség te kin te té ben dí jat fi zes se nek.

(5) [Egyéb kö ve tel mé nyek ti lal ma] Egyik Szer zõ dõ Fél
sem kö ve tel he ti meg, hogy az (1)–(4) be kez dé sek ben em -
lí tet tek tõl el té rõ kö ve tel mé nyek nek te gye nek ele get az (1)
vagy a (2) be kez dés ben em lí tett jog or vos la ti le he tõ sé gek
te kin te té ben, ki vé ve, ha e Szer zõ dés vagy a Vég re haj tá si
Sza bály zat el té rõ en nem ren del ke zik.

(6) [Nyi lat ko zat té tel le he tõ sé ge ki lá tás ba he lye zett el -
uta sí tás ese tén] Az (1) vagy a (2) be kez dés sze rin ti ké re -
lem nem uta sít ha tó el anél kül, hogy a Hi va tal ne adott vol -
na le he tõ sé get a be je len tõ nek vagy a sza ba dal mas nak arra, 
hogy éssze rû ha tár idõn be lül nyi lat koz zék a ki lá tás ba he -
lye zett el uta sí tás sal kap cso lat ban.

12. cikk

A jogok újra érvénybe helyezése a Hivatal által
megállapított kellõ gondosság vagy nem szándékos

mulasztás esetén

(1) [Ké re lem] A Szer zõ dõ Fél nek biz to sí ta nia kell,
hogy ha a be je len tõ vagy a sza ba dal mas a Hi va tal elõtt fo -
lyó el já rás ban va la mely cse lek mény re ki tû zött ha tár idõt
el mu laszt, és a mu lasz tás köz vet le nül a be je len tés re vagy a 
sza ba da lom ra vo nat ko zó jo gok el vesz té sét ered mé nye zi, a 
Hi va tal a be je len tõt vagy a sza ba dal mast az érin tett be je -
len tés sel vagy sza ba da lom mal kap cso lat ban jo ga i ba
vissza he lye zi, fel té ve, hogy

(i) az erre irá nyu ló ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat -
ban elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ en be nyújt ják a Hi va tal -
hoz;

(ii) a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül
erre irá nyu ló ké rel met nyúj ta nak be, és ele get tesz nek
mind azok nak a kö ve tel mé nyek nek, ame lyek re a cse lek -
mény re meg ál la pí tott ha tár idõ vo nat ko zott;

(iii) a ké re lem ben meg je lö lik a mu lasz tás okát; és
(iv) a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy a ha tár idõ el mu lasz tá sa 

an nak el le né re kö vet ke zett be, hogy az adott kö rül mé nyek
kö zött kel lõ gon dos ság gal jár tak el, vagy – a Szer zõ dõ Fél
vá lasz tá sa sze rint – a ké se de lem nem volt szán dé kos.

(2) [Ki vé te lek] Egyik Szer zõ dõ Fél tõl sem kö ve tel he tõ
meg, hogy az (1) be kez dés sze rint ren del kez zék a jo gok
újra ér vény be he lye zé sé rõl a Vég re haj tá si Sza bály zat ban
elõ írt ki vé te lek te kin te té ben.

(3) [Dí jak] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem mel kap cso lat ban dí -
jat fi zes se nek.
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(4) [Bi zo nyí ték] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel -
he ti, hogy az (1) be kez dés (iii) pont já ban em lí tett ok alá tá -
masz tá sá ra Hi va ta lá hoz nyi lat ko za tot vagy egyéb bi zo nyí -
té kot nyújt sa nak be a Hi va tal ál tal ki tû zött ha tár idõn be lül.

(5) [Nyi lat ko zat té tel le he tõ sé ge ki lá tás ba he lye zett el -
uta sí tás ese tén] Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem nem uta -
sít ha tó el rész ben vagy egész ben anél kül, hogy a Hi va tal
ne adott vol na le he tõ sé get a ké rel me zõ nek arra, hogy
éssze rû ha tár idõn be lül nyi lat koz zék a ki lá tás ba he lye zett
el uta sí tás sal kap cso lat ban.

13. cikk

Az elsõbbségi igény kijavítása vagy kiegészítése;
az elsõbbségi igény orvoslása

(1) [Az el sõbb sé gi igény ki ja ví tá sa vagy ki egé szí té se]
A Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt el té rõ ren del ke zés
 hiányában a Szer zõ dõ Fél nek biz to sí ta nia kell a be je len tés
(,,ké sõb bi be je len tés”) te kin te té ben igé nyelt el sõbb ség ki -
ja ví tá sát vagy ki egé szí té sét, ha

(i) az erre irá nyu ló ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat -
ban elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ en a Hi va tal hoz be nyújt -
ják;

(ii) a ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha -
tár idõn be lül nyújt ják be; és

(iii) a ké sõb bi be je len tés be je len té si nap ja nem ké sõb bi,
mint az a nap, ame lyen le járt az an nak a leg ko ráb bi be je -
len tés nek a be je len té si nap já tól szá mí tott el sõbb sé gi idõ -
tar tam, amely nek az el sõbb sé gét igény lik.

(2) [A ké sõb bi be je len tés el ké sett be nyúj tá sa]
A 15. cikk ben fog lal ta kat fi gye lem be véve a Szer zõ dõ Fél -
nek biz to sí ta nia kell, hogy ha an nak a be je len tés nek (,,ké -
sõb bi be je len tés”), amely egy ko ráb bi be je len tés el sõbb sé -
gét igény li vagy igé nyel het te vol na, a be je len té si nap ja ké -
sõb bi, mint az el sõbb sé gi idõ tar tam le jár tá nak nap ja, de a
Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül van, a
Hi va tal helyt ad az el sõbb sé gi igény nek, fel té ve, hogy

(i) az erre irá nyu ló ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat -
ban elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ en a Hi va tal hoz be nyújt -
ják;

(ii) a ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha -
tár idõn be lül nyújt ják be;

(iii) a ké re lem ben meg je lö lik az el sõbb sé gi idõ tar tam
el mu lasz tá sá nak okát; és

(iv) a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy a ké sõb bi be je len tés el -
sõbb sé gi idõ tar ta mon be lü li be nyúj tá sá nak el mu lasz tá sa
an nak el le né re kö vet ke zett be, hogy az adott kö rül mé nyek
kö zött kel lõ gon dos ság gal jár tak el, vagy – a Szer zõ dõ Fél
vá lasz tá sa sze rint – a mu lasz tás nem volt szán dé kos.

(3) [A ko ráb bi be je len tés má so la ta be nyúj tá sá nak el -
mu lasz tá sa] A Szer zõ dõ Fél nek biz to sí ta nia kell, hogy ha
a ko ráb bi be je len tés nek a 6. cikk (5) be kez dé se alap ján
meg kö ve telt má so la tát nem nyújt ják be a Hi va tal hoz a

6. cikk ér tel mé ben a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha -
tár idõn be lül, a Hi va tal helyt ad az el sõbb sé gi igény nek,
fel té ve, hogy

(i) az erre irá nyu ló ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat -
ban elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ en a Hi va tal hoz be nyújt -
ják;

(ii) a ké rel met a 6. cikk (5) be kez dé se ér tel mé ben a Vég -
re haj tá si Sza bály zat ban a ko ráb bi be je len tés má so la tá nak
be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõn be lül nyújt ják be;

(iii) a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy a má so lat ki adá sa irán -
ti ké rel met a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt ha tár idõn
be lül nyúj tot ták be ah hoz a hi va tal hoz, amely hez a ko ráb bi 
be je len tést be nyúj tot ták; és

(iv) a ko ráb bi be je len tés má so la tát a Vég re haj tá si Sza -
bály zat ban elõ írt ha tár idõn be lül be nyújt ják.

(4) [Dí jak] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti ké re lem mel kap cso -
lat ban dí jat fi zes se nek.

(5) [Bi zo nyí ték] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel -
he ti, hogy a (2) be kez dés (iii) pont já ban em lí tett ok alá tá -
masz tá sá ra Hi va ta lá hoz nyi lat ko za tot vagy egyéb bi zo nyí -
té kot nyújt sa nak be a Hi va tal ál tal ki tû zött ha tár idõn be lül.

(6) [Nyi lat ko zat té tel le he tõ sé ge ki lá tás ba he lye zett el -
uta sí tás ese tén] Az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti ké re lem
nem uta sít ha tó el rész ben vagy egész ben anél kül, hogy a
Hi va tal ne adott vol na le he tõ sé get a ké rel me zõ nek arra,
hogy éssze rû ha tár idõn be lül nyi lat koz zék a ki lá tás ba he -
lye zett el uta sí tás sal kap cso lat ban.

14. cikk

Végrehajtási Szabályzat

(1) [Tar ta lom] a) Az e Szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
Vég re haj tá si Sza bály zat sza bá lyo kat tar tal maz

(i) olyan kér dé sek ben, ame lyek rõl e Szer zõ dés ki fe je -
zet ten „a Vég re haj tá si Sza bály zat ban elõ írt” uta lást tar tal -
maz za;

(ii) az e Szer zõ dés ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá val
kap cso lat ban cél sze rû bár mely rész let kér dés rõl;

(iii) az ügy in té zé si kö ve tel mé nyek rõl, kér dé sek rõl vagy 
el já rá sok ról.

b) A Vég re haj tá si Sza bály zat ren del ke zé se ket ál la pít
meg azok ra az ala ki kö ve tel mé nyek re is, ame lye ket a Szer -
zõ dõ Fe lek a kö vet ke zõk irán ti ké rel mek re alkalmaz -
hatnak:

(i) név- vagy cím vál to zás be jegy zé se;
(ii) a be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé ben tör tént

vál to zás be jegy zé se;
(iii) hasz no sí tá si szer zõ dés vagy meg ter he lés be jegy zé se;
(iv) hiba ki ja ví tá sa.
c) A Vég re haj tá si Sza bály zat a nem zet kö zi ûr lap min -

ták nak, va la mint a 6. cikk (2) be kez dé se b) pont já nak cél -
ja i ra szol gá ló ûr lap nak a Köz gyû lés ál tal a Nem zet kö zi
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Iro da köz re mû kö dé sé vel tör té nõ meg ál la pí tá sá ról is ren -
del ke zik.

(2) [A Vég re haj tá si Sza bály zat mó do sí tá sa] A (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel a Vég re haj tá si Sza -
bály zat mó do sí tá sá hoz a le adott sza va za tok há rom ne gye -
de szük sé ges.

(3) [Az egy han gú ság kö ve tel mé nye] a) A Vég re haj tá si
Sza bály zat meg ha tá roz hat ja azo kat a ren del ke zé se it, ame -
lyek csak egy han gú lag mó do sít ha tók.

b) A Vég re haj tá si Sza bály zat bár mely olyan mó do sí tá -
sá hoz, amely az a) pont ér tel mé ben meg ál la pí tott ren del -
ke zé sek ki egé szí té sét vagy ha tá lyon kí vül he lye zé sét ered -
mé nye zi, egy han gú ság szük sé ges.

c) Az egy han gú ság meg ál la pí tá sá hoz csak a tény le ge -
sen le adott sza va za to kat kell fi gye lem be ven ni. A tar tóz -
ko dás nem szá mít sza va zat nak.

(4) [A Szer zõ dés és a Vég re haj tá si Sza bály zat kö zöt ti el -
lent mon dás] E Szer zõ dés és a Vég re haj tá si Sza bály zat
ren del ke zé sei kö zöt ti el té rés ese tén e Szer zõ dés ren del ke -
zé sei az irány adók.

15. cikk

A Párizsi Egyezményhez való viszony

(1) [A Pá ri zsi Egyez mény ben fog lalt ren del ke zé sek be -
tar tá sá nak kö te le zett sé ge] Mind egyik Szer zõ dõ Fél nek be 
kell tar ta nia a Pá ri zsi Egyez mény sza ba dal mak ra vonat -
kozó ren del ke zé se it.

(2) [A Pá ri zsi Egyez mény alap ján fenn ál ló kö te le zett sé -
gek és jo gok] a) Az e Szer zõ dés ben fog lal tak nem érin tik a
Szer zõ dõ Fe lek nek a Pá ri zsi Egyez mény alap ján egy más -
sal szem ben fenn ál ló kö te le zett sé ge it.

b) Az e Szer zõ dés ben fog lal tak nem érin tik a be je len -
tõk nek és a sza ba dal ma sok nak a Pá ri zsi Egyez mény alap -
ján él ve zett jo ga it.

16. cikk

A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés
felülvizsgálatának, kiegészítésének

 és módosításának hatása

(1) [A Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés fe lül vizs -
gá la tá nak, ki egé szí té sé nek és mó do sí tá sá nak al kal maz ha -
tó sá ga] A (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel a Sza ba -
dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés 2000. jú ni us 2-át kö ve tõ 
min den olyan fe lül vizs gá la tát, ki egé szí té sét vagy mó do sí -
tá sát, amely össze egyez tet he tõ e Szer zõ dés cik ke i vel, a
Köz gyû lés e kér dés ben há rom ne gye des több ség gel ho zott
ha tá ro za ta ér tel mé ben al kal maz ni kell e Szer zõ dés és a
Vég re haj tá si Sza bály zat cél ja i ra.

(2) [A Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés át me ne ti
ren del ke zé sei al kal maz ha tó ság nak mel lõ zé se] Ha a Sza -
ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ren del ke zé se ér tel mé -
ben a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés fe lül vizs -
gált, ki egé szí tett vagy mó do sí tott ren del ke zé sét va la me -
lyik Szer zõ dõ Ál la ma, egy ilyen Ál lam Hi va ta la vagy a ne -
vé ben el já ró Hi va tal nem al kal maz za, e ren del ke zés mind -
ad dig nem al kal maz ha tó e Szer zõ dés és a Vég re haj tá si
Sza bály zat cél ja i ra, amed dig az nem egyez tet he tõ össze az
em lí tett Ál lam vagy Hi va tal jog sza bá lya i val.

17. cikk

Közgyûlés

(1) [Össze té tel] a) A Szer zõ dõ Fe lek Köz gyû lés sel ren -
del kez nek.

b) A Köz gyû lés ben min den egyes Szer zõ dõ Fe let egy
kül dött kép vi sel, akit mun ká já ban he lyet tes kül döt tek, ta -
nács adók és szak ér tõk tá mo gat nak. Min den egyes kül dött
csak egy Szer zõ dõ Fe let kép vi sel het.

(2) [Fel ada tok] A Köz gyû lés
(i) fog lal ko zik az e Szer zõ dés fenn tar tá sá val, to vább fej -

lesz té sé vel, al kal ma zá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la -
tos kér dé sek kel;

(ii) a Nem zet kö zi Iro da köz re mû kö dé sé vel meg ál la pít ja 
a 14. cikk (1) be kez dé sé nek c) pont já ban em lí tett nem zet -
kö zi ûr lap min tá kat és ûr la pot;

(iii) mó do sít ja a Vég re haj tá si Sza bály za tot;
(iv) meg ál la pít ja a (ii) pont ban em lí tett min den egyes

nem zet kö zi ûr lap min ta, il let ve az ûr lap al kal ma zá sá nak,
va la mint a (iii) pont ban em lí tett min den egyes mó do sí tás
ha tály ba lé pé sé nek nap já ra vo nat ko zó fel té te le ket;

(v) a 16. cikk (1) be kez dé se ér tel mé ben ha tá roz ar ról,
hogy a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés fe lül vizs -
gá la ta, ki egé szí té se vagy mó do sí tá sa al kal ma zan dó-e
e Szer zõ dés és a Vég re haj tá si Sza bály zat cél ja i ra;

(vi) el lát ja az e Szer zõ dés bõl adó dó egyéb fel ada to kat.

(3) [Ha tá ro zat ké pes ség] a) A Köz gyû lés ha tá ro zat ké -
pes, ha a Köz gyû lés tag jai kö zül az ál la mok fele je len van.

b) Az a) pont tól el té rõ en a Köz gyû lés ak kor is hoz hat
ha tá ro za tot, ha va la me lyik ülé sen a Köz gyû lés tag jai kö zül 
az ál la mok nak ke ve sebb mint a fele, de leg alább egy har -
ma da je len van, eb ben az eset ben azon ban a ha tá ro zat – az
ügy ren di ha tá ro za tok ki vé te lé vel – csak a to váb bi ak ban
meg ha tá ro zott fel té te lek kel ér vé nyes. A Nem zet kö zi Iro da 
a ha tá ro za tot köz li a Köz gyû lés rõl tá vol ma radt azok kal a
ta gok kal, ame lyek ál la mok, és fel hív ja õket, hogy a köz -
lést kö ve tõ há rom hó na pon be lül írás ban kö zöl jék sza va -
za tu kat vagy tar tóz ko dá su kat. Ha e ha tár idõ le jár ta kor az
így sza va zó vagy tar tóz ko dó ta gok szá ma leg alább annyi,
mint amennyi az ülé sen a ha tá ro zat ké pes ség hez hi ány zott,
a ha tá ro zat ér vé nyes sé vá lik, fel té ve, hogy a meg kí vánt
sza va zat több ség to vább ra is fenn áll.
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(4) [Ha tá ro zat ho za tal a Köz gyû lé sen] a) A Köz gyû lés
tö rek szik arra, hogy ha tá ro za ta it egyet ér tés sel hoz za meg.

b) Ha a ha tá ro zat egyet ér tés sel nem hoz ha tó meg, a
kér dé ses ügyet sza va zás sal kell el dön te ni. Ilyen eset ben

(i) min den egyes Szer zõ dõ Fél nek, amely ál lam, egy
sza va za ta le het, és csak a sa ját ne vé ben sza vaz hat; és

(ii) bár me lyik Szer zõ dõ Fél, amely kor mány kö zi szer -
ve zet, részt ve het a sza va zás ban a tag ál la mai he lyett olyan
szá mú sza va zat tal, amely meg egye zik azon tag ál la mai
szá má val, ame lyek e Szer zõ dés ré sze sei. Egyik ilyen kor -
mány kö zi szer ve zet sem ve het részt a sza va zás ban, ha bár -
me lyik tag ál la ma gya ko rol ja a sza va za ti jo gát, és for dít va.
Egyik ilyen kor mány kö zi szer ve zet sem ve het részt to váb -
bá a sza va zás ban, ha bár me lyik tag ál la ma, ame lyik ré sze se 
en nek a Szer zõ dés nek, tag ál la ma egy má sik ilyen kor -
mány kö zi szer ve zet nek is, és e má sik kor mány kö zi szer ve -
zet részt vesz a szó ban for gó sza va zás ban.

(5) [Több sé gi sza va zás] a) A 14. cikk (2) és (3) be kez -
dé sé ben, a 16. cikk (1) be kez dé sé ben és a 19. cikk (3) be -
kez dé sé ben fog lalt ki vé te lek kel a Köz gyû lés ha tá ro za ta i -
hoz a le adott sza va za tok két har ma da szük sé ges.

b) A szük sé ges több ség meg ál la pí tá sá hoz csak a tény -
le ge sen le adott sza va za to kat kell fi gye lem be ven ni. A tar -
tóz ko dás nem szá mít sza va zat nak.

(6) [Ülé sek] A Köz gyû lés ren des ülés szak ra két éven ként
egy szer ül össze, össze hí vá sá ról a fõ igaz ga tó gon dos ko dik.

(7) [Ügy rend] A Köz gyû lés ügy rend jét maga ál la pít ja
meg, ide ért ve a rend kí vü li ülé sek össze hí vá sá nak sza bá -
lya it is.

18. cikk

Nemzetközi Iroda

(1) [Igaz ga tá si fel ada tok] a) A Nem zet kö zi Iro da el lát ja 
az e Szer zõ dést érin tõ igaz ga tá si fel ada to kat.

b) A Nem zet kö zi Iro da kü lö nö sen az ülé se ket ké szí ti
elõ, és el lát ja a tit kár sá gi te en dõ ket a Köz gyû lé sen és a
Köz gyû lés ál tal lét re ho zott szak ér tõi bi zott sá gok ban és
mun ka cso por tok ban.

(2) [A Köz gyû lés ülé se i tõl el té rõ ér te kez le tek] A fõ igaz -
ga tó hív ja össze a Köz gyû lés ál tal lét re ho zott bi zott sá got
vagy mun ka cso por tot.

(3) [A Nem zet kö zi Iro da sze re pe a Köz gyû lé sen és más
ér te kez le te ken] a) A fõ igaz ga tó és a fõ igaz ga tó ál tal ki je -
lölt sze mé lyek sza va za ti jog nél kül vesz nek részt a Köz -
gyû lés, va la mint a Köz gyû lés ál tal lét re ho zott bi zott sá gok
és mun ka cso por tok va la mennyi ülé sén.

b) A fõ igaz ga tó vagy az ál ta la ki je lölt tiszt vi se lõ hi va -
tal ból el lát ja a Köz gyû lés és az a) pont ban em lí tett bi zott -
sá gok és mun ka cso por tok tit ká ri te en dõ it.

(4) [Ér te kez le tek] a) A Nem zet kö zi Iro da a Köz gyû lés
út mu ta tá sa i nak meg fe le lõ en elõ ké szí ti a fe lül vizs gá la ti ér -
te kez le te ket.

b) A Nem zet kö zi Iro da az em lí tett elõ ké szü le te ket il le -
tõ en ta nács koz hat a Szer ve zet tag ál la ma i val, kor mány kö zi 
szer ve ze tek kel, nem zet kö zi és nem ze ti nem kor mány za ti
szer ve ze tek kel.

c) A fõ igaz ga tó és a fõ igaz ga tó ál tal ki je lölt sze mé lyek
sza va za ti jog nél kül vesz nek részt a fe lül vizs gá la ti ér te -
kez le tek ta nács ko zá sa in.

(5) [Egyéb fel ada tok] A Nem zet kö zi Iro da el lát ja a szá -
má ra ki je lölt egyéb fel ada to kat e Szer zõ dés sel kap cso lat -
ban.

19. cikk

Felülvizsgálat

(1) [A Szer zõ dés fe lül vizs gá la ta] A (2) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel ezt a Szer zõ dést a Szer zõ dõ Fe lek ér te -
kez le te vizs gál hat ja fe lül. A fe lül vizs gá la ti ér te kez let
össze hí vá sát a Köz gyû lés ha tá roz za el.

(2) [A Szer zõ dés egyes ren del ke zé se i nek fe lül vizs gá la ta
vagy mó do sí tá sa] A 17. cikk (2) és (6) be kez dé sét vagy fe -
lül vizs gá la ti ér te kez let, vagy – a (3) be kez dés ren del ke zé -
sei sze rint – a Köz gyû lés mó do sít hat ja.

(3) [A Szer zõ dés egyes ren del ke zé se i nek mó do sí tá sa a
Köz gyû lés ál tal] a) A 17. cikk (2) és (6) be kez dé sé nek a
Köz gyû lés ál ta li mó do sí tá sát bár me lyik Szer zõ dõ Fél vagy 
a fõ igaz ga tó kez de mé nyez he ti. A fõ igaz ga tó az ilyen ja -
vas la to kat a Köz gyû lés ál tal tör té nõ meg vizs gá lá su kat
meg elõ zõ en leg alább hat hó nap pal a Szer zõ dõ Fe lek tu do -
má sá ra hoz za.

b) Az a) pont ban em lí tett ren del ke zé sek mó do sí tá sá -
nak el fo ga dá sá hoz a le adott sza va za tok há rom ne gye dé re
van szük ség.

c) Az a) pont ban em lí tett ren del ke zé sek re vo nat ko zó
bár mely mó do sí tás egy hó nap pal azt kö ve tõ en lép ha tály -
ba, hogy a fõ igaz ga tó kéz hez ve szi a sa ját al kot má nyos
rend jük nek meg fe le lõ, az el fo ga dás ról szó ló írá sos ér te sí -
tést azok nak a Szer zõ dõ Fe lek nek a há rom ne gye dé tõl,
ame lyek a mó do sí tás nak a Köz gyû lés ál tal tör tént el fo ga -
dá sa ide jén an nak tag jai vol tak. Az em lí tett ren del ke zé sek
te kin te té ben ily mó don el fo ga dott bár mely mó do sí tás kö -
te le zi va la mennyi Szer zõ dõ Fe let at tól a nap tól fog va,
hogy a mó do sí tás ha tály ba lép, to váb bá azo kat az ál la mo -
kat és kor mány kö zi szer ve ze te ket, ame lyek az ezt kö ve tõ
idõ pont ban vál nak Szer zõ dõ Fél lé.

20. cikk

A Szerzõdésben való részvétel

(1) [Ál la mok] A Pá ri zsi Egyez mény ben ré szes ál lam
vagy a Szer ve zet tag ál la ma, amely re ki ter je dõ en sa ját Hi -
va ta lá nál, vagy egy má sik ál lam, il let ve kor mány kö zi szer -

2007/158. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11381



ve zet Hi va ta lán ke resz tül sza ba dal mak ad ha tók, ré sze sé vé
vál hat en nek a Szer zõ dés nek.

(2) [Kor mány kö zi szer ve ze tek] Bár me lyik kor mány kö zi 
szer ve zet ré sze sé vé vál hat en nek a Szer zõ dés nek, ha a kor -
mány kö zi szer ve zet tag ál la ma i nak leg alább egyi ke ré sze -
se a Pá ri zsi Egyez mény nek vagy tag ja a Szer ve zet nek, és
ha a kor mány kö zi szer ve zet nyi lat ko za tot tesz arra vo nat -
ko zó an, hogy a bel sõ el já rás rend jé nek meg fe le lõ en fel ha -
tal maz ták arra, hogy ré sze sé vé vál jon en nek a Szer zõ dés -
nek, to váb bá nyi lat ko za tot tesz arra vo nat ko zó an is, hogy

(i) ha tás kör rel ren del ke zik sza ba dal mak meg adá sá ra a
tag ál la ma i ra ki ter je dõ ha tállyal; vagy

(ii) ha tás kör rel és va la mennyi tag ál la má ra kö te le zõ jog -
sza bá lyok kal ren del ke zik az e Szer zõ dés ha tá lya alá tar to -
zó kér dé sek ben, és e jog sza bá lyok kal össz hang ban a te rü -
le té re ki ter je dõ ha tá lyú sza ba dal mak meg adá sa cél já ból
re gi o ná lis Hi va tal lal ren del ke zik vagy ilyen Hi va talt e cél -
ból meg bí zott.

A (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel az ilyen nyi lat ko za -
tot a meg erõ sí té si vagy a csat la ko zá si ok irat le tét be he lye -
zé se kor kell meg ten ni.

(3) [Re gi o ná lis sza ba dal mi szer ve ze tek] Ha az Eu ró pai
Sza ba dal mi Szer ve zet, az Eu rá zsi ai Sza ba dal mi Szer ve zet
és az Af ri kai Re gi o ná lis Ipar jog vé del mi Szer ve zet meg tet -
te a (2) be kez dés (i) vagy (ii) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot
az e Szer zõ dést el fo ga dó dip lo má ci ai ér te kez le ten, kor -
mány kö zi szer ve zet ként ré sze sé vé vál hat en nek a Szer zõ -
dés nek, fel té ve, hogy a meg erõ sí té si vagy csat la ko zá si ok -
ira tá nak le tét be he lye zé se kor nyi lat ko za tot tesz arra vo nat -
ko zó an, hogy a bel sõ el já rás rend jé nek meg fe le lõ en fel ha -
tal maz ták arra, hogy ré sze sé vé vál jon en nek a Szer zõ dés -
nek.

(4) [Meg erõ sí tés vagy csat la ko zás] Az (1), a (2) vagy a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ 
ál lam vagy kor mány kö zi szer ve zet le tét be he lyez he ti

(i) meg erõ sí té si ok ira tát, ha e Szer zõ dést alá ír ta; vagy
(ii) csat la ko zá si ok ira tát, ha e Szer zõ dést nem írta alá.

21. cikk

Hatálybalépés; a megerõsítés
 és a csatlakozás hatályossá válásának napja

(1) [E Szer zõ dés ha tály ba lé pé se] E Szer zõ dés há rom
hó nap pal azt kö ve tõ en lép ha tály ba, hogy tíz ál lam a fõ -
igaz ga tó nál le tét be he lyez te meg erõ sí té si vagy csat la ko zá -
si ok ira tát.

(2) [A meg erõ sí tés és a csat la ko zás ha tá lyos sá vá lá sá -
nak nap ja] E Szer zõ dés kö te le zõ

(i) az (1) be kez dés ben em lí tett tíz ál lam ra e Szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek nap já tól;

(ii) min den más ál lam ra az azt a na pot kö ve tõ há rom hó -
nap el tel té vel, ame lyen az ál lam a meg erõ sí té si vagy csat -
la ko zá si ok ira tát a fõ igaz ga tó nál le tét be he lyez te, vagy az

ok irat ban meg ha tá ro zott ké sõb bi nap tól fog va, fel té ve,
hogy e nap a le tét be he lye zést kö ve tõ hat hó nap nál nem
ké sõb bi;

(iii) az Eu ró pai Sza ba dal mi Szer ve zet re, az Eu rá zsi ai
Sza ba dal mi Szer ve zet re és az Af ri kai Re gi o ná lis Ipar jog -
vé del mi Szer ve zet re az azt a na pot kö ve tõ há rom hó nap el -
tel té vel, ame lyen az meg erõ sí té si vagy csat la ko zá si ok ira -
tát le tét be he lyez te, vagy az ok irat ban meg ha tá ro zott ké -
sõb bi nap tól fog va, fel té ve, hogy e nap a le tét be he lye zést
kö ve tõ hat hó nap nál nem ké sõb bi, ha az ok ira tot e Szer zõ -
dés nek az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ en he lyez ték le tét be, il let ve e Szer zõ dés ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ há rom hó nap el tel té vel, ha az ok ira tot
e Szer zõ dés ha tály ba lé pé se elõtt he lyez ték le tét be;

(iv) min den más olyan kor mány kö zi szer ve zet re, amely
e Szer zõ dés hez csat la koz hat, az azt a na pot kö ve tõ há rom
hó nap el tel té vel, ame lyen meg erõ sí té si vagy csat la ko zá si
ok ira tát le tét be he lyez te, vagy az ok irat ban meg ha tá ro zott
ké sõb bi nap tól fog va, fel té ve, hogy e nap a le tét be he lye -
zést kö ve tõ hat hó nap nál nem ké sõb bi.

22. cikk

A Szerzõdés alkalmazása folyamatban lévõ
bejelentésekre és megadott szabadalmakra

(1) [Alap elv] A (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel mind -
egyik Szer zõ dõ Fél kö te les e Szer zõ dés és a Vég re haj tá si
Sza bály zat ren del ke zé se it – az 5. cikk nek, a 6. cikk (1) és
(2) be kez dé sé nek, va la mint az ezek hez kap cso ló dó sza bá -
lyok nak a ki vé te lé vel – a fo lya mat ban lévõ be je len té sek re
és a ha tá lyos sza ba dal mak ra is al kal maz ni at tól a nap tól
fog va, amely nap tól e Szer zõ dés az érin tett Szer zõ dõ Fe let
a 21. cikk ér tel mé ben kö te le zi.

(2) [El já rá sok] Egyik Szer zõ dõ Fél sem kö te les e Szer -
zõ dés és a Vég re haj tá si Sza bály zat ren del ke zé se it az
(1) be kez dés ben em lí tett be je len té sek kel és sza ba dal mak -
kal össze füg gõ el já rá sok ra al kal maz ni, ha az ilyen el já rás
azt a na pot meg elõ zõ en in dult, amely nap tól e Szer zõ dés
az érin tett Szer zõ dõ Fe let a 21. cikk ér tel mé ben kö te le zi.

23. cikk

Fenntartások

(1) [Fenn tar tás] Bár me lyik ál lam vagy kor mány kö zi
szer ve zet fenn tar tás út ján nyi lat koz hat úgy, hogy a 6. cikk
(1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it nem fog ja al kal maz ni a
ta lál mány egy sé gé re vo nat ko zó bár mely olyan kö ve tel -
mény re, ame lyet al kal maz ni kell a Sza ba dal mi Együtt mû -
kö dé si Szer zõ dés sze rin ti nem zet kö zi be je len té sek re.

(2) [A fenn tar tás be je len té sé nek mód ja] Az (1) be kez -
dés sze rin ti fenn tar tást a fenn tar tást tevõ ál lam nak vagy
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kor mány kö zi szer ve zet nek az e Szer zõ dés re vo nat ko zó
meg erõ sí té si vagy csat la ko zá si ok ira tá hoz csa tolt nyi lat -
ko za tá ban kell meg ten nie.

(3) [Vissza vo nás] Az (1) be kez dés sze rin ti fenn tar tás
bár mi kor vissza von ha tó.

(4) [Egyéb fenn tar tá sok ti lal ma] Az (1) be kez dés sze -
rint meg en ge dett fenn tar tá son kí vül e Szer zõ dés sel kap -
cso lat ban egyéb fenn tar tás nem te he tõ.

24. cikk

A Szerzõdés felmondása

(1) [Ér te sí tés] Bár me lyik Szer zõ dõ Fél fel mond hat ja
ezt a Szer zõ dést a fõ igaz ga tó hoz in té zett ér te sí tés sel.

(2) [A ha tá lyos sá vá lás idõ pont ja] A fel mon dás egy év -
vel azt kö ve tõ en lép ha tály ba, hogy a fõ igaz ga tó az ér te sí -
tést kéz hez vet te, vagy az ér te sí tés ben meg je lölt ké sõb bi
na pon. A fel mon dás nem érin ti e Szer zõ dés al kal ma zá sát a
fel mon dó Szer zõ dõ Fél te kin te té ben a fel mon dás ha tály -
ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ be je len tés vagy ha tá lyos
sza ba da lom vo nat ko zá sá ban.

25. cikk

A Szerzõdés nyelvei

(1) [Hi te les szö ve gek] Ezt a Szer zõ dést an gol, arab,
fran cia, kí nai, orosz és spa nyol nyel ven, egy-egy ere de ti
pél dány ban ír ják alá; a Szer zõ dés szö ve ge va la mennyi
nyel ven egy for mán és ki zá ró lag e nyel ve ken hi te les.

(2) [Hi va ta los szö ve gek] A Szer zõ dés nek az (1) be kez -
dés ben nem em lí tett nyel ve ken ké szült hi va ta los szö ve gét
az ér de kelt fe lek kel való kon zul tá ci ót kö ve tõ en a fõ igaz -
ga tó ál la pít ja meg. E be kez dés al kal ma zá sá ban ér de kelt fél 
az az ál lam, amely e Szer zõ dés ré sze se vagy a 20. cikk
(1) be kez dé se ér tel mé ben an nak ré sze sé vé vál hat, és
amely nek a szó ban for gó nyelv hi va ta los nyel ve vagy a hi -
va ta los nyel ve i nek egyi ke, va la mint az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Szer ve zet, az Eu rá zsi ai Sza ba dal mi Szer ve zet, az Af ri -
kai Re gi o ná lis Ipar jog vé del mi Szer ve zet és min den más
olyan kor mány kö zi szer ve zet, amely e Szer zõ dés ré sze se
vagy an nak ré sze sé vé vál hat, ha a szó ban for gó nyelv a hi -
va ta los nyel ve i nek egyi ke.

(3) [Az irány adó hi te les szö veg] A hi te les és a hi va ta los
szö ve gek el té rõ ér tel me zé se ese tén a hi te les szö ve gek az
irány adók.

26. cikk

A Szerzõdés aláírása

E Szer zõ dés az el fo ga dá sá tól szá mí tott egy évig áll nyit -
va alá írás ra a Szer ve zet szék he lyén bár mely ál lam szá má -

ra, amely a 20. cikk (1) be kez dé se ér tel mé ben e Szer zõ dés
ré sze sé vé vál hat, va la mint az Eu ró pai Sza ba dal mi Szer ve -
zet, az Eu rá zsi ai Sza ba dal mi Szer ve zet és az Af ri kai Re -
gionális Ipar jog vé del mi Szer ve zet szá má ra.

27. cikk

Letéteményes; nyilvántartásba vétel

(1) [Le té te mé nyes] E Szer zõ dés le té te mé nye se a fõ igaz -
ga tó.

(2) [Nyil ván tar tás ba vé tel] E Szer zõ dést a fõ igaz ga tó az 
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Tit kár sá gá nál nyil ván tar -
tás ba ve te ti.

A diplomáciai értekezlet által a Szabadalmi Jogi
Szerzõdés és az ahhoz kapcsolódó Végrehajtási

Szabályzat vonatkozásában elfogadott nyilatkozatok

1. Az 1. cikk (xiv) pont já nak el fo ga dá sa kor a dip lo má -
ci ai ér te kez let meg ál la po dott ab ban, hogy a „Hi va tal elõt ti
el já rás” nem fog lal ja ma gá ban az irány adó jog sze rin ti bí -
ró sá gi el já rá so kat.

2. Az 1. cikk (xvii) pont já nak, a 16. cikk nek és a
17. cikk (2) be kez dé se (v) pont já nak el fo ga dá sa kor a dip -
lo má ci ai ér te kez let egyet ér tett ab ban, hogy

(1) a Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés Köz gyû lé sét, ha en nek
he lye van, a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés Köz -
gyû lé sé vel együtt fog ják össze hív ni;

(2) ha en nek he lye van, a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si
Szer zõ dés Szer zõ dõ Ál la ma in kí vül a Sza ba dal mi Jogi
Szer zõ dés Szer zõ dõ Fe le i vel is kon zul tál ni fog nak a Sza -
ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés Ügy in té zé si Uta sí tá -
sa i nak ja va solt mó do sí tá sa i val kap cso lat ban;

(3) a fõ igaz ga tó ja vas la tot tesz a Sza ba dal mi Együtt mû -
kö dé si Szer zõ dés Köz gyû lé se ál ta li dön tés ho za tal ra arra
vo nat ko zó an, hogy meg fi gye lõ ként a Sza ba dal mi Jogi
Szer zõ dés nek az olyan Szer zõ dõ Fe le it is meg hív ják a
Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés Köz gyû lé sé nek és 
– ha en nek he lye van – más tes tü le te i nek ér te kez le te i re,
ame lyek nem ré sze sei a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer -
zõ dés nek;

(4) ab ban az eset ben, ha a Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés
Köz gyû lé se a 16. cikk ér tel mé ben úgy ha tá roz, hogy a Sza -
ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés fe lül vizs gá la tát, ki -
egé szí té sét vagy mó do sí tá sát al kal maz ni kell a Sza ba dal -
mi Jogi Szer zõ dés cél ja i ra, a Köz gyû lés gon dos kod hat a
Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés sze rin ti át me ne ti ren del ke zé -
sek rõl e kü lön le ges eset ben.

3. A 6. cikk (5) be kez dé sé nek és a 13. cikk (3) be kez dé -
sé nek, va la mint a 4. és a 14. sza bály nak az el fo ga dá sa kor a
dip lo má ci ai ér te kez let fel hív ta a Szel le mi Tu laj don Vi lág -
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szer ve ze tét, hogy gyor sít sa fel az el sõbb sé gi ira tok di gi tá -
lis könyv tár rend sze ré nek lét re ho zá sát. Ez a rend szer hasz -
ná ra vál na a sza ba dal ma sok nak és mind azok nak, akik hoz -
zá kí ván nak fér ni az el sõbb sé gi ira tok hoz.

4. E Szer zõ dés 8. sza bá lya (1) be kez dé se a) pont ja vég -
re haj tá sá nak elõ moz dí tá sa ér de ké ben a dip lo má ci ai ér te -
kez let fel ké ri a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve ze té nek Ál -
ta lá nos Köz gyû lé sét és a Szer zõ dõ Fe le ket arra, hogy a fej -
lõ dõ és a leg ke vés bé fej lett or szá gok, va la mint az át me ne ti 
gaz da ság gal ren del ke zõ or szá gok szá má ra – már a Szer zõ -
dés ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en is – nyújt sa nak ki egé szí tõ 
tech ni kai se gít sé get an nak ér de ké ben, hogy azok tel je sít -
hes sék az e Szer zõ dés bõl rá juk há ru ló kö te le zett sé ge i ket.
A dip lo má ci ai ér te kez let fel hív ja to váb bá az ipa ri lag fej lett 
pi ac gaz da ság gal ren del ke zõ or szá go kat, hogy ké rés re és
köl csö nö sen el fo ga dott fel té te lek kel mû sza ki és pénz ügyi
együtt mû kö dést foly tas sa nak a fej lõ dõ és a leg ke vés bé fej -
lett or szá gok, va la mint az át me ne ti gaz da ság gal ren del ke -
zõ or szá gok meg se gí té sé re. A dip lo má ci ai ér te kez let fel -
ké ri a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve ze té nek Ál ta lá nos
Köz gyû lé sét, hogy e Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en
kí sér je fi gye lem mel és ren des ülé se in ér té kel je az ilyen
együtt mû kö dés ala ku lá sát.

5. A 12. sza bály (5) be kez dé se (vi) pont já nak és a
13. sza bály (3) be kez dé se (iv) pont já nak el fo ga dá sa kor a
dip lo má ci ai ér te kez let egyet ér tett ab ban, hogy mi köz ben
he lyén va ló volt az el len ér de kû fe lek kö zött fo lyó el já rá -
sok ra vo nat ko zó cse lek mé nyek ese té ben ki zár ni a 11. és a
12. cikk ben em lí tett jog or vos la to kat, kí vá na tos vol na,
hogy a Szer zõ dõ Fe lek irány adó jog sza bá lyai biz to sít sa -
nak e hely ze tek re meg fe le lõ jog or vos la tot, amely te kin tet -
be ve szi har ma dik sze mé lyek el len té tes ér de ke it, to váb bá
olyan más sze mé lyek ér de ke it, akik nem vesz nek részt fél -
ként az el já rás ban.

6. Egyet ér tés jött lét re ar ról, hogy a két vagy több Szer -
zõ dõ Fél kö zött fel me rü lõ, a Szer zõ dés és a Vég re haj tá si
Sza bály zat ér tel me zé sét vagy al kal ma zá sát érin tõ vi tás
kér dé se ket bé kés úton, a fõ igaz ga tó véd nök sé ge alatt foly -
ta tott tár gya lá sok kal és köz ve tí tés út ján kell ren dez ni.”

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. §-ai a Szer zõ dés 21. cik ke (2) be kez -
dé sé nek (ii) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek
ha tály ba.

(3) A Szer zõ dés, il let ve e tör vény 2–3. §-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 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) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Szer zõ dés
vég re haj tá sa kö ré ben a vég re haj tá si sza bá lyo kat, ame lyek
mó do sí tá sa, il let ve el fo ga dá sa a Szer zõ dés sel lét re ho zott
Köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zik, ren de let ben ki hir des se.

(5) Az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
sek rõl a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke gon dos ko dik.

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

2007. évi CXXXII.
tör vény

az Európai Unió, az Európai Közösség
és a Svájci Államszövetség között,

a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére

irányuló társulásáról  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség kö zött, a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek a schen ge ni
vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re
irá nyu ló tár su lá sá ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: 
Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

3.  § A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Az Európai Unió, az Európai Közösség
és a Svájci Államszövetség között,

a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére

irányuló társulásáról szóló
Megállapodás kihirdetésérõl

Az Eu ró pai Unió,
az Eu ró pai Kö zös ség
és
a Sváj ci Ál lam szö vet ség,
a továb biak ban: a Szer zõ dõ Fe lek,

mi vel az Amsz ter da mi Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé vel az
Eu ró pai Unió cé lul tûz te ki az Unió fenn tar tá sát és fej lesz té -
sét a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala -
pu ló olyan tér ség ként, ahol a sze mé lyek sza bad moz gá sá nak
biz to sí tá sa a kül sõ ha tá rok el len õr zé sé re, a me ne kült ügy re, a
be ván dor lás ra, va la mint a bûn meg elõ zés re és bûn ül dö zés re
vo nat ko zó meg fe le lõ in téz ke dé sek kel pá ro sul;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 5-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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te kin tet tel arra, hogy az Eu ró pai Unió ke re té be be il lesz -
tett schen ge ni vív má nyok ré szét ké pe zik azon ren del ke zé -
sek nek, ame lyek cél ja a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a
jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló olyan tér ség meg va ló sí tá sa,
amely men tes a bel sõ ha tá ro kon való el len õr zé sek tõl, és
amely ma gas szin tû biz ton sá got ga ran tá ló kom pen zá ci ós
in téz ke dé sek rõl ren del ke zik;

te kin tet tel a Sváj ci Ál lam szö vet ség föld raj zi hely ze té re;
te kin tet tel arra, hogy a Sváj ci Ál lam szö vet ség rész vé te -

le a schen ge ni vív má nyok ban és fej lesz té sük ben le he tõ vé
fog ja ten ni egy rész rõl egyes, – a Sváj ci Ál lam szö vet ség
föld raj zi hely ze té bõl fa ka dó – a sze mé lyek sza bad moz gá -
sa út já ban álló aka dá lyok meg szün te té sét, más rész rõl az
Eu ró pai Unió és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti együtt -
mû kö dés meg erõ sí té sét a schen ge ni vív má nyok ha tá lya
alá tar to zó te rü le te ken;

mi vel az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak az Iz lan di Köz tár sa -
ság gal és a Nor vég Ki rály ság gal 1999. má jus 18-án meg -
kö tött meg ál la po dá sa ré vén, ezek az ál la mok tár sul tak a
schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá hoz, al kal ma zá sá hoz és 
fej lesz té sé hez;

mi vel kí vá na tos, hogy a Sváj ci Ál lam szö vet ség Iz land -
dal és Nor vé gi á val egyen lõ fel té te lek kel tár sul jon a schen -
ge ni vív má nyok vég re haj tá sá hoz, al kal ma zá sá hoz és fej -
lesz té sé hez;

mi vel az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a Sváj ci
Ál lam szö vet ség kö zött egy olyan meg ál la po dás meg kö té -
se meg fe le lõ, amely egy rész rõl az Eu ró pai Unió Ta ná csa,
más rész rõl Iz land és Nor vé gia kö zött lét re jött meg ál la po -
dás ban meg ha tá ro zott jo gok kal és kö te le zett sé gek kel
meg egye zõ jo gok ról és kö te le zett sé gek rõl ren del ke zik;

ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy a schen ge ni vív má nyok 
vég re haj tá sa, gya kor la ti al kal ma zá sa és to vább fej lesz té se
te kin te té ben szük ség van az Eu ró pai Unió és a Sváj ci Ál -
lam szö vet ség kö zöt ti együtt mû kö dés meg szer ve zé sé re;

mi vel szük sé ges egy bi zott ság lét re ho zá sa az Iz land és
Nor vé gia csat la ko zá sá ra te kin tet tel ki ala kí tott in téz mé nyi
mo dell nek meg fele lõen an nak ér de ké ben, hogy az e meg -
ál la po dás ha tá lya alá tar to zó te rü le te ken a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség be kap cso lód jon az Eu ró pai Kö zös ség te vé keny -
sé ge i be, va la mint hogy le he tõ vé vál jon a rész vé te le a szó -
ban for gó te vé keny sé gek ben;

mi vel a schen ge ni együtt mû kö dés kü lö nö sen az 1950.
no vem ber 4-én meg kö tött, az em be ri jo gok és az alap ve tõ
sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény ál tal
ga ran tált mó don a sza bad ság, a de mok rá cia és a jog ál la mi -
ság el ve in és az em be ri jo gok tisz te le tén ala pul;

te kin tet tel arra, hogy az Amsz ter da mi Szer zõ dés ál tal az 
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez, va la mint az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt, Dá nia hely ze -
té rõl  szóló jegy zõ könyv ér tel mé ben az Eu ró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó szer zõ dés IV. címe alap ján el fo ga dott jogi
ak tu sok nem al kal maz ha tók a Dán Ki rály ság ra, va la mint
arra, hogy az em lí tett cím al kal ma zá sá ban a schen ge ni vív -
má nyok fej lesz té sé re irá nyu ló azon ha tá ro za tok, ame lye -
ket Dá nia át ül te tett nem ze ti jo gá ba, csak a nem zet kö zi jo -

gon ala pu ló kö te le zett sé ge ket ke let kez tet het nek Dá nia és
a töb bi tag ál lam kö zött;

te kin tet tel arra, hogy az Amsz ter da mi Szer zõ dés ál tal az 
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez, va la mint az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt, a schen ge ni
vív má nyok nak az Eu ró pai Unió ke re té be tör té nõ be il lesz -
té sé rõl  szóló jegy zõ könyv alap ján meg ho zott ha tá ro za tok -
kal össz hang ban, Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye -
sült Ki rály sá ga, va la mint Ír or szág csak a schen ge ni vív má -
nyok egyes ren del ke zé se i ben vesz nek részt;

mi vel szük sé ges gon dos kod ni ar ról, hogy azon ál la mok, 
ame lyek kel az Eu ró pai Unió a schen ge ni vív má nyok vég -
re haj tá sa, al kal ma zá sa és fej lesz té se ér de ké ben tár su lást
ho zott lét re, e vív má nyo kat egy más kö zöt ti kap cso la ta ik -
ban is köl csö nö sen al kal maz zák;

te kin tet tel arra, hogy a schen ge ni vív má nyok ér vé nye -
sü lé se meg kí ván ja e meg ál la po dás egy ide jû al kal ma zá sát
azon meg ál la po dá sok kal, ame lyek a schen ge ni vív má nyok 
vég re haj tá sá hoz, al kal ma zá sá hoz és fej lesz té sé hez tár sult
vagy ab ban részt vevõ kü lön bö zõ fe lek kö zött kapcsola -
taik köl csö nös sza bá lyo zá sa cél já ból – fenn áll nak;

fi gye lem mel a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek a tag ál la mok
egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem el bí rá lá -
sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó fel té te -
le ket és el já rá si sza bá lyo kat meg ál la pí tó kö zös sé gi vív má -
nyok vég re haj tá sá hoz, al kal ma zá sá hoz és fej lesz té sé hez,
va la mint az „Eu ro dac” rend szer lét re ho zá sá hoz tör té nõ
tár su lá sá ról  szóló meg ál la po dás ra;

te kin tet tel a schen ge ni vív má nyok és a kö zös sé gi vív -
má nyok kö zött fenn ál ló kap cso lat ra;

te kin tet tel arra, hogy ez a kap cso lat a schen ge ni vív má -
nyok nak a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog
irán ti ké re lem el bí rá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá -
sá ra vo nat ko zó fel té te le ket és el já rá si sza bá lyo kat meg -
állapító, va la mint az „Eu ro dac” rend szert lét re ho zó kö zös -
sé gi vív má nyok kal tör té nõ egy ide jû al kal ma zá sát igény li,

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

1. cikk

(1) A Sváj ci Ál lam szö vet ség – a továb biak ban:
Svájc – tár sul az Eu ró pai Kö zös ség és az Eu ró pai Unió te -
vé keny sé ge i hez az e meg ál la po dás A. és B. mel lék le té ben
em lí tett ren del ke zé sek ha tá lya alá tar to zó te rü le te ken és
ezek to váb bi fej lesz té sé hez.

(2) Ez a meg ál la po dás – az itt meg ha tá ro zott el já rá sok -
kal össz hang ban – köl csö nös jo go kat és kö te le zett sé ge ket
te remt.

2. cikk

(1) Svájc vég re hajt ja és al kal maz za a schen ge ni vív má -
nyok nak az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ra – a továb biak ban:
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tag ál la mok – vo nat ko zó, az e meg ál la po dás A. mel lék le té -
ben fel so rolt ren del ke zé se it.

(2) Svájc vég re hajt ja és al kal maz za az Eu ró pai Kö zös -
ség jogi ak tu sa i nak az e meg ál la po dás B. mel lék le té ben
fel so rolt ren del ke zé se it, olyan mér ték ben, amennyi ben
ezek 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 meg ál la po dás vég re haj tá sá ról
 szóló, Schen gen ben 1990. jú ni us 19-án alá írt egyez mény
vo nat ko zó ren del ke zé sei he lyé be lép tek, vagy eze ket an -
nak ér tel mé ben fo gad ták el.

(3) Svájc – a 8. cikk ren del ke zé se i nek sé rel me nél -
kül – el fo gad ja, vég re hajt ja és al kal maz za azo kat az Eu ró -
pai Unió ál tal meg tett – az A. és B. mel lék le tek ben em lí tett 
ren del ke zé se ket mó do sí tó vagy az azok ra tá masz ko -
dó – jogi ak tu so kat és in téz ke dé se ket, ame lyek re az e meg -
ál la po dás ban meg ha tá ro zott el já rá so kat al kal maz ták.

3. cikk

(1) Lét re jön egy Svájc kor má nyá nak kép vi se lõ i bõl, az
Eu ró pai Unió Ta ná csá nak – a to váb bi ak ban: Ta nács – tag -
ja i ból, és az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga – a továb -
biak ban: Bi zott ság – tag ja i ból álló ve gyes bi zott ság.

(2) A ve gyes bi zott ság sa ját el já rá si sza bály za tát kon -
szen zus sal fo gad ja el.

(3) A ve gyes bi zott ság az el nök kez de mé nye zé sé re,
vagy bár mely tag ja ké ré sé re ülé se zik.

(4) A ve gyes bi zott ság – a 4. cikk (2) be kez dé sé nek ér -
tel mé ben – a kö rül mé nyek tõl füg gõ en, mi nisz te ri, ma gas
ran gú tiszt vi se lõi vagy szak ér tõi szin ten ülé se zik.

(5) A ve gyes bi zott ság el nök sé gét az aláb bi ak sze rint
lát ják el:

– szak ér tõi szin ten: az Eu ró pai Unió kép vi se lõ je; 

– ma gas ran gú tiszt vi se lõi és mi nisz te ri szin ten: fel vált -
va, hat-hat hó na pos idõ szak ra az Eu ró pai Unió kép vi se lõ -
je, il let ve Svájc kor má nyá nak kép vi se lõ je.

4. cikk

(1) A ve gyes bi zott ság – e meg ál la po dás sal össz hang -
ban – fog lal ko zik a 2. cikk ha tá lya alá tar to zó összes
üggyel és biz to sít ja, hogy a Svájc ál tal elõ adott min den
ügyet meg fele lõen figye lembe vesz nek.

(2) A mi nisz te ri szin tû ve gyes bi zott ság ban Svájc kép vi -
se lõi le he tõ sé get kap nak arra, hogy:

– ki fejt sék egy bi zo nyos jogi ak tus vagy in téz ke dés te -
kin te té ben ész lelt prob lé má kat, vagy vá la szol ja nak a más
kül dött sé gek ál tal ész lelt prob lé mák ra;

– ki fejt sék vé le mé nyü ket az õket érin tõ ren del ke zé sek
ki dol go zá sá ról, il let ve azok vég re haj tá sá ról.

(3) A ve gyes bi zott ság mi nisz te ri szin tû ülé se it a ma gas
ran gú tiszt vi se lõi szin ten ülé se zõ ve gyes bi zott ság ké szí ti
elõ.

(4) Svájc kor má nyá nak kép vi se lõ je jo go sult arra, hogy
az 1. cikk ben em lí tett ügyek kel kap cso lat ban ja vas la to kat
te gyen a ve gyes bi zott ság ban. Azok meg tár gya lá sát köve -
tõen a Bi zott ság vagy bár mely tag ál lam figye lembe ve he ti
az ilyen ja vas la to kat az Eu ró pai Kö zös ség vagy az Eu ró pai 
Unió jogi ak tu sá nak vagy in téz ke dé sé nek el fo ga dá sá ra vo -
nat ko zó ja vas lat vagy kez de mé nye zés – az Eu ró pai Unió
sza bá lya i val össz hang ban tör té nõ – meg té te le cél já ból.

5. cikk

A 4. cikk sé rel me nél kül, a ve gyes bi zott sá got tá jé koz -
tat ni kell az e meg ál la po dást eset le ge sen érin tõ jogi ak tu -
sok és in téz ke dé sek Ta ná cson be lü li elõ ké szí té sé rõl.

6. cikk

Az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó te rü le ten új jog -
sza bály ter ve ze té nek el ké szí té se so rán a Bi zott ság nem hi -
va ta los úton ugyan úgy kon zul tál Svájc szak ér tõ i vel, mint
aho gyan sa ját ja vas la ta i nak ki dol go zá sa kor a tag ál la mok
szak ér tõ i vel kon zul tál.

7. cikk

(1) A 2. cikk ben em lí tett ügyek kel kap cso la tos új jogi
ak tu sok vagy in téz ke dé sek el fo ga dá sát az Eu ró pai Unió
ille té kes in téz mé nye i nek kell fenn tar ta ni. A (2) be kez dés -
re is fi gye lem mel, az ilyen jogi ak tu sok vagy in téz ke dé sek
az Eu ró pai Unió és érin tett tag ál la mai, il let ve Svájc vo nat -
ko zá sá ban egy ide jû leg lép nek ha tály ba, ki vé ve, ha e jogi
ak tu sok vagy in téz ke dé sek ki fe je zet ten et tõl el té rõ mó don
ren del kez nek. Ez zel össze füg gés ben, meg fele lõen figye -
lembe kell ven ni a Svájc ál tal a ve gyes bi zott ság ban meg je -
lölt azon idõt, amely szük sé ges a sa ját al kot má nyos kö ve -
tel mé nyei tel je sí té sé hez.

(2) a) Az (1) be kez dés ben em lí tett olyan jogi ak tu sok
vagy in téz ke dé sek el fo ga dá sá ról, ame lyek re az e meg ál la -
po dás ban meg ha tá ro zott el já rá so kat al kal maz ták, a Ta nács 
ha la dék ta la nul ér te sí ti Sváj cot. Svájc ön ál ló an dönt azok
tar tal má nak el fo ga dá sá ról és bel sõ jog rend jé be tör té nõ át -
ül te té sük rõl. E ha tá ro za tok ról – a jogi ak tu sok vagy in téz -
ke dé sek el fo ga dá sát kö ve tõ har minc na pon be lül – ér te sí ti
a Ta ná csot és a Bi zott sá got.

b) Amennyi ben egy ilyen jogi ak tus vagy in téz ke dés
tar tal ma Svájc szá má ra csak az al kot má nyos kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sét köve tõen vál hat kö te le zõ vé, Svájc, az ér -
te sí tés sel egy ide jû leg tá jé koz tat ja er rõl a Ta ná csot és a
 Bizottságot. Svájc ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz tat ja a
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Ta ná csot és a Bi zott sá got az al kot má nyos kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé rõl.

Amennyi ben nem kö te le zõ nép sza va zást tar ta ni, az ér -
te sí tést a nép sza va zás ra meg ál la pí tott ha rá ri dõ el tel tét
köve tõen ha la dék ta la nul meg kell ten ni. Nép sza va zás tar -
tá sa ese tén, Svájc két éven be lül te he ti meg az ér te sí tést,
amely ha tár idõ a Ta nács ér te sí té sé nek idõ pont já ban kez -
dõ dik. A jogi ak tus vagy in téz ke dés Svájc szá má ra meg -
állapított ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól, az al kot má nyos
kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl  szóló ér te sí té sig, Svájc
– amennyi ben le het sé ges – ide ig le ne sen al kal maz za az
ilyen jogi ak tust vagy in téz ke dést.

Amennyi ben Svájc nem tud ja ide ig le ne sen al kal maz ni a 
szó ban for gó jogi ak tust vagy in téz ke dést, és ez za vart
okoz a schen ge ni együtt mû kö dés meg va ló sí tá sá ban, a ve -
gyes bi zott ság meg vizs gál ja a ki ala kult hely ze tet. Az Eu ró -
pai Unió és az Eu ró pai Kö zös ség meg hoz hat ja a Svájc ra
vo nat ko zó ará nyos és szük sé ges in téz ke dé se ket an nak ér -
de ké ben, hogy biz to sít sa a schen ge ni együtt mû kö dés meg -
va ló sí tá sát.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett jogi ak tu sok és in téz ke -
dé sek tar tal má nak Svájc ál ta li el fo ga dá sa jo go kat és kö te -
les sé ge ket ke let kez tet egy rész rõl Svájc, más rész rõl – az
adott eset tõl füg gõ en – az Eu ró pai Unió vagy az Eu ró pai
Kö zös ség, il let ve a jogi ak tu sok kal és in téz ke dé sek kel kö -
te le zett tag ál la mok kö zött.

(4) Ab ban az eset ben, ha:
a) Svájc olyan ha tá ro zat ról ér te sít, amely nek ér tel mé -

ben nem fo gad ja el a (2) be kez dés ben em lí tett olyan jogi
ak tust vagy in téz ke dést, amely re az e meg ál la po dás ban
meg ál la pí tott el já rást al kal maz ták, vagy

b) Svájc a (2) be kez dés a) pont já ban vagy az (5) be kez -
dés a) pont já ban meg ha tá ro zott har minc na pos idõ tar ta -
mon be lül nem küld ér te sí tést, vagy

c) Svájc a nép sza va zás ra meg ál la pí tott ha tár idõ el tel tét
köve tõen vagy nép sza va zás ese tén a (2) be kez dés b) pont -
já ban meg ál la pí tott két éves ha tár idõn be lül nem tesz ér te -
sí tést, vagy ugyan ezen pont nak meg fele lõen az érin tett
jogi ak tus vagy in téz ke dé sek ha tály ba lé pé sé re meg ha tá ro -
zott idõ pont tól kez dõ dõ en nem ír elõ ide ig le nes al kal ma -
zást, e meg ál la po dást Svájc vo nat ko zá sá ban meg szûnt nek
kell te kin te ni, ki vé ve, ha a ve gyes bi zott ság – a meg ál la po -
dás fenn tar tá sa mód ja i nak gon dos vizs gá la tát köve tõen,
ki lenc ven na pon be lül más képp ha tá roz. E meg ál la po dás
meg szün te té se a ki lenc ven na pos idõ tar tam le jár tá tól szá -
mí tott há rom hó nap el tel té vel lép ha tály ba.

(5) a) Amennyi ben egy új jogi ak tus vagy in téz ke dés
ren del ke zé sei ér tel mé ben a tag ál la mok nem köt he tik a
Schen ge ni Meg ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló egyez -
mény 51. cik ké ben meg ha tá ro zott fel té te lek hez a bûn ügyi
jog se gély irán ti meg ke re sé se ket vagy a ház ku ta tás ra
és/vagy bi zo nyí tá si esz kö zök le fog la lá sá ra irá nyu ló ha tá -
ro za tok el is me ré sét, Svájc ér te sít he ti a Ta ná csot és a Bi -
zott sá got a (2) be kez dés a) pont já ban em lí tett har minc na -
pos ha tár idõn be lül, hogy nem fo gad ja el és nem ül te ti át

eze ket a ren del ke zé sek a sa ját bel sõ jog rend jé be, amennyi -
ben azok a köz vet len adó zás te rü le tén el kö ve tett bûn cse -
lek mé nyek fel de rí té sé re irá nyu ló nyo mo zás sal és bün te tõ -
el já rás sal kap cso la tos ház ku ta tás vagy le fog la lás irán ti
meg ke re sé sek re, il let ve ha tá ro za tok ra vo nat koz nak,
amennyi ben eze ket Svájc ban kö vet ték el, mi vel ezek a
cse lek mé nyek a sváj ci jog sze rint nem sújt ha tók sza bad -
ság vesz tés sel. Eb ben az eset ben a meg ál la po dás – a (4) be -
kez dés ren del ke zé se i vel el len tét ben – nem szû nik meg.

b) Va la me lyik tag ja ké ré sé re, a ve gyes bi zott ság leg ké -
sõbb a ké rést kö ve tõ két hó na pon be lül össze ül és – figye -
lembe véve a nem zet kö zi szin ten be kö vet ke zett fej le mé -
nye ket – meg vi tat ja az a) pont nak meg fe le lõ ér te sí tés után
elõ állt hely ze tet.

Amint a ve gyes bi zott ság egy han gú lag meg ál la po dott,
hogy az új jogi ak tus vagy in téz ke dés érin tett ren del ke zé -
se it Svájc tel jes kö rû en el fo gad ja és át ül te ti, a (2) be kez dés 
b) pont ját, va la mint a (3) és (4) be kez dést al kal maz ni kell.
A (2) be kez dés b) pont já nak má so dik mon da tá ban em lí tett
tá jé koz ta tást a ve gyes bi zott ság ke re té ben lét re ho zott meg -
ál la po dás meg kö té sét kö ve tõ har minc na pon be lül kell
meg ten ni.

8. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek azon cél ja el éré sé nek ér de ké ben,
hogy a 2. cikk ben em lí tett ren del ke zé sek al kal ma zá sa és
ér tel me zé se a le he tõ leg egy sé ge sebb le gyen, a vegyes -
bizottság fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai
 Közösségek Bí ró sá ga – a továb biak ban: Bí ró ság – ítél ke -
zé si gya kor la tá nak az ala ku lá sát, va la mint Svájc ille té kes
bí ró sá ga i nak az ilyen ren del ke zé sek re vo nat ko zó ítél ke zé -
si gya kor la tát. E cél ból egy olyan el já rást hoz nak lét re,
amely biz to sít ja az ilyen ítél ke zé si gya kor lat rend sze res
köl csö nös to váb bí tá sát.

(2) Svájc jo go sult arra, hogy írás be li be ad vá nyo kat
vagy ész re vé te le ket nyújt son be a Bí ró ság nak, amennyi -
ben egy tag ál lam bí ró sá ga a 2. cikk ben em lí tett bár mely
ren del ke zés ér tel me zé sé re vo nat ko zó elõ ze tes dön tés ho -
za tal ra ter jesz tett elõ kér dést a Bí ró ság nak.

9. cikk

(1) Svájc éves je len tést nyújt be a ve gyes bi zott ság nak
ar ról, hogy köz igaz ga tá si ha tó sá gai és bí ró sá gai – az eset -
tõl füg gõ en – ho gyan al kal maz zák és ér tel me zik a 2. cikk -
ben em lí tett, a Bí ró ság ál tal ér tel me zett ren del ke zé se ket.

(2) Ha a ve gyes bi zott ság – a Bí ró ság és Svájc bí ró sá ga i -
nak ítél ke zé si gya kor la ta kö zöt ti je len tõs kü lönb ség, il let -
ve az érin tett tag ál la mok ha tó sá gai és Svájc ha tó sá gai kö -
zött a 2. cikk ben em lí tett ren del ke zé sek al kal ma zá sa kö -
zöt ti je len tõs kü lönb ség ese tén – az er rõl tör tént ér te sí tést
kö ve tõ két hó na pon be lül nem ké pes biz to sí ta ni az egy sé -
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ges al kal ma zás vagy ér tel me zés meg õr zé sét, a 10. cikk ben
em lí tett el já rást kell al kal maz ni.

10. cikk

(1) Az e meg ál la po dás al kal ma zá sá ból ere dõ jog vi ta
ese tén, vagy a 9. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
hely zet be kö vet kez te ese tén, az ügy vi ta tott kér dés ként hi -
va ta lo san fel ke rül a mi nisz te ri szin tû ve gyes bi zott ság na -
pi rend jé re.

(2) A ve gyes bi zott ság nak at tól a nap tól szá mí tott ki -
lenc ven nap áll ren del ke zé sé re a jog vi ta ren de zé sé re, ame -
lyen a jog vi tát na pi rend re tûz ték.

(3) Amennyi ben a ve gyes bi zott ság a (2) be kez dés ben
meg ál la pí tott ki lenc ven na pon be lül nem ké pes a jog vi tát
ren dez ni, to váb bi har minc nap áll ren del ke zé sé re a vita
vég le ges ren de zé sé re. Ha a jog vi tát nem si ke rül vég le ge -
sen ren dez ni, e meg ál la po dás a har minc na pos ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ hat hó nap el tel té vel meg szû nik.

11. cikk

(1) A meg ál la po dás al kal ma zá sa so rán fel me rü lõ mû kö -
dé si költ sé gek te kin te té ben, Svájc az Eu ró pai Uni ón be lü li
inf lá ci ós rá tá ra te kin tet tel éven te ki iga zí tott 8 100 000
euró 7,286%-ának meg fe le lõ összeg gel já rul hoz zá az
 Európai Kö zös sé gek éves költ ség ve té sé hez.

(2) A II. Schen ge ni In for má ci ós Rend szer fej lesz té si
költ sé gei te kin te té ben, Svájc az Eu ró pai Kö zös sé gek költ -
ség ve té sé be – a részt vevõ or szá gok együt tes brut tó ha zai
ter mé ké hez vi szo nyí tott brut tó ha zai ter mé ké nek meg fele -
lõen, a 2002. költ ség ve té si év tõl kez dõ dõ en az adott évre
vo nat ko zó an – éves hoz zá já ru lást fi zet. Az e meg ál la po dás 
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ évek re vo nat ko zó költ ség ve té si
hoz zá já ru lá so kat a meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek idõ -
pont já ban kell tel je sí te ni.

(3) Azok ban az ese tek ben, ahol az e meg ál la po dás al -
kal ma zá sa so rán fel me rült mû kö dé si költ sé ge ket nem az
Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá nos költ ség ve té sé re ter he lik,
ha nem azo kat köz vet le nül a részt vevõ tag ál la mok ra há rít -
ják, Svájc brut tó ha zai ter mé ké nek a töb bi részt vevõ ál lam 
brut tó ha zai ter mé ké hez vi szo nyí tott ará nyá val össz hang -
ban já rul hoz zá e költ sé gek hez.

Azok ban az ese tek ben, ahol a mû kö dé si költ sé ge ket az
Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá nos költ ség ve té sé re ter he lik,
Svájc brut tó ha zai ter mé ké nek a töb bi részt vevõ ál lam
brut tó ha zai ter mé ké hez vi szo nyí tott ará nyá val össz hang -
ban, az em lí tett költ ség ve tés hez tör té nõ éven kén ti hoz zá -
já ru lás sal osz to zik e költ sé gek ben.

(4) Svájc jo go sult meg kap ni a Bi zott ság ál tal vagy a Ta -
ná cson be lül a meg ál la po dás vo nat ko zá sá ban el ké szí tett
ok má nyo kat, va la mint a ve gyes bi zott ság ülé se in az Eu ró -

pai Kö zös sé gek in téz mé nye i nek va la me lyik – ál ta la vá -
lasz tott – hi va ta los nyel vé re tör té nõ tol má cso lást kér ni.

12. cikk

(1) Ez a meg ál la po dás nem érin ti az Eu ró pai Kö zös ség
és Svájc kö zött lét re jött meg ál la po dá so kat, va la mint az
egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, és más rész -
rõl Svájc kö zött lét re jött meg ál la po dá so kat.

(2) Ez a meg ál la po dás nem érin ti az egy rész rõl Svájc,
más rész rõl egy vagy több tag ál lam kö zöt ti meg ál la po dá so -
kat, amennyi ben azok össz hang ban áll nak e meg ál la po -
dás sal. Amennyi ben ezek a meg ál la po dá sok nem áll nak
össz hang ban ez zel a meg ál la po dás sal, ak kor az utób bit
kell irány adó nak te kin te ni.

(3) Ez a meg ál la po dás sem mi lyen te kin tet ben nem érin ti 
az Eu ró pai Kö zös ség ál tal Svájc cal a jö võ ben meg kö ten dõ
meg ál la po dá so kat, és az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség
és tag ál la mai, más rész rõl Svájc kö zött a jö võ ben meg kö -
ten dõ meg ál la po dá so kat, va la mint az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés 24. és 38. cik ke alap ján meg kö ten dõ meg -
ál la po dá so kat.

13. cikk

(1) Svájc az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
IV. címe alá tar to zó 2. cikk ren del ke zé se i re vo nat ko zó jo -
go kat és kö te le zett sé ge ket ke let kez te tõ meg ál la po dást fog
köt ni a Dán Ki rály ság gal; e ren del ke zé sek te kin te té ben
ezért al kal maz ni kell az Amsz ter da mi Szer zõ dés ál tal az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez, va la mint az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt, Dá nia hely ze -
té rõl  szóló jegy zõ köny vet.

(2) Svájc köl csö nös jo go kat és kö te le zett sé ge ket ke let -
kez te tõ meg ál la po dást fog köt ni az Iz lan di Köz tár sa ság gal
és a Nor vég Ki rály ság gal a schen ge ni vív má nyok vég re -
haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá -
suk te kin te té ben.

14. cikk

(1) Ez a meg ál la po dás egy hó nap pal azt köve tõen lép
ha tály ba, hogy a Ta nács Fõ tit ká ra le té te mé nye si mi nõ ség -
ben meg ál la pí tot ta, hogy a meg ál la po dás fe lei ál tal vagy
ne vé ben a meg ál la po dás meg erõ sí té sé re vagy jó vá ha gyá -
sá ra vo nat ko zó min den for má lis kö ve tel mény tel je sült.

(2) Az 1., 3., 4., 5., 6. cik ket és a 7. cikk (2) be kez dé se
a) pont já nak elsõ mon da tát a meg ál la po dás alá írá sá nak
idõ pont já tól ide ig le ne sen al kal maz ni kell.

(3) A meg ál la po dás alá írá sa után, de an nak hatályba -
lépése elõtt el fo ga dott jogi ak tu sok vagy in téz ke dé sek
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 vonatkozásában, a 7. cikk (2) be kez dé se a) pont já nak elsõ
mon da tá ban em lí tett har minc na pos idõ tar tam e meg ál la -
po dás ha tály ba lé pé sé nek nap já tól ve szi kez de tét.

15. cikk

(1) Az A. és B. mel lék let ben em lí tett, va la mint a 2. cikk
(3) be kez dé sé nek meg fele lõen már el fo ga dott ren del ke zé -
se ket Svájc ra vo nat ko zó an a Ta nács ál tal – az A. és B. mel -
lék le tek ren del ke zé se it tel jes kö rû en al kal ma zó tag ál la mok 
kor má nya it kép vi se lõ tag jai egy han gú el já rá sá val, a ve -
gyes bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen – meg -
ha tá ro zott idõ pont ban kell al kal maz ni, mi u tán a Ta nács
meg gyõ zõ dött ar ról, hogy Svájc ele get tett a vo nat ko zó
ren del ke zé sek vég re haj tá sá ról  szóló elõ fel té te lek nek, és
ha té kony az el len õr zés a kül sõ ha tá ra in.

A Ta nács nak az Ír or szág, va la mint Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga kor má nyát kép vi se lõ
tag jai részt vesz nek e ha tá ro zat meg ho za ta lá ban, amennyi -
ben az a schen ge ni vív má nyok olyan ren del ke zé se i re és az
azo kon ala pu ló vagy azok kal kap cso la tos olyan jogi ak tu -
sok ra vo nat ko zik, ame lyek ben ezek a tag ál la mok részt
vesz nek.

A Ta nács nak azon tag ál la mok kor má nya it kép vi se lõ
tag jai, akik a csat la ko zá si szer zõ dés sel össz hang ban az
A. és B. mel lék let ben em lí tett ren del ke zé sek csak egy ré -
szét al kal maz zák, részt vesz nek e ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ban, amennyi ben az a schen ge ni vív má nyok rá juk néz ve
már al kal ma zan dó ren del ke zé se i vel kap cso la tos.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ren del ke zé sek vég re -
haj tá sa jo go kat és kö te le zett sé ge ket ke let kez tet egy rész rõl
Svájc, és más rész rõl, adott eset ben, az Eu ró pai Unió, az
Eu ró pai Kö zös ség és a tag ál la mok kö zött, amennyi ben
azok te kin te té ben ezek a ren del ke zé sek kö te le zõk.

(3) Ez a meg ál la po dás csak at tól kez dõ dõ en al kal ma -
zan dó, hogy a 13. cikk ben em lí tett meg ál la po dá so kat szin -
tén vég re hajt ják.

(4) Ez a meg ál la po dás csak at tól kez dõ dõ en al kal ma -
zan dó, hogy a Svájc és az Eu ró pai Kö zös ség kö zöt ti, a tag -
ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem
el bí rá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó
fel té te lek re és el já rá si sza bá lyok ra vo nat ko zó meg ál la po -
dást szin tén vég re hajt ják.

16. cikk

(1) Li ech tens te in csat la koz hat a meg ál la po dás hoz.

(2) Li ech tens te in csat la ko zá sá ról e meg ál la po dás egyik
jegy zõ köny ve ren del ke zik, amely meg ál la pít ja egy ilyen
csat la ko zás összes kö vet kez mé nyét, be le ért ve jo gok és kö -
te le zett sé gek ke let ke zé sét Li ech tens te in és Svájc, va la -
mint egy rész rõl Li ech tens te in, más rész rõl az Eu ró pai
Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a tag ál la mok kö zött,

amennyi ben rá juk néz ve a schen ge ni vív má nyok ren del ke -
zé sei kö te le zõk.

17. cikk

(1) Ezt a meg ál la po dást Svájc mond hat ja fel vagy azt a
Ta nács tag ja i nak egy han gú ha tá ro za tá val le het fel mon da -
ni. Er rõl a fel mon dás ról ér te sí te ni kell a le té te mé nyest, és
az hat hó nap pal az ér te sí tést köve tõen vá lik ha tá lyos sá.

(2) Ezt a meg ál la po dást ak kor le het meg szûnt nek te kin -
te ni, ha Svájc fel mond ja a 13. cikk ben em lí tett meg ál la po -
dá sok egyi két, vagy a 15. cikk (4) be kez dés ben em lí tett
meg ál la po dást.

18. cikk

(1) E meg ál la po dás két-két pél dány ban ké szült an gol,
cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land, len gyel, lett,
lit ván, ma gyar, né met, olasz, por tu gál, spa nyol, svéd, szlo -
vák és szlo vén nyel ven, amely szö ve gek mind egyi ke egy -
aránt hi te les.

(2) A mál tai nyel vi vál to za tot a Szer zõ dõ Fe lek le vél -
vál tás út ján hi te le sí tik. Ez a szö veg az (1) be kez dés ben
em lí tett nyel ve ken ké szült szö ve gek kel me ge gye zõ en hi -
te les.

A fen ti ek hi te lé ül az alul írt meg ha tal ma zot tak e meg -
állapodást alább kéz je gyük kel lát ták el.

Kelt Lu xem bo urg ban, 2004. ok tó ber 26.

(Aláírások)

A. MELLÉKLET

[2. cikk (1) bekezdése]

E mel lék let 1. ré sze az 1985. évi Schen ge ni Meg ál la po -
dás ra és az 1985. évi Schen ge ni Meg ál la po dás vég re haj tá -
sá ról  szóló 1990. jú ni us 19-én alá írt Schen ge ni Egyez -
mény re vo nat ko zik. A 2. rész a csat la ko zá si ok má nyok ra,
a 3. rész pe dig a vo nat ko zó má sod la gos schen ge ni jogi ak -
tu sok ra vo nat ko zik.

1. Rész

A kö zös ha tá ra i kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko za tos
meg szün te té sé rõl  szóló, a Be ne lux Gaz da sá gi Unió, a
 Németországi Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz -
tár sa ság kö zött 1985. jú ni us 14-én Schen gen ben alá írt
egyez mény ren del ke zé sei.
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A kö zös ha tá ra i kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko za tos
meg szün te té sé rõl  szóló 1985. jú ni us 15-i Schen ge ni Meg -
ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, a Bel ga Ki rály ság, a
 Németországi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Fran cia Köz tár -
sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség és a Hol land Ki rály -
ság ál tal, 1990. jú ni us 19-én Schen gen ben alá írt egyez -
mény összes ren del ke zé se, ki vé ve a kö vet ke zõ ket:

2. cikk (4) be kez dé se az áru el len õr zé sek rõl
4. cikk a poggyász el len õr zés te kin te té ben
10. cikk (2) be kez dé se
19. cikk (2) be kez dé se
28–38. cikk és a kap cso ló dó fo ga lom meg ha tá ro zá sok
60. cikk
70. cikk
74. cikk
77–91. cikk a fegy ve rek meg szer zé sé nek és tar tá sá nak

el len õr zé sé rõl  szóló, 1991. jú ni us 18-i 91/477/EGK
ta ná csi irány elv ha tá lya alá tar to zó te rü le te ken

120–125. cikk az áru for ga lom ra vo nat ko zó an
131–133. cikk
134. cikk
139–142. cikk
a zá ró ok mány ban ta lál ha tó 2. nyi lat ko zat
a zá ró ok mány ban ta lál ha tó 4, 5. és 6. nyi lat ko zat
a jegy zõ könyv
a kö zös nyi lat ko zat
a mi nisz te rek és ál lam tit ká rok nyi lat ko za ta

2. Rész

Az Olasz Köz tár sa ság gal (1990. no vem ber 27-én Pá -
rizs ban alá írt), a Spa nyol Ki rály ság gal és a Por tu gál Köz -
tár sa ság gal (1991. jú ni us 25-én Bonn ban alá írt), a Gö rög
Köz tár sa ság gal (1992. no vem ber 6-án Mad rid ban alá írt),
az Oszt rák Köz tár sa ság gal (1995. áp ri lis 28-án Brüsszel -
ben alá írt) és a Dán Ki rály ság gal, a Finn Köz tár sa ság gal és 
a Svéd Ki rály ság gal (1996. de cem ber 19-én Lu xem burg -
ban alá írt) Csat la ko zá si Szer zõ dé sek és a Schen ge ni Meg -
ál la po dás és a Schen ge ni Egyez mény jegy zõ köny ve i nek
ren del ke zé sei, az aláb bi ak ki vé te lé vel:

1. Az Olasz Köz tár sa ság kor má nyá nak a Be ne lux
Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi Szö vet sé -
gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má nyai
kö zöt ti, a kö zös ha tá ra i kon tör té nõ el len õr zé sek fo -
ko za tos meg szün te té sé rõl  szóló, Schen gen ben
1985. jú ni us 14-én alá írt meg ál la po dás hoz tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, 1990. no vem ber 27-én Pá -
rizs ban alá írt jegy zõ könyv.

2. Az Olasz Köz tár sa ság kor má nyá nak a Be ne lux
Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi Szö vet sé -
gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má nyai
kö zött 1985. jú ni us 14-én lét re jött Schen ge ni Meg -
ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, 1990. jú ni us 19-én
Schen gen ben alá írt Egyez mény hez tör té nõ csat la -

ko zá sá ról  szóló meg ál la po dás, an nak zá ró ok má nya
és a kap cso ló dó nyi lat ko za tok aláb bi ren del ke zé sei:

1. cikk
5. és 6. cikk
a zá ró ok mány I. ré sze
a zá ró ok mány II. ré szé ben ta lál ha tó 2. és 3. nyi lat -

ko zat
a mi nisz te rek és ál lam tit ká rok nyi lat ko za ta

3. A Spa nyol Ki rály ság kor má nyá nak, az Olasz Köz -
tár sa ság kor má nyá nak csat la ko zá sá ról szó ló, 1990.
no vem ber 27-én Pá rizs ban alá írt jegy zõ könyv vel
mó do sí tott, a Be ne lux Gaz da sá gi Unió ál la mai, a
Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a Fran cia
Köz tár sa ság kor má nyai kö zöt ti, a kö zös ha tá ra i kon
tör té nõ el len õr zé sek fo ko za tos meg szün te té sé rõl
 szóló, Schen gen ben 1985. jú ni us 14-én alá írt Meg -
ál la po dás hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, 1991.
jú ni us 25-én Bonn ban alá írt jegy zõ könyv, és a kí sé -
rõ nyi lat ko za tok.

4. A Spa nyol Ki rály ság kor má nyá nak a Be ne lux Gaz -
da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi Szö vet sé gi
Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má nyai
kö zött Schen gen ben 1985. jú ni us 14-én alá írt Meg -
ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen gen ben
1985. jú ni us 19-én alá írt Egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, 1991. jú ni us 25-én Bonn ban
alá írt meg ál la po dás, amely hez az Olasz Köz tár sa -
ság a Pá rizs ban 1990. no vem ber 27-én alá írt meg ál -
la po dás ér tel mé ben csat la ko zott, an nak zá ró ok má -
nya és a kap cso ló dó nyi lat ko za tok kö vet ke zõ ren -
del ke zé sei:

1. cikk
5. és 6. cikk
a zá ró ok mány I. ré sze
a II. rész ben ta lál ha tó 2. és 3. nyi lat ko zat
a III. rész ben ta lál ha tó 3. és 4. nyi lat ko zat
a mi nisz te rek és ál lam tit ká rok nyi lat ko za ta

5. A Por tu gál Köz tár sa ság kor má nyá nak, az Olasz
Köz tár sa ság kor má nyá nak csat la ko zá sá ról  szóló,
1990. no vem ber 27-én Pá rizs ban alá írt jegy zõ -
könyv vel mó do sí tott, a Be ne lux Gaz da sá gi Unió ál -
la mai, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a
Fran cia Köz tár sa ság kor má nyai kö zöt ti, a kö zös ha -
tá ra i kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko za tos meg szün te -
té sé rõl  szóló, Schen gen ben 1985. jú ni us 14-én alá írt 
Meg ál la po dás hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló,
1991. jú ni us 25-én Bonn ban alá írt jegy zõ könyv és a
kí sé rõ nyi lat ko za tok.

6. A Por tu gál Köz tár sa ság kor má nyá nak a Be ne lux
Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi Szö vet sé -
gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má nyai
kö zött Schen gen ben 1985. jú ni us 14-én alá írt Meg -
ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen gen ben
1985. jú ni us 19-én alá írt Egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, 1991. jú ni us 25-én Bonn ban
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alá írt meg ál la po dás, ami hez az Olasz Köz tár sa ság a
Pá rizs ban 1990. no vem ber 27-én alá írt meg ál la po -
dás ér tel mé ben csat la ko zott, an nak zá ró ok má nya és
a kap cso ló dó nyi lat ko za tok kö vet ke zõ ren del ke zé -
sei:

1. cikk
7.  és 8. cikk
a zá ró ok mány I. ré sze
a II. rész ben ta lál ha tó 2. és 3. nyi lat ko zat
a III. rész ben ta lál ha tó 2., 3., 4. és 5. nyi lat ko zat
a mi nisz te rek és ál lam tit ká rok nyi lat ko za ta

7. A Gö rög Köz tár sa ság kor má nyá nak, az Olasz Köz -
tár sa ság kor má nyá nak csat la ko zá sá ról szó ló, 1990.
no vem ber 27-én Pá rizs ban alá írt, va la mint a Spa -
nyol Ki rály ság és a Por tu gál Köz tár sa ság kor má -
nyá nak csat la ko zá sá ról  szóló, 1991. jú ni us 25-én
Bonn ban alá írt jegy zõ könyv vel mó do sí tott, a Be ne -
lux Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor -
má nyai kö zöt ti, a kö zös ha tá ra i 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-én Schen gen ben alá írt Meg ál la po dás hoz tör -
té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, 1992. no vem ber 6-án
Mad rid ban alá írt jegy zõ könyv és a kí sé rõ nyi lat ko -
za tok.

8. A Gö rög Köz tár sa ság kor má nyá nak a Be ne lux Gaz -
da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi Szö vet sé gi
Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má nyai
kö zött Schen gen ben 1985. jú ni us 14-én alá írt Meg -
ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen gen ben
1985. jú ni us 19-én alá írt Egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, 1992. no vem ber 6-án Mad -
rid ban alá írt meg ál la po dás, amely hez az Olasz Köz -
tár sa ság a Pá rizs ban 1990. no vem ber 27-én alá írt
meg ál la po dás ér tel mé ben, a Spa nyol Ki rály ság és a
Por tu gál Köz tár sa ság pe dig a Bonn ban 1991. jú ni us
25-én alá írt meg ál la po dás ér tel mé ben csat la ko zott,
an nak zá ró ok má nya és a kap cso ló dó nyi lat ko za tok
kö vet ke zõ ren del ke zé sei:

1. cikk
6. és 7. cikk
a zá ró ok mány I. ré sze
a zá ró ok mány II. ré szé ben ta lál ha tó 2., 3. és 4. nyi -

lat ko zat
a zá ró ok mány III. ré szé ben ta lál ha tó 1. és 3. nyi lat -

ko zat
a mi nisz te rek és ál lam tit ká rok nyi lat ko za ta

9. Az Oszt rák Köz tár sa ság kor má nyá nak, az Olasz
Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki rály ság és a Por tu gál
Köz tár sa ság kor má nyá nak csat la ko zá sá ról  szóló,
1990. no vem ber 27-én, 1991. jú ni us 25-én, il let ve
1992. no vem ber 6-án alá írt jegy zõ könyv vel mó do -
sí tott, a Be ne lux Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met -
or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár -
sa ság kor má nyai kö zöt ti, a kö zös ha tá ra i 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-én Schen gen ben alá írt Meg ál la po -
dás hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, 1995. áp ri lis
28-án Brüsszel ben alá írt jegy zõ könyv és a kí sé rõ
nyi lat ko za tok.

10. Az Oszt rák Köz tár sa ság kor má nyá nak a Be ne lux
Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi Szö vet sé -
gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má nyai
kö zött Schen gen ben 1985. jú ni us 14-én alá írt meg -
ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen gen ben
1985. jú ni us 19-én alá írt Egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, 1995. áp ri lis 28-án Brüsszel -
ben alá írt meg ál la po dás, amely hez az Olasz Köz tár -
sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, a Por tu gál Köz tár sa ság
és a Gö rög Köz tár sa ság 1990. no vem ber 27-én,
1991. jú ni us 25-én, il let ve 1992. no vem ber 6-án
csat la ko zott, és an nak zá ró ok má nyá nak kö vet ke zõ
ren del ke zé sei:

1. cikk
5. és 6. cikk
a zá ró ok mány I. ré sze
a zá ró ok mány II. ré szé ben ta lál ha tó 2. nyi lat ko zat
a zá ró ok mány III. ré sze

11. A Dán Ki rály ság kor má nyá nak, a kö zös ha tá ra i 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-én Schen gen ben alá írt Meg ál la -
po dás hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló 1996. de cem -
ber 19-én Lu xem burg ban alá írt jegy zõ könyv és an nak
kap cso ló dó nyi lat ko za ta.

12. A Dán Ki rály ság kor má nyá nak a kö zös ha tá ra i 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
vég re haj tá sá ról  szóló, 1990. jú ni us 19-én Schen -
gen ben alá írt egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá -
ról  szóló 1996. de cem ber 19-én Lu xem burg ban alá -
írt meg ál la po dás, an nak zá ró ok má nya és a kap cso -
ló dó nyi lat ko za tok kö vet ke zõ ren del ke zé sei:

1. cikk
7. és 8. cikk
a zá ró ok mány I. ré sze
a zá ró ok mány II. ré szé ben ta lál ha tó 2. nyi lat ko zat
a zá ró ok mány III. ré sze
a mi nisz te rek és ál lam tit ká rok nyi lat ko za ta

13. A Finn Köz tár sa ság kor má nyá nak a kö zös ha tá ra i -
kon az el len õr zé sek fo ko za tos meg szün te té sé rõl
 szóló, 1985. jú ni us 14-én Schen gen ben alá írt Meg -
ál la po dás hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló 1996.
de cem ber 19-én Lu xem burg ban alá írt jegy zõ könyv
és an nak kap cso ló dó nyi lat ko za ta.

14. A Finn Köz tár sa ság kor má nyá nak a kö zös ha tá ra i -
kon az el len õr zé sek fo ko za tos meg szün te té sé rõl
 szóló 1985. jú ni us 14-ei Schen ge ni Meg ál la po dás
vég re haj tá sá ról  szóló, 1990. jú ni us 19-én Schen -
gen ben alá írt Egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá -
ról 1996. de cem ber 19-én Lu xem burg ban alá írt
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meg ál la po dás, an nak zá ró ok má nya és a kap cso ló dó
nyi lat ko za tok kö vet ke zõ ren del ke zé sei:

1. cikk
6. és 7. cikk
a zá ró ok mány I. ré sze
a zá ró ok mány II. ré szé ben ta lál ha tó 2. nyi lat ko zat
a zá ró ok mány III. ré sze, ki vé ve az Aland-szi ge tek re 

vo nat ko zó nyi lat ko za tot
a mi nisz te rek és ál lam tit ká rok nyi lat ko za ta

15. A Svéd Ki rály ság kor má nyá nak a kö zös ha tá ra i -
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-én Schen gen ben alá írt
Meg ál la po dás hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló,
1996. de cem ber 19-én Lu xem burg ban alá írt jegy zõ -
könyv és an nak kap cso ló dó nyi lat ko za ta.

16. A Svéd Ki rály ság kor má nyá nak a kö zös ha tá ra i -
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-ei Schen ge ni Meg ál la -
po dás vég re haj tá sá ról  szóló, 1990. jú ni us 19-én
Schen gen ben alá írt Egyez mény hez tör té nõ csat la -
ko zá sá ról  szóló, 1996. de cem ber 19-én Lu xem -
burg ban alá írt meg ál la po dás, an nak zá ró ok má nya 
és a kap cso ló dó nyi lat ko za tok kö vet ke zõ ren del -
ke zé sei:

1. cikk
6. és 7. cikk
a zá ró ok mány I. ré sze
a zá ró ok mány II. ré szé ben ta lál ha tó 2. nyi lat ko zat
a zá ró ok mány III. ré sze
a mi nisz te rek és ál lam tit ká rok nyi lat ko za ta

3. Rész

A. A Vég re haj tó Bi zott ság ha tá ro za tai:

SCH/Com-ex (93) 10
1993. 12. 14.

A mi nisz te rek és
ál lam tit ká rok 1992. jú ni us
19-i és1993. jú ni us 30-i, a
ha tály ba lé pés rõl  szóló
nyi lat ko za ta i nak
meg erõ sí té sé rõl

SCH/Com-ex (93) 14
1993. 12. 14.

A ká bí tó szer-ke res ke de lem 
el le ni gya kor la ti
igaz ság ügyi
együtt mû kö dés
ja ví tá sá ról

SCH/Com-ex (93) 21
1993. 12. 14.

Az egy sé ges ví zu mok
meg hosszab bí tá sá ról

SCH/Com-ex (93) 24
1993. 12. 14.

Az egy sé ges ví zum
meg sem mi sí té sé re,
vissza vo ná sá ra vagy
ér vé nyes sé gi ide jé nek
le rö vi dí té sé re vo nat ko zó
kö zös el vek rõl

SCH/Com-ex (94) 1 Rev. 2
1994. 04. 26.

A bel sõ ha tá ro kon 
a köz úti
ha tár át ke lõ he lye ken zaj ló
for ga lom aka dá lya i nak 
és kor lá ta i nak
meg szün te té sét cél zó
ki iga zí tó in téz ke dé sek rõl

SCH/Com-ex (94) 15 Rev.
1994. 11. 21.

A Schen ge ni Vég re haj tá si
Egyez mény 17. cik ké nek
(2) be kez dé sé ben 
em lí tett, a köz pon ti
ha tó sá gok kal tör té nõ
kon zul tá ci ót szol gá ló
szá mí tó gé pes el já rás
be ve ze té sé rõl

SCH/Com-ex (94) 16 Rev.
1994. 11. 21.

A kö zös be lép te té si és
ki lép te té si bé lyeg zõk
be szer zé sé rõl

SCH/Com-ex (94) 
17 Rev. 4
1994. 12. 22.

A schen ge ni rend szer
re pü lõt ere ken 
és kis re pü lõt ere ken 
tör té nõ be ve ze té sé rõl 
és alkalmazásáról

SCH/Com-ex (94) 25
1994. 12. 22.

Az egy sé ges ví zu mok
ki adá sá ra vo nat ko zó
sta tisz ti kai in for má ci ók
cseréjérõl

SCH/Com-ex (94) 28 Rev.
1994. 12. 22.

A 75. cikk ben a
ká bí tó sze rek re és
pszi cho tróp anya gok ra
elõ írt úti 
iga zo lás ról

SCH/Com-ex (94) 
29 Rev. 2
1994. 12. 22.

Az 1990. jú ni us 19-i
Schen ge ni Vég re haj tá si
Egyez mény
ha tály ba lép te té sé rõl

SCH/Com-ex (95) PV 1
Rev. 8. pont

A kö zös ví zum po li ti ká ról

SCH/Com-ex (95) 
20 Rev. 2
1995. 12. 20.

A Schen ge ni Vég re haj tá si
Egyez mény 2. cik ke
(2) be kez dé sé nek
al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
el já rás sal kap cso la tos
SCH/I (95) 40 Rev. 6
ok mány jóváhagyásáról
Rev.

SCH/Com-ex (95) 21
1995. 12. 20.

A schen ge ni ál la mok
kö zött a kül sõ 
ha tá ro kon elõ for du ló
eset le ges mû kö dé si 
hi bák ra vo nat ko zó
sta tisz ti kai 
és konk rét adatok gyors
cseréjérõl

11392 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/158. szám



SCH/Com-ex (96) 13 Rev.
1996. 06. 27.

A schen ge ni ví zu mok nak a 
Schen ge ni Vég re haj tá si
Egyez mény 30. cik ke
(1) be kez dé se a) pont ja
sze rint tör té nõ ki adá sá ra
vo nat ko zó elvekrõl

SCH/Com-ex (97) 39 Rev.
1997. 12. 15.

A schen ge ni ál la mok
kö zöt ti vissza fo ga dá si
meg ál la po dá sok ke re té ben
al kal ma zott bi zo nyí tá si
esz kö zök re és
va ló szí nû sí tõ
kö rül mé nyek re 
vonatkozó irányadó
elvekrõl

SCH/Com-ex (98) 1 Rev. 2
1998. 04. 21.

A mun ka cso port
te vé keny sé gé rõl  szóló
je len tés rõl

SCH/Com-ex (98) 12
1998. 04. 21.

A ki adott ví zu mok ra
vo nat ko zó sta tisz ti kák
he lyi szin tû cseréjérõl

SCH/Com-ex (98) 18 Rev.
1998. 06. 23.

A schen ge ni te rü let rõl
tör té nõ ki to lon co lás hoz
szük sé ges ok má nyok
ki ál lí tá sa kap csán
prob lé má kat fel ve tõ
or szá gok vo nat ko zá sá ban
meg ho zan dó
in téz ke dé sek rõl
VISSZAFOGADÁS – 
VÍZUMOK

SCH/Com-ex (98) 19
1998. 06. 23.

A mo na cói tar tóz ko dá si
en ge dé lyek rõl
VÍZUMOK – KÜLSÕ
HATÁROK – SIS

SCH/Com-ex (98) 21
1998. 06. 23.

A ví zum irán ti ké rel met
be nyúj tó sze mé lyek
út le ve lé nek
le bé lyeg zé sé rõl
VÍZUMOK

SCH/Com-ex (98) 26 def
1998. 09. 16.

A Schen gent ér té ke lõ és
vég re haj tá sát fel ügye lõ
Ál lan dó Bi zott ság
lét re ho zá sá ról

SCH/Com-ex (98) 29 Rev.
1998. 6. 23.

A tech ni kai schen ge ni
vív má nyok egé szét át fo gó
zá ra dék ról

SCH/Com-ex (98) 
35 Rev. 2
1998. 9. 16.

A Kö zös Ké zi könyv nek az
EU-tag ság ra pá lyá zó
ál la mok nak tör té nõ
átadásáról

SCH/Com-ex (98) 37 def 2
1998. 10. 27.

Az il le gá lis be ván dor lás
el le ni in téz ke dé sek
el fo ga dá sá ról

SCH/Com-ex (98) 
51 Rev. 3
1998. 12. 16.

A bûn cse lek mé nyek
meg elõ zé se és nyo mo zá sa
te rén a ha tá ron át nyú ló
rend õrségi
együtt mû kö dés rõl

SCH/Com-ex (98) 52
1998. 12. 16.

A ha tá ron át nyú ló
rend õrségi
együtt mû kö dés rõl  szóló
ké zi könyv rõl

SCH/Com-ex (98) 56
1998. 12. 16.

A ví zum mal el lát ha tó
ok má nyok ké zi köny vé nek
össze ál lí tá sá ról

SCH/Com-ex (98) 57
1998. 12. 16.

A meg hí vó le vél, a
kö te le zett ség vál la ló
nyi lat ko zat és a szál lás
iga zo lá sá ra szol gá ló
har mo ni zált nyom tat vány
bevezetésérõl

SCH/Com-ex (98) 59 Rev.
1998. 12. 16.

Az ok mány szak ér tõk
össze han golt
igény be vé te lé rõl

SCH/Com-ex (99) 1 Rev. 2
1999. 04. 28.

A ká bí tó sze rek te rén a
schen ge ni nor mák ról

SCH/Com-ex (99) 5
1999. 04. 28.

A SIRENE Ké zi könyv rõl

SCH/Com-ex (99) 6
1999. 04. 28.

A táv köz lés re vo nat ko zó
schen ge ni vív má nyok ról

SCH/Com-ex (99) 7 Rev. 2
1999. 04. 28.

Kap cso lat tar tó
tiszt vi se lõk rõl

SCH/Com-ex (99) 8 Rev. 2
1999. 04. 28.

Az össze kö tõ
tiszt vi se lõk rõl

SCH/Com-ex (99) 10
1999. 04. 28.

A til tott
fegy ver ke res ke de lem rõl

SCH/Com-ex (99) 13
1999. 04. 28.

A Kö zös Ké zi könyv és a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás
vég le ges vál to za tá ról

SCH/Com-ex (99) 14
1999. 04. 28.

A ví zum mal el lát ha tó
ok má nyok ké zi köny vé nek
össze ál lí tá sá ról

SCH/Com-ex (99) 18
1999. 04. 28.

A bûn cse lek mé nyek
meg elõ zés e és nyo mo zá sa
te rén a rend õrségi
együtt mû kö dés 
javításáról

B. A Vég re haj tó Bi zott ság kö vet ke zõ nyi lat ko za tai

Nyi lat ko zat Tárgy

SCH/Com-ex (96) Decl. 5
1996. 04. 18.

A „kül föl di” fo gal má nak
meg ha tá ro zá sá ról

SCH/Com-ex (96) Decl. 6
Rev. 2
1996. 06. 26.

A ki ada tás ról
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Nyi lat ko zat Tárgy

SCH/Com-ex (97) Decl. 13 
Rev. 2.
1998. 02. 09.

A kis ko rú ak jog el le nes
el vi te lé rõl

C. A Köz pon ti Cso port kö vet ke zõ ha tá ro za tai

Ha tá ro zat Tárgy

SCH/C (98) 117
1998. 10. 27.

Az il le gá lis be ván dor lás
el le ni in téz ke dé sek
el fo ga dá sá ról

SCH/C (99) 25
1999. 03. 22.

Az in for má to rok és bi zal mi 
sze mé lyek dí ja zá sát
sza bá lyo zó ál ta lá nos
el vek rõl

B. MELLÉKLET

[2. cikk (2) bekezdése]

Svájc a kö vet ke zõ jogi ak tu so kat a Ta nács ál tal a
15. cik kel össz hang ban meg ál la pí tott idõ pont tól kezdõ -
dõen fog ja al kal maz ni.

Ha erre az idõ pont ra a (*)-gal jel zett jogi ak tu sok ban
em lí tett meg ál la po dás vagy jegy zõ könyv nem lé pett még
ha tály ba az Eu ró pai Unió va la mennyi tag ál lam ban az érin -
tett jogi ak tus el fo ga dá sá nak idõ pont já ban, Svájc ezen jogi 
ak tu sok nak a ren del ke zé se it at tól az idõ pont tól kez dõ dõ en 
fog ja al kal maz ni, ami kor a szó ban for gó egyez mény vagy
jegy zõ könyv va la mennyi tag ál lam ban ha tály ba lép.

A Ta nács 1991. jú ni us 18-i 91/477 irány el ve a fegy ve -
rek meg szer zé sé nek és tar tá sá nak el len õr zé sé rõl (HL L
256., 1991. 9. 13., 51. o.) és az 1996. ja nu ár 12-i
96/129/EK bi zott sá gi aján lás sal (HL L 30., 1996. 2. 8.,
47. o.) mó do sí tott, a lõ fegy ver ok má nyok ról  szóló, 1993.
feb ru ár 25-i 93/216/EGK bi zott sá gi aján lás (HL L 93.,
1993. 04. 17., 39. o.);

A 2002. feb ru ár 18-i 334/2002/EK ta ná csi ren de let tel
(HL L 53., 2002. 2. 23., 7. o.) mó do sí tott, a ví zu mok egy -
sé ges for má tu má nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 1995. má jus
29-i 1683/95/EK ta ná csi ren de let (HL L 164., 1995. 7. 14.,
1. o.); a Bi zott ság 1996. feb ru ár 7-i és 2002. jú ni us 3-i ha -
tá ro za ta az egy sé ges ví zum for ma to váb bi tech ni kai kö ve -
tel mé nye i rõl (me lyet nem hir det tek ki);

Az Eu ró pai Par la ment és az Eu ró pai Ta nács 1995. ok tó -
ber 24-i 95/46/EK irány el ve 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 (HL L 281., 1995. 11. 23.,
31. o.);

A Ta nács 2000. má jus 29-i jogi ak tu sa az Eu ró pai Unió
tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély egyez -
mény nek az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 34. cik ke
sze rin ti lét re ho zá sá ról [az egyez mény 2. cik ké nek 1. be -

kez dé sé ben hi vat ko zott ren del ke zé sek] (HL C 197., 2000.
7. 12., 1. o.)*;

A Ta nács 2000. szep tem ber 28-i 2000/586/IB ha tá ro za -
ta 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 vég re haj tá sá ról  szóló egyez mény 40. cik ke (4) és
(5) be kez dé sé nek, 41. cik ke (7) be kez dé sé nek és 65. cik ke
(2) be kez dé sé nek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó el já rás ról
(HL L 248., 2000. 10. 03., 1. o.);

A Ta nács 2000. ok tó ber 17-i 2000/645/EK ha tá ro za ta a
Schen ge ni Vég re haj tó Bi zott ság SCH/Co mex (94) 15 rev.
ha tá ro za tá ban fog lalt schen ge ni vív má nyok he lyes bí té sé -
rõl (HL L 272., 2000. 10. 25., 24. o.);

A 2001. de cem ber 7-i 2414/2001/EK ta ná csi ren de let tel 
(HL L 327., 2001. 12. 12., 1. o.) és a 2003. már ci us 6-i
453/2003/EK ta ná csi ren de let tel (HL L 69., 2003. 3. 13.,
10. o.) mó do sí tott, a kül sõ ha tá rok át lé pé se kor ví zum kö te -
le zett ség alá esõ, il let ve az e kö te le zett ség alól men tes har -
ma dik or szág be li ál lam pol gá rok or szá ga i nak fel so ro lá sá -
ról  szóló, 2001. már ci us 15-i 539/2001/EK ta ná csi ren de -
let (HL L 81., 2001. 3. 21., 1. o.);

A Ta nács 2001. áp ri lis 24-i 2001/329/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás VI. ré szé nek és 3., 6. és 13. mel -
lék le té nek, va la mint a Kö zös Ké zi könyv 5a., 6a. és 8. mel -
lék le té nek fris sí té sé rõl (HL L 116., 2001. 4. 26., 32. o.);

A Ta nács 2001. má jus 28-i 1091/2001/EK ren de le te a
hosszú távú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum mal való sza bad
moz gás ról (HL L 150, 2001. 6. 6., 4. o.);

A Ta nács 2001. má jus 28-i 2001/420/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás 13. mel lék le te V. és VI. ré szé nek
és a Kö zös Ké zi könyv 6a. mel lék le té nek az egy ide jû leg
rö vid távú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum ként is ér vé nyes,
hosszú távú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zu mok te kin te té ben
tör té nõ ki iga zí tá sá ról (HL L 150., 2001. 6. 06., 47. o.);

A Ta nács 2001. má jus 28-i 2001/40/EK irány el ve a har -
ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak ki to lon co lá sá ról ho zott
ha tá ro za tok köl csö nös el is me ré sé rõl (HL L 149., 2001.
6. 02., 34. o.) és a Ta nács 2004. feb ru ár 23-i 2004/191/EK
ha tá ro za ta a har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak ki to lon -
co lá sá ról ho zott ha tá ro za tok köl csö nös el is me ré sé rõl
 szóló 2001/140/EK irány elv al kal ma zá sá ból adó dó pénz -
ügyi arány ta lan sá gok ki egyen lí té sét cél zó kri té ri u mok és
gya kor la ti sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról (HL L 60., 2004.
2. 27., 55. o.);

A Ta nács 2001. jú ni us 28-i 2001/51/EK irány el ve az
1985. jú ni us 14-i Schen ge ni Meg ál la po dás vég re haj tá sá -
ról  szóló egyez mény 26. cik ke ren del ke zé se i nek ki egé szí -
té sé rõl (HL L 187., 2001. 7. 10., 45. o.);

A Ta nács 2001. ok tó ber 16-i jogi ak tu sa az Eu ró pai
Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl
 szóló egyez mény hez csa tolt jegy zõ könyv nek az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló Szer zõ dés 34. cik ké nek meg fele lõen tör té nõ 
lét re ho zá sá ról [a jegy zõ könyv 15. cik ké ben hi vat ko zott
ren del ke zés] (HL C 326., 2001. 11. 21., 1. o.);*
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A Ta nács 2001. de cem ber 6-i 2424/2001/EK ren de le te a 
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik ge ne rá ci ó já nak
(SIS II.) ki fej lesz té sé rõl (HL L 328., 2001. 12. 13., 4. o.);

A Ta nács 2001. de cem ber 6-i 2001/886/IB ha tá ro za ta a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik ge ne rá ci ó já nak
(SIS II.) ki fej lesz té sé rõl (HL L 328., 2001. 12. 13., 1. o.);

A Ta nács 2001. de cem ber 20-i 2002/44/EK ha tá ro za ta a 
Kö zös Kon zu li Uta sí tás VII. ré szé nek és 12. mel lék le té -
nek, va la mint a Kö zös Ké zi könyv 14a. mel lék le té nek mó -
do sí tá sá ról (HL L 20., 2002. 1. 23., 5. o.);

A Ta nács 2002. feb ru ár 18-i 333/2002/EK ren de le te az
érin tett tag ál lam ré szé rõl el nem is mert úti ok mány bir to ko -
sai ré szé re a tag ál la mok ál tal ki adott ví zu mok be il lesz té sé -
re szol gá ló ûr la pok egy sé ges for má tu má ról (HL L 53.,
2002. 2. 23., 4. o.) és a Bi zott ság 2002. au gusz tus 12-i ha -
tá ro za ta az érin tett tag ál lam ré szé rõl el nem is mert úti ok -
mány bir to ko sai ré szé re a tag ál la mok ál tal ki adott ví zu -
mok be il lesz té sé re szol gá ló ûr la pok egy sé ges for má tu má -
nak mû sza ki elõ írásairól (me lyet nem hir det tek ki);

A Ta nács 2002. áp ri lis 25-i 2002/352/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Ké zi könyv fe lül vizs gá la tá ról (HL L 123., 2002.
5. 09., 47. o.);

A Ta nács 2002. áp ri lis 25-i 2002/354/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás III. ré szé nek ki iga zí tá sá ról és
16. mel lék le té nek lét re ho zá sá ról (HL L 123., 2002. 5. 9.,
50. o.);

A Ta nács 2002. jú ni us 13-i 1030/2002/EK ren de le te a
har ma dik or szá gok ál lam pol gá rai tar tóz ko dá si en ge dé lye
egy sé ges for má tu má nak meg ál la pí tá sá ról (HL L 157.,
2002. 6. 15., 1. o.) és a Bi zott ság 2002. au gusz tus 14-i ha -
tá ro za ta a har ma dik or szá gok ál lam pol gá rai tar tóz ko dá si
en ge dé lye egy sé ges for má tu má nak te kin te té ben a mû sza ki 
elõ írások meg ál la pí tá sá ról (me lyet nem hir det tek ki);

A Ta nács 2002. jú li us 12-i 2002/585/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás III. és VIII. ré szé nek ki iga zí tá sá -
ról (HL L 187., 2002. 7. 16., 44. o.);

A Ta nács 2002. jú li us 12-i 2002/586/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás VI. ré szé nek ki iga zí tá sá ról (HL L
187., 2002. 7. 16., 48. o.);

A Ta nács 2002. jú li us 12-i 2002/587/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Ké zi könyv fe lül vizs gá la tá ról (HL L 187., 2002.
7. 16., 50. o.);

A Ta nács 2002. no vem ber 28-i ke ret ha tá ro za ta a jog -
ellenes be-és át uta zás hoz, va la mint a jog el le nes tar tóz ko -
dás hoz tör té nõ se gít ség nyúj tás el le ni küz de lem büntetõ -
jogi ke re té nek meg erõ sí té sé rõl (HL L 328, 2002. 12. 5.,
1.o.);

A Ta nács 2002. no vem ber 28-i 2002/90/EK irány el ve a
jog el le nes be- és át uta zás hoz, va la mint a jog el le nes tar tóz -
ko dás hoz tör té nõ se gít ség nyúj tás meg ha tá ro zá sá ról (HL L 
328., 2002. 12. 5., 17. o.);

A Ta nács 2003. feb ru ár 27-i 415/2003/EK ren de le te a
ví zu mok, köz tük az át uta zó ten ge ré szek szá má ra ki bo csá -
tan dó ví zu mok ha tá ron tör té nõ ki adá sá ról (HL L 64.,
2003. 3. 7., 1. o.);

Az Iz lan di Köz tár sa ság nak és a Nor vég Ki rály ság nak a
schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és
fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá sá ról  szóló meg ál la po dás nak
meg fele lõen az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti egy sze rû -
sí tett ki ada tá si el já rás ról  szóló 1995. évi egyez mény, il let -
ve az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti ki ada tás ról  szóló
1996. évi egyez mény schen ge ni vív má nyok to vább fej lesz -
té sé nek mi nõ sü lõ ren del ke zé se i nek meg ha tá ro zá sá ról
 szóló, 2003. feb ru ár 27-i 2003/169/IB ta ná csi ha tá ro zat -
ban (HL L 67., 2003. 3. 12., 25. o.) em lí tett, az Eu ró pai
Unió tag ál la mai kö zöt ti egy sze rû sí tett ki ada tá si el já rás ról
 szóló 1995. évi egyez mény (HL C 78., 1995. 3. 30., 2. o.),
va la mint az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti ki ada tás ról
 szóló 1996. évi egyez mény (HL C 313., 1996. 10. 23.,
12. o.) ren del ke zé sei;*

A Ta nács 2003. feb ru ár 27-i 2003/170/IB ha tá ro za ta a
tag ál la mok bûn ül dö zõ szer vei ál tal kül föld re ki kül dött
össze kö tõ tiszt vi se lõk kö zös al kal ma zá sá ról (HL L 67.,
2003. 3. 12., 27. o.);

A Ta nács 2003. áp ri lis 14-i 693/2003/EK ren de le te az
egy sze rû sí tett át uta zá si ok mány (FTD) és egy sze rû sí tett
vas úti át uta zá si ok mány (FRTD) lét re ho zá sá ról, va la mint
a Kö zös Kon zu li Uta sí tás és a Kö zös Ké zi könyv mó do sí tá -
sá ról (HL L 99., 2003. 4. 17., 8. o.);

A Ta nács 2003. áp ri lis 14-i 694/2003/EK ren de le te a
693/2003/EK ren de let ben elõ írt egy sze rû sí tett át uta zá si
ok mány (FTD) és egy sze rû sí tett vas úti át uta zá si ok mány
(FRTD) egy sé ges for má tu ma i ról (HL L 99., 2003. 4. 17.,
15. o.);

A Ta nács 2003. jú ni us 13-i 2003/454/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás 12. mel lék le té nek, va la mint a Kö -
zös Ké zi könyv 14a. mel lék le té nek a ví zum dí jak te kin te té -
ben tör té nõ mó do sí tá sá ról (HL L 152., 2003. 6. 20., 82. o.);

A Ta nács 2003. jú li us 15-i 1295/2003/EK ren de le te a
2004. évi a thé ni olim pi ai vagy pa ra lim pi ai já té kok ban
részt vevõ olim pi ai csa lád tag ja i nak  szóló ví zu mok ké rel -
me zé sé re és ki adá sá ra vo nat ko zó el já rá sok meg könnyí té -
sét szol gá ló in téz ke dé sek rõl (HL L 183., 2003. 7. 22.,
1. o.);

A Ta nács 2003. jú li us 28-i 2003/585/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás 2. mel lék le te A. lis tá já nak, va la -
mint a Kö zös Ké zi könyv 5. mel lék le te A. lis tá já nak a pa -
kisz tá ni dip lo ma ta út le ve lek bir to ko sa i ra vo nat ko zó ví -
zum kö te le zett ség te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról
(HL L 198., 2003. 8. 6., 13. o.);

A Ta nács 2003. jú li us 28-i 2003/586/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Kon zu li Uta sí tás 3. mel lék le te I. ré szé nek, va la mint 
a Kö zös Ké zi könyv 5a. mel lék le te I. ré szé nek a har ma dik
or szá gok re pü lõ té ri tran zit ví zum-kö te le zett ség alá tar to zó
ál lam pol gá rai te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról (HL L
198., 2003. 8. 6., 15. o.);

A Ta nács 2003. ok tó ber 2-i 2003/725/IB ha tá ro za ta 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 
vég re haj tá sá ról  szóló egyez mény 40. cik ke (1) és (7) be -
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kez dé se ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról (HL L 260.,
2003. 10. 11., 37. o.);

A Ta nács 2003. no vem ber 25-i 2003/110/EK irány el ve
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 (HL L 321., 2003.
12. 6., 26. o.);

A Ta nács 2003. de cem ber 22-i 2004/14/EK ha tá ro za ta a 
Kö zös Kon zu li Uta sí tás V. ré sze (A ké rel mek vizs gá la tá -
nak alap ve tõ kri té ri u mai) har ma dik al be kez dé sé nek mó -
do sí tá sá ról (HL L 5., 2004. 1. 9., 74. o.);

A Ta nács 2003. de cem ber 22-i 2004/15/EK ha tá ro za ta a 
Kö zös Kon zu li Uta sí tás II. ré sze 1.2. pont já nak mó do sí tá -
sá ról és új mel lék le té nek ki dol go zá sá ról (HL L 5., 2004.
1. 9., 76. o.);

A Ta nács 2003. de cem ber 22-i 2004/17/EK ha tá ro za ta
az uta zá si be teg ség biz to sí tás nak az egy sé ges be uta zó ví -
zum meg szer zé sé hez szük sé ges alá tá masz tó do ku men tu -
mok lis tá já ra tör té nõ fel vé te le te kin te té ben a Kö zös Kon -
zu li Uta sí tás V. ré sze 1.4. pont já nak, il let ve a Kö zös Ké zi -
könyv I. ré sze 4.1.2. pont já nak mó do sí tá sá ról (HL L 5.,
2004. 1. 9., 79. o.);

A Ta nács 2004. feb ru ár 19-i 377/2004/EK ren de le te a
be ván dor lá si össze kö tõ tiszt vi se lõk há ló za tá nak lét re ho -
zá sá ról (HL L 64., 2004. 3. 2., 1. o.);

A Ta nács 2004. áp ri lis 29-i 2004/466/EK ha tá ro za ta a
kí sé ret tel uta zó kis ko rú ak cél zott ha tár el len õr zé sé rõl  szóló 
ren del ke zés fel vé te lé re te kin tet tel a Kö zös Ké zi könyv mó -
do sí tá sá ról (HL L 157., 2004. 4. 30., 136. o.);

A kí sé ret tel uta zó kis ko rú ak cél zott ha tár el len õr zé sé rõl
 szóló ren del ke zés fel vé te le te kin te té ben a Kö zös Ké zi -
könyv mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis 29-i
2004/466/EK ta ná csi ha tá ro zat he lyes bí té se (HL L 195.,
2004. 6. 2., 44. o.);

A Ta nács 2004. áp ri lis 29-i 871/2004/EK ren de le te a
ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni In for -
má ci ós Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
(HL L 162., 2004. 4. 30., 29. o.);

A Ta nács 2004. áp ri lis 29-i 2004/82/EK irány el ve a fu -
va ro zók nak az uta sok kal kap cso la tos ada tok köz lé sé re vo -
nat ko zó kö te le zett sé gé rõl (HL L 261., 2004. 8. 6., 24. o.);

A Ta nács 2004. áp ri lis 29-i 2004/573/EK ha tá ro za ta a
har ma dik ál la mok két vagy több tag ál lam te rü le té rõl ki uta -
sí tott ál lam pol gá ra i nak két vagy több tag ál lam te rü le té rõl
tör té nõ ki to lon co lá sá ra szol gá ló kö zös légi já ra tok szer ve -
zé sé rõl (HL L 261., 2004. 8. 6., 28. o.);

A Ta nács 2004. áp ri lis 29-i 2004/574/EK ha tá ro za ta a
Kö zös Ké zi könyv mó do sí tá sá ról (HL L 261., 2004. 8. 6.,
36. o.);

A Ta nács 2004. áp ri lis 29-i 2004/581/EK ha tá ro za ta a
kül sõ ha tár át ke lõ he lye ken el he lye zett táb lá kon fel tün te -
ten dõ jel zé sek mi ni mu má nak meg ál la pí tá sá ról (HL L
261., 2004. 8. 6., 119. o.);

A Ta nács 2004. jú ni us 8-i 2004/512/EK ha tá ro za ta a
 Vízuminformációs Rend szer lét re ho zá sá ról (VIS) (HL L
213., 2004. 6. 15., 5. o.).

ZÁRÓOKMÁNY

A meg ha tal ma zot tak el fo gad ták az eh hez a zá ró ok -
mány hoz csa tolt kö vet ke zõ kö zös nyi lat ko za to kat:

1. A Szer zõ dõ Fe lek kö zös nyi lat ko za ta a par la men ti
kon zul tá ci ó ról;

2. A Szer zõ dõ Fe lek kö zös nyi lat ko za ta a kül kap cso la -
tok ról;

3. A Szer zõ dõ Fe lek kö zös nyi lat ko za ta az Eu ró pai
Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl
 szóló, 2000. má jus 29-i egyez mény 23. cik ké nek (7) be -
kez dé sé rõl.

A meg ha tal ma zot tak tu do má sul vet ték az eh hez a zá ró -
ok mány hoz csa tolt kö vet ke zõ kö zös nyi lat ko za to kat:

1. Svájc nyi lat ko za ta a bûn ügyi jog se gély rõl;

2. Svájc nyi lat ko za ta a 7. cikk (2) be kez dé sé nek
b) pont ja te kin te té ben a schen ge ni vív má nyok to vább fej -
lesz té sé nek el fo ga dá sá ra vo nat ko zó idõ tar tam ról;

3. Svájc nyi lat ko za ta a bûn ügyi jog se gély rõl  szóló
 európai egyez mény és a ki ada tás ról  szóló eu ró pai egyez -
mény al kal ma zá sá ról;

4. Az Eu ró pai Bi zott ság nyi lat ko za ta a ja vas la tok to -
váb bí tá sá ról;

5. Az Eu ró pai Bi zott ság nyi lat ko za ta az Eu ró pai Bi -
zott sá got vég re haj tá si ha tás kö re i nek gya kor lá sá ban se gí tõ
bi zott sá gok ról.

Kelt Lu xem bo urg ban, 2004. ok tó ber 26-án.

(Aláírások)

A SZERZÕDÕ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATAI

A SZERZÕDÕ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATA 
A PARLAMENTI KONZULTÁCIÓRÓL

Az Eu ró pai Unió és Svájc he lyén va ló nak véli, hogy az
e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó ügye ket az Eu ró pai Par -
la ment–Svájc in ter par la men tá ris ülé sek ke re té ben tár gyal -
ják.

A SZERZÕDÕ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATA 
A KÜLKAPCSOLATOKRÓL

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az Eu ró -
pai Kö zös ség vál lal ja a Schen ge ni együtt mû kö dés sel
össze füg gõ te rü le te ken vele meg ál la po dást kö tött har ma -
dik ál la mok és nem zet kö zi szer ve ze tek arra való ösz tön zé -
sét, hogy azok – Svájc ilyen meg ál la po dá sok meg kö té sé re
való jog kö ré nek sé rel me nél kül – ha son ló meg ál la po dá so -
kat kös se nek a Sváj ci Ál lam szö vet ség gel.
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A SZERZÕDÕ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATA 
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI

KÖLCSÖNÖS BÛNÜGYI JOGSEGÉLYRÕL SZÓLÓ,
2000. MÁJUS 29-I EGYEZMÉNY 23. CIKKÉNEK

 (7) BEKEZDÉSÉRÕL

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy Svájc az
Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se -
gély rõl  szóló egyez mény 23. cik ke (1) be kez dé se c) pont -
já nak ren del ke zé se i re is fi gye lem mel, egyes egye di ese tek
kö rül mé nye i re való te kin tet tel meg kö ve tel he ti, hogy sze -
mé lyes ada to kat – amennyi ben az érin tett tag ál lam nem
sze rez te meg az érin tett sze mély hoz zá já ru lá sát – az (1) be -
kez dés a) és b) pont já ban em lí tett cé lok ra csak Svájc elõ -
ze tes hoz zá já ru lá sá val hasz nál hat fel olyan el já rá sok vo -
nat ko zá sá ban, ame lyek te kin te té ben Svájc a sze mé lyes
ada tok to váb bí tá sát vagy fel hasz ná lá sát ezen egyez mény
ren del ke zé sei sze rint, il let ve az 1. cikk ben em lí tett nem -
zet kö zi szer zõ dé sek sze rint meg ta gad hat ta vagy kor lá toz -
hat ta vol na.

Ha egy egye di eset ben Svájc meg ta gad ja a hoz zá já ru lá -
sát egy tag ál lam a fen ti be kez dés ren del ke zé sei sze rin ti
meg ke re sé se tel je sí té sé hez, ha tá ro za tát írás ban kö te les
meg in do kol ni.

EGYÉB NYILATKOZATOK

SVÁJC NYILATKOZATA A BÛNÜGYI JOGSEGÉLYRÕL

Svájc ki nyil vá nít ja, hogy a köz vet len adó zás te rü le tén
el kö ve tett adó zá si bûn cse lek mé nyek, ame lyek te kin te té -
ben e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban a
sváj ci ha tó sá gok el já rást foly tat nak, nem jo go sí ta nak fel a
bün te tõ el já rá sok ra ha tás kör rel ren del ke zõ bí ró sá gok elõt -
ti jog or vos lat ra.

SVÁJC NYILATKOZATA A 7. CIKK 
(2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA TEKINTETÉBEN 

A SCHENGENI VÍVMÁNYOK
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRA

VONATKOZÓ IDÕTARTAMRÓL

Egy jogi ak tus vagy in téz ke dés el fo ga dá sá ra és vég re -
haj tá sá ra a 7. cikk (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la -
pí tott, leg fel jebb két éves idõ tar tam a kö vet ke zõ sza ka szo -
kat fog lal ja ma gá ban:

elõ ké szí tõ sza kasz,
par la men ti el já rás,
a nép sza va zá si el já rás idõ tar ta ma (100 nap, amely a jog -

sza bály hi va ta los ki hir de té sé vel kez dõ dik) és, adott eset -
ben

a nép sza va zás (szer ve zés és sza va zás).
A Szö vet sé gi Ta nács ha la dék ta la nul ér te sí ti a Ta ná csot

és a Bi zott sá got az egyes sza ka szok le zá ru lá sá ról.

A Szö vet sé gi Ta nács kö te le zett sé get vál lal a ren del ke -
zé sé re álló összes esz köz al kal ma zá sá ra an nak ér de ké ben,
hogy a fent em lí tett sza ka szok a le he tõ leg ko ráb ban be fe -
je zõd je nek.

SVÁJC NYILATKOZATA A BÛNÜGYI JOGSEGÉLYRÕL 
SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNY ÉS A KIADATÁSRÓL
SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSÁRÓL

Svájc kö te le zett sé get vál lal arra, hogy tar tóz ko dik az
1957. de cem ber 13-i eu ró pai ki ada tá si egyez mény, va la -
mint az bûn ügyi jog se gély rõl  szóló, 1959. áp ri lis 20-i
egyez mény ra ti fi ká lá sa al kal má val tett fenn tar tá sok és nyi -
lat ko za tok al kal ma zá sá tól, amennyi ben azok nem áll nak
össz hang ban e meg ál la po dás sal.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 
A JAVASLATOK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL

A meg ál la po dást érin tõ ja vas la tok nak az Eu ró pai Unió
Ta ná csa és az Eu ró pai Par la ment ré szé re tör té nõ meg kül -
dé se kor, az Eu ró pai Bi zott ság to váb bít ja a má so la to kat
Svájc ré szé re is.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT VÉGREHAJTÁSI
HATÁSKÖREINEK GYAKORLÁSÁBAN SEGÍTÕ

BIZOTTSÁGOKRÓL

A sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az
egyé nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról
 szóló, 1995. ok tó ber 24-i 95/46/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv1 31. cik ke ál tal lét re ho zott bi zott ság mel -
lett az Eu ró pai Bi zott sá got vég re haj tá si ha tás kö re i nek
gya kor lá sá ban a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ban,
al kal ma zá sá ban és fej lesz té sé ben – se gí tõ bi zott sá gok a
kö vet ke zõk:

– ví zu mok egy sé ges for má tu má nak meg ha tá ro zá sá ról
 szóló, 1995. má jus 29-i 1683/95/EK ta ná csi ren de let2

6. cik ke ál tal lét re ho zott bi zott ság (,,ví zum bi zott ság”)

és

– A Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik ge ne rá -
ci ó já nak (SIS II) ki fej lesz té sé rõl szó ló, 2001. de cem ber 6-i 
2001/886/IB ta ná csi ha tá ro zat 5. cik ke és a 2001. de cem -
ber 6-i 2424/2001/EK ta ná csi ren de let3 5. cik ke ál tal lét re -
ho zott bi zott ság (,,II. SIS-bi zott ság”).

1 HL L 281., 1995. 11. 23., 31. o.
2 HL L 164., 1995. 7. 14., 1. o. A leg utóbb a Ta nács 2002. feb ru ár 18-i

334/2002/EK ren de le té vel mó do sí tott ren de let (HL L 53., 2002. 2. 23., 7. o.).
3 HL L 328., 2001. 12. 13., 1. és 4. o.
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MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS
 FORMÁJÁBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 

ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT, 
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT VÉGREHAJTÁSI

HATÁSKÖREINEK GYAKORLÁSÁBAN SEGÍTÕ
BIZOTTSÁGOKRÓL

A. A Kö zös ség le ve le

Ex cel len ci ás Uram!

A Ta nács hi vat ko zik a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek a
schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és
fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá sá ról  szóló meg ál la po dás ról
foly ta tott tár gya lá sok ra, és ked ve zõ en fo gad ta a Sváj ci Ál -
lam szö vet ség azon ké ré sét, hogy – a meg ál la po dás ha tá lya 
alá tar to zó te rü le te ken a dön tés ho za ta li el já rás ban való
rész vé te le szel le mé ben és a meg ál la po dás meg fe le lõ ér vé -
nye sü lé se ér de ké ben – tel jes kö rû en be kap cso lód jon az
 Európai Bi zott sá got vég re haj tá si jo ga i nak gya kor lá sá ban
se gí tõ bi zott sá gok mun ká já ba.

A Ta nács meg jegy zi, hogy ami kor a meg ál la po dás ha tá -
lya alá tar to zó te rü le te ken al kal maz ni fog ják eze ket az el -
já rá so kat, va ló ban szük ség lesz arra, hogy a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség be kap cso lód jék e bi zott sá gok mun ká já ba, an -
nak ér de ké ben, hogy ga ran tál ják a meg ál la po dás el já rá sa i -
nak az érin tett jogi ak tu sok ra és in téz ke dé sek re való al kal -
ma zá sát, és ezek ily mó don a Sváj ci Ál lam szö vet ség szá -
má ra is kö te le zõ vé vál ja nak.

Az Eu ró pai Kö zös ség kö te le zett sé get vál lal arra, hogy tár -
gyal jon a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek e bi zott sá gok mun ká já -
ba való be kap cso ló dá sá ra vo nat ko zó meg fe le lõ sza bá lyok ról.

A sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az
egyé nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról
 szóló, 1995. ok tó ber 24-i 95/46/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv te kin te té ben:

– Az Eu ró pai Bi zott ság – amennyi ben az adott kér dés
érin ti a schen ge ni vív má nyok al kal ma zá sát, és ki zá ró lag
e kér dés te kin te té ben – a le he tõ leg szé le sebb körû rész vé -
telt biz to sít ja a Sváj ci Ál lam szö vet ség szak ér tõi szá má ra
azon in téz ke dés ter ve ze tek elõ ké szí té sé ben, ame lye ket ezt
köve tõen az ezen irány elv 31. cik ke ér tel mé ben lét re ho -
zott, az Eu ró pai Bi zott sá got vég re haj tá si ha tás kö re i nek
gya kor lá sá ban se gí tõ bi zott ság hoz kell be nyúj ta ni. Eb ben
a te kin tet ben az Eu ró pai Bi zott ság az in téz ke dés ter ve ze tek 
ki dol go zá sa so rán ugyan úgy kon zul tál a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség szak ér tõ i vel, mint ahogy a tag ál la mok szak ér tõ i vel.

Az em lí tett 29. cik ke (2) be kez dé sé nek má so dik fran cia
be kez dé sé vel össz hang ban a Sváj ci Ál lam szö vet ség ki je löl -
het egy fel ügye lõ ha tó sá got vagy a Sváj ci Ál lam szö vet ség ál -
tal ki je lölt ha tó sá got kép vi se lõ olyan sze mélyt, aki meg fi gye -
lõi mi nõ ség ben, sza va za ti jog nél kül vesz részt a sze mé lyes
ada tok fel dol go zá sa te kin te té ben az egyé nek vé del mé vel
fog lal ko zó mun ka cso port ülé se in. E rész vé tel re ese ti meg hí -
vás alap ján ke rül sor, ki zá ró la go san a schen ge ni vív má nyok
al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kér dé sek te kin te té ben.

Le kö te lez ne, ha tá jé koz tat na ar ról, hogy Kor má nya
egyet ért-e a fen ti ek kel.

Ké rem, Uram, fo gad ja meg kü lön böz te tett nagy ra be csü -
lé sem ki fe je zé sét.

B. A Sváj ci Ál lam szö vet ség vá la sza

Ex cel len ci ás Uram!

Meg tisz tel te tés szá mom ra, hogy iga zol ha tom Ex cel len ci -
ád le ve lé nek kéz hez vé te lét, amely a kö vet ke zõ kép pen szól:

„A Ta nács hi vat ko zik a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek a
schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és
fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá sá ról  szóló meg ál la po dás ról
foly ta tott tár gya lá sok ra, és ked ve zõ en fo gad ta a Sváj ci Ál -
lam szö vet ség azon ké ré sét, hogy – a meg ál la po dás ha tá lya 
alá tar to zó te rü le te ken a dön tés ho za ta li el já rás ban való
rész vé te le szel le mé ben és a meg ál la po dás meg fe le lõ ér vé -
nye sü lé se ér de ké ben – tel jes kö rû en be kap cso lód jon az
 Európai Bi zott sá got vég re haj tá si jo ga i nak gya kor lá sá ban
se gí tõ bi zott sá gok mun ká já ba.

A Ta nács meg jegy zi, hogy ami kor a meg ál la po dás ha tá -
lya alá tar to zó te rü le te ken al kal maz ni fog ják eze ket az el -
já rá so kat, va ló ban szük ség lesz arra, hogy a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség be kap cso lód jék e bi zott sá gok mun ká já ba, an -
nak ér de ké ben, hogy ga ran tál ják a meg ál la po dás el já rá sa i -
nak az érin tett jogi ak tu sok ra és in téz ke dé sek re való al kal -
ma zá sát, és ezek ily mó don a Sváj ci Ál lam szö vet ség szá -
má ra is kö te le zõ vé vál ja nak.

Az Eu ró pai Kö zös ség kö te le zett sé get vál lal arra, hogy
tár gyal jon a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek e bi zott sá gok mun -
ká já ba való be kap cso ló dá sá ra vo nat ko zó meg fe le lõ sza bá -
lyok ról. A sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban 
az egyé nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá -
sá ról  szóló, 1995. ok tó ber 24-i 95/46/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv te kin te té ben:

– Az Eu ró pai Bi zott ság – amennyi ben az adott kér dés
érin ti a schen ge ni vív má nyok al kal ma zá sát, és ki zá ró lag
e kér dés te kin te té ben – a le he tõ leg szé le sebb körû rész vé -
telt biz to sít ja a Sváj ci Ál lam szö vet ség szak ér tõi szá má ra
azon in téz ke dés ter ve ze tek elõ ké szí té sé ben, ame lye ket ezt
köve tõen az ezen irány elv 31. cik ke ér tel mé ben lét re ho -
zott, az Eu ró pai Bi zott sá got vég re haj tá si ha tás kö re i nek
gya kor lá sá ban se gí tõ bi zott ság hoz kell be nyúj ta ni. Eb ben
a te kin tet ben az Eu ró pai Bi zott ság az in téz ke dés ter ve ze tek 
ki dol go zá sa so rán ugyan úgy kon zul tál a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség szak ér tõ i vel, mint ahogy a tag ál la mok szak ér tõ i vel.

– Az em lí tett 29. cik ke (2) be kez dé sé nek má so dik fran -
cia be kez dé sé vel össz hang ban a Sváj ci Ál lam szö vet ség
ki je löl het egy fel ügye lõ ha tó sá got vagy a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség ál tal ki je lölt ha tó sá got kép vi se lõ olyan sze -
mélyt, aki meg fi gye lõi mi nõ ség ben, sza va za ti jog nél kül
vesz részt a sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa te kin te té ben az 
egyé nek vé del mé vel fog lal ko zó mun ka cso port ülé se in.
E rész vé tel re ese ti meg hí vás alap ján ke rül sor, ki zá ró la go -
san a schen ge ni vív má nyok al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kér -
dé sek te kin te té ben.

Le kö te lez ne, ha tá jé koz tat na ar ról, hogy Kor má nya
egyet ért-e a fen ti ek kel.”
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Meg tisz tel te tés szá mom ra, hogy tá jé koz tat ha tom
 Excellenciádat: a fen ti ek el fo gad ha tók a Sváj ci Szö vet sé gi 
Ta nács szá má ra.

Ké rem, Uram, fo gad ja meg kü lön böz te tett nagy ra be csü -
lé sem ki fe je zé sét.

KÖZÖS NYILATKOZAT A VEGYESBIZOTTSÁGOK
EGYÜTTES ÜLÉSEIRÕL

Az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak kor má nya it kép vi se lõ
kül dött sé gek,

Az Eu ró pai Bi zott ság kül dött sé ge,
Az Iz lan di Köz tár sa ság kor má nyát és a Nor vég Ki rály -

ság kor má nyát kép vi se lõ kül dött sé gek,
A Sváj ci Ál lam szö vet ség kor má nyát kép vi se lõ kül dött ség,
– ar ról ha tá roz tak, hogy meg szer ve zik az egy rész rõl Iz -

land nak és Nor vé gi á nak a schen ge ni vív má nyok vég re haj -
tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá si
meg ál la po dá sá ban, más ré szõl a Sváj ci Ál lam szö vet ség -
nek a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra 
és fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá si meg ál la po dá sá ban lét re -
ho zott ve gyes bi zott sá gok együt tes ülé se it, füg get le nül az
ülé se zés szint jé tõl,

– meg jegy zik, hogy ezen együt tes ülé se zés az ezen ülé sek 
el nö ki tiszt jé re vo nat ko zó gya kor la ti sza bá lyo zást kí ván, te -
kin tet tel arra, hogy az el nö ki tisz tet a tár sult ál la mok egyi ke
töl ti be, az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a Sváj ci
Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek a
schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej -
lesz té sé re irá nyu ló tár su lá si meg ál la po dá sá val, va la mint az
Eu ró pai Unió Ta ná csa és az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég
Ki rály ság kö zöt ti, Iz land nak és Nor vé gi á nak a schen ge ni
vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re
irá nyu ló tár su lá si meg ál la po dá sá val össz hang ban,

– figye lembe ve szik a tár sult ál la mok azon óha ját,
amely nek ér tel mé ben azok az el nö ki tiszt be töl té sét – az
Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség kö zöt ti, a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek a schen ge ni
vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re
irá nyu ló tár su lá si meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek idõ -
pont já tól kez dõ dõ en – szük ség sze rint át ad ják egy más nak, 
és azt al fa be ti kus sor rend ben, fel vált va gya ko rol ják.

Kelt Lu xem bo urg ban, 2004. ok tó ber 26.”

 
4.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -

tály ba.

(2) E tör vény 3.  §-a a Meg ál la po dás 14. cikk (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 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.

(4) A Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán az Eu ró pai Unió 
tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló
2003. évi CXXX. tör vény III. Fe je ze tét ér te lem sze rû en
 alkalmazni kell.

(5) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az igaz ság ügyért és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
314/2007. (XI. 21.) Korm.

rendelete

a gyümölcsültetvény telepítését engedélyezõ
telepítési hatóság kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, a
ter mõ föld vé del mé rõl  szóló 2007. évi CXXIX. tör vény
66.  § (1) be kez dés b) pont já ban, va la mint a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény 174/A.  § a) pont já ban foglalt
felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1.  §

A Kor mány a ter mõ föld vé del mé rõl  szóló 2007. évi
CXXIX. tör vény sze rin ti te le pí té si ha tó ság ként a te le pí tés
he lye sze rint ille té kes jegy zõt je lö li ki.

2.  §

A te le pí té si en ge dé lye zé si el já rás ban a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal ta laj vé del mi ha tó sá gi jog kör ben
szakhatóságként közremûködik.

3.  §

E ren de let a ter mõ föld vé del mé rõl  szóló 2007. évi
CXXIX. tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg lép ha -
tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
91/2007. (XI. 21.) KvVM

rendelete

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
hitelesítési tevékenység szabályairól

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 20.  § (6) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya
a) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -

res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj tá sá -
nak egyes sza bá lya i ról  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
ren de let [a továb biak ban: 213/2006. (X. 27.) Korm. r.], il -
let ve a 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
alap ján az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá sá nak
nyo mon kö ve té sé re és je len té sé re vo nat ko zó irány mu ta tá -
sok lét re ho zá sá ról  szóló, 2007. jú li us 18-i 2007/589/EK
bi zott sá gi ha tá ro zat (a továb biak ban: 2007/589/EK ha tá -
ro zat) sze rin ti ki bo csá tá si je len tés hi te le sí té sé re,

b) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la tos
hi te le sí té si te vé keny ség sze mé lyi és szak mai fel té te le i rõl
 szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
183/2005. (IX. 13.) Korm. r.] alap ján üveg ház ha tá sú gá -
zok ki bo csá tá sa i val kap cso la tos hi te le sí té si te vé keny ség
vég zé sé re fel jo go sí tott hi te le sí tõk re
ter jed ki.

Alapfogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) el té rés: a lé te sít mény nyo mon kö ve té si, il let ve adat -

ke ze lé si rend sze ré nek a ki bo csá tá si en ge dély tõl és a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok tól el té rõ ki ala kí tá sa vagy mû köd te -
té se;

b) lé nyeg es sé gi szint: 500 ki lo ton na tel jes tárgy évi ki -
bo csá tást meg nem ha la dó lé te sít mé nyek ese tén a lé te sít -
mény tel jes tárgy évi ki bo csá tá sá nak 5%-a, 500 ki lo ton na

tel jes tárgy évi ki bo csá tás fe lett a lé te sít mény tel jes tárgy -
évi ki bo csá tá sá nak 2%-a;

c) lé nye ges el té rés: az el té rés olyan ese te, amely nél a
hi te le sí tõ szak mai íté le te sze rint a lé te sít mény nyo mon kö -
ve té si, il let ve adat ke ze lé si rend sze re je len tõ sen el tér a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok tól vagy a ki bo csá tá si en ge dély tõl és 
ez be fo lyá sol hat ja a kör nye zet vé del mi ha tó ság nak a lé te -
sít ménnyel kap cso la tos dön té se it, így kü lö nö sen ha az a lé -
nyeg es sé gi szin tet el érõ vagy azt meg ha la dó mér ték ben
tor zít ja a ki bo csá tá si je len tés ben sze rep lõ ada to kat;

d) té ve dés: a ki bo csá tá si je len tés ben sze rep lõ ada tok ra
ha tás sal lévõ egye di vagy hal mo zott hi bák, hi á nyos sá gok
és fél re ér tel me zé sek;

e) lé nye ges té ve dés: a ki bo csá tá si je len tés ben sze rep lõ
ada tok ra ha tás sal lévõ olyan egye di vagy hal mo zott hi bák,
hi á nyos sá gok és fél re ér tel me zé sek, ame lyek a hi te le sí tõ
szak mai íté le te sze rint be fo lyá sol hat ják a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság nak a lé te sít ménnyel kap cso la tos dön té se it, így
kü lö nö sen ha azok a lé nyeg es sé gi szin tet el érõ vagy azt
meg ha la dó mér ték ben tor zít ják a ki bo csá tá si je len tés ben
sze rep lõ ada to kat;

f) hi te le sí té si koc ká zat: a 2007/589/EK ha tá ro zat
I. mel lék le te 2.5. pont já nak d) al pont ja sze rin ti hi te le sí té si
koc ká zat;

g) nyo mon kö ve té si rend szer: a 2007/589/EK ha tá ro zat
I. mel lék le te 2.1. pont já nak e) és f) al pont ja sze rin ti nyo -
mon kö ve té si mód szer tan és nyo mon kö ve té si terv.

A hitelesítési tevékenységre vonatkozó alapvetõ
szabályok

3.  §

(1) A lé te sít mény üze mel te tõ je a tárgy évi üveg ház ha tá -
sú gáz ki bo csá tá sá ról ké szí tett ki bo csá tá si je len té se hi te le -
sí té sé vel leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 15-ig kö -
te les a 183/2005. (IX. 13.) Korm. r. sze rint fel jo go sí tott hi -
te le sí tõt meg bíz ni.

(2) A hi te le sí té si te vé keny ség fõ lé pé sei:
a) elõ hi te le sí tés és elõ hi te le sí tõi je len tés ké szí té se;
b) hi te le sí té si terv ké szí té se;
c) a hi te le sí té si terv vég re haj tá sa és hi te le sí tõi je len tés

ké szí té se;
d) bel sõ fe lül vizs gá lat le foly ta tá sa és bel sõ je len tés ké -

szí té se;
e) a hi te le sí tõi zá ra dék és a hi te le sí tõi je len tés vég le ge -

sí té se.

(3) A ki bo csá tá sok nagy fo kú bi zo nyos ság gal tör té nõ
meg ha tá ro zá sa ér de ké ben a lé te sít mény üze mel te tõ jé nek
meg bíz ha tó an be kell mu tat nia, hogy

a) a je len tett ada tok nem tar tal maz nak el lent mon dá so -
kat;

b) a lé te sít mény re vo nat ko zó nyil ván tar tá sok el lent -
mon dás men te sek és tel je sek.
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(4) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si te vé keny ség vég zé se alatt
vizs gál ni kö te les, hogy a tárgy év so rán vol tak-e el té ré sek,
il let ve hogy a ki bo csá tá si je len tés ben van-e té ve dés, va la -
mint hogy ezek lé nye ges nek mi nõ sül nek-e. A hi te le sí té si
te vé keny ség tel jes tar ta ma alatt a hi te le sí té si koc ká za tok is 
vizs gá lan dók.

(5) A hi te le sí tõ nek figye lembe kell ven nie a lé te sít mény 
üze mel te tõ je ál tal a nyo mon kö ve tés pon tos sá gá nak nö ve -
lé se ér de ké ben al kal ma zott koc ká zat ke ze lé si és -elem zé si
mód sze re ket, az al kal ma zott kör nye zet irá nyí tá si rend -
szert, va la mint hogy a lé te sít mény sze re pel-e az Eu ró pai
Kö zös ség kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend -
sze ré nek (EMAS) nyil ván tar tá sá ban.

(6) A hi te le sí tõ szak ér tõt hi te le sí té si te vé keny sé ge so -
rán szak mai ál lás pont já nak ki ala kí tá sá ban meg bí zó ja vagy 
mun kál ta tó ja nem uta sít hat ja.

Helyszíni vizsgálat

4.  §

(1) A hi te le sí tõ kö te les a ki bo csá tá si je len tés ben sze rep -
lõ ada tok meg bíz ha tó sá gát a lé te sít mény ben le foly ta tott
hely szí ni vizs gá lat ke re té ben is el len õriz ni.

(2) Az egyé ni hi te le sí tõ, a hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság
neve alatt be jegy zett hi te le sí tõ szak ér tõ, va la mint az eu ró -
pai kö zös sé gi hi te le sí tõ ne vé ben hi te le sí té si te vé keny sé get 
vég zõ sze mély a hi te le sí té si te vé keny ség bár mely sza ka -
szá ban jo go sult a hely szí ni vizs gá lat ke re té ben:

a) be lép ni a lé te sít mény va la mennyi érin tett he lyi sé gé -
be;

b) a lé te sít mény üze mel te tõ je kép vi se lõ jé nek és al kal -
ma zot ta i nak kér dé se ket fel ten ni;

c) meg te kin te ni min den, a hi te le sí té si te vé keny ség
szem pont já ból lé nye ges ada tot tar tal ma zó do ku men tu mot
és adat hor do zót;

d) min tá kat ven ni, tesz te ket vé gez ni, és
e) fo tó kat ké szí te ni.

(3) A hely szí ni vizs gá lat ról jegy zõ köny vet kell ké szí te -
ni, ame lyet az el já ró egyé ni hi te le sí tõ, hi te le sí tõ szak ér tõ,
il let ve az eu ró pai kö zös sé gi hi te le sí tõ ne vé ben hi te le sí té si
te vé keny sé get vég zõ sze mély és a lé te sít mény üze mel te tõ -
je ál tal alá írás ra fel ha tal ma zott kép vi se lõ alá írá sá val el lát.

Az elõhitelesítés

5.  §

(1) Elõ hi te le sí té si el já rást ak kor kell le foly tat ni, ha a hi -
te le sí té si te vé keny ség be be vont lé te sít mény a tárgy év ben
ka pott ki bo csá tá si en ge délyt, vagy ha hi te le sí té si te vé -
keny ség be be vont lé te sít mény a tárgy évet meg elõ zõ év ben 
már ren del ke zett ki bo csá tá si en ge déllyel, de a mû kö dé sé -

ben, üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tó for rá sá ban és for rás -
anya ga i ban, nyo mon kö ve té si, adat ke ze lé si és mi nõ ség irá -
nyí tá si rend sze ré ben, a ki bo csá tá si en ge dé lyé ben, va la -
mint a hi te le sí té si te vé keny sé get foly ta tó hi te le sí tõ sze mé -
lyé ben a tárgy év ben vál to zás tör tént.

(2) Az elõ hi te le sí tés cél ja, hogy a hi te le sí tõ a lé te sít -
mény ben foly ta tott te vé keny sé gek, az al kal ma zott adat ke -
ze lõ rend szer és a szer ve ze ti mû kö dés stra té gia elem zé sén,
va la mint az adott lé te sít ménnyel kap cso la tos hi te le sí té si
koc ká zat elem zé sen ke resz tül fel mér je a hi te le sí tés szem -
pont já ból a ki bo csá tá si en ge déllyel és je len tés sel kap cso -
lat ban a té ve dé sek és el té ré sek va ló szí nû sé gét, va la mint
hogy en nek alap ján meg ter vez ze a le foly ta tan dó hi te le sí té -
si el já rást.

(3) Az elõ hi te le sí tés so rán fel kell mér ni, hogy a lé te sít -
mény nyo mon kö ve té si rend sze rét a ki bo csá tá si en ge dély
és a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján ala kí tot ták-e ki és
mû köd tet ték a tárgy év fo lya mán, il let ve hogy lé tez nek-e a
ki bo csá tá si en ge dély ben sze rep lõ ki bo csá tá si for rá so kon
kí vül to váb bi ak is, an nak ér de ké ben, hogy az eset le ges té -
ve dé sek és el té ré sek még a hi te le sí té si terv vég re haj tá sa
elõtt ki ja ví tás ra ke rül hes se nek.

(4) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si te vé keny ség gel érin tett lé -
te sít mény kap csán e ren de let 1. mel lék le té nek meg fe le lõ
elõ hi te le sí té si el já rás ke re té ben stra té gia elem zést és hi te -
le sí té si koc ká zat elem zést vé gez, va la mint ezek ered mé -
nye i re fi gye lem mel elõ hi te le sí tõi je len tést és hi te le sí té si
ter vet ké szít. Az 1. mel lék let I. 3. pont ja sze rint össze fog -
lalt elõ hi te le sí tõi je len tést csa tol ni kell a hi te le sí tõi je len -
tés hez.

(5) Amennyi ben a hi te le sí tõ az elõ hi te le sí tés so rán el té -
rést ál la pít meg, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a lé te sít mény
üze mel te tõ jét, aki a fel tárt el té ré se ket kö te les a kör nye zet -
vé del mi ha tó ság nál ha la dék ta la nul be je len te ni és a
213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben kez de mé nyez ni a ki bo csá tá si en ge dé lyé nek 
mó do sí tá sát.

(6) Ha a hi te le sí tõ az (5) be kez dés sze rin ti el já rá sa so rán 
úgy íté li meg, hogy a be je len tés vagy en ge dély mó do sí tá si
ké re lem tár gyá ban a kör nye zet vé del mi ha tó ság dön té se
nél kül a nyo mon kö ve té si rend szer al kal ma zá sa lé nye ges
el té rést vagy lé nye ges té ve dést ered mé nyez ne, a hi te le sí té -
si te vé keny sé get a kör nye zet vé del mi ha tó ság dön té sé ig
fel füg gesz ti.

Hitelesítési terv készítése

6.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si te vé keny ség gel érin tett
min den egyes lé te sít mény re kü lön-kü lön hi te le sí té si ter vet 
ké szít, és azt tá jé koz ta tá sul ha la dék ta la nul meg kül di a lé -
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te sít mény üze mel te tõ jé nek. A hi te le sí té si ter vet úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy vég re haj tá sá val a lehe tõ leg ki sebb re
csök ken jen a hi te le sí té si koc ká zat, va la mint a le he tõ leg ki -
sebb le gyen a je len tett ki bocsá tá si ada tok bi zony ta lan sá ga.

(2) A hi te le sí té si terv el ké szí té sét min den eset ben meg
kell, hogy elõz ze a hi te le sí té si koc ká zat elem zés. A hi te le -
sí té si ter vet úgy kell meg ha tá roz ni, hogy vég re haj tá sá val a 
le he tõ leg ki sebb re csök ken jen a hi te le sí té si koc ká zat, va -
la mint a le he tõ leg ki sebb le gyen a je len tett ki bo csá tá si
ada tok bi zony ta lan sá ga.

(3) A hi te le sí té si terv kö te le zõ tar tal mi ele me it e ren de -
let 2. mel lék le te tar tal maz za.

(4) A hi te le sí tõ kö te les a hi te le sí té si te vé keny sé ge so rán 
tu do má sá ra ju tott újabb in for má ci ók és ada tok is me re té -
ben a hi te le sí té si terv fo lya ma tos fe lül vizs gá la tá ra, il let ve
szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ra. A hi te le sí té si ter vet min den 
eset ben mó do sí ta ni kell, amennyi ben az 5.  § (5) be kez dé -
sé nek meg fele lõen a ki bo csá tá si en ge dély mó do sí tás ra ke -
rül, és ez ha tás sal van a hi te le sí té si terv va la mely ele mé re.
A hi te le sí tõ a mó do sí tott hi te le sí té si ter vet ha la dék ta la nul
meg kül di a lé te sít mény üze mel te tõ jé nek.

(5) A hi te le sí té si ter vet csa tol ni kell a hi te le sí tõi je len -
tés hez.

A hitelesítési terv végrehajtása

7.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si ter vet e ren de let 3. mel lék -
le té nek meg fele lõen kö te les vég re haj ta ni.

(2) A hi te le sí té si terv vég re haj tá sa so rán a hi te le sí tõ nek
fo lya ma to san figye lembe kell ven nie a hi te le sí té si koc ká -
za to kat és az el já rás vé gén meg kell bi zo nyo sod nia ar ról,
hogy a hi te le sí té si el já rás so rán meg fele lõen ke zel te-e azo -
kat.

(3) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si terv vég re haj tá sa kor min -
den eset ben kö te les vizs gál ni, hogy a lé te sít mény üze mel -
te tõ je a tárgy év ben el tért-e a ki bo csá tá si en ge dély ben jó -
vá ha gyott nyo mon kö ve té si rend szer tõl.

(4) Amennyi ben a hi te le sí tõ meg ál la pít ja, hogy a nyo -
mon kö ve té si és az adat ke ze lé si rend szer fel épí té se és al -
kal ma zá sa té ve dés re vagy el té rés re ve zet, ér te sí ti a lé te sít -
mény üze mel te tõ jét, aki a fel tárt el té ré se ket kö te les a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság nál ha la dék ta la nul be je len te ni, és a
213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben kez de mé nyez ni a ki bo csá tá si en ge dé lyé nek 
mó do sí tá sát.

(5) Ha a hi te le sí tõ a (4) be kez dés sze rin ti el já rá sa so rán
úgy íté li meg, hogy a be je len tés vagy en ge dély mó do sí tá si
ké re lem tár gyá ban a kör nye zet vé del mi ha tó ság dön té se
nél kül a nyo mon kö ve té si rend szer al kal ma zá sa lé nye ges
el té rést vagy lé nye ges té ve dést ered mé nyez ne, a hi te le sí té -

si te vé keny sé get a kör nye zet vé del mi ha tó ság dön té sé ig
fel füg gesz ti.

Belsõ felülvizsgálat

8.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí tõi zá ra dék és a hi te le sí tõi je -
len tés vég le ge sí té se elõtt kö te les bel sõ fe lül vizs gá la tot le -
foly tat ni.

(2) A bel sõ fe lül vizs gá lat cél ja, hogy el len õriz ze a hi te -
le sí té si te vé keny ség le foly ta tá sá nak jog sza bá lyi elõ -
írásoknak meg fe le lõ meg tör tén tét, va la mint hogy ele gen -
dõ in for má ci ót nyújt son a hi te le sí tõ nek a ne vé ben le foly ta -
tott el já rá sok bel sõ ér té ke lé sé hez és a hi te le sí tõi zá ra dék
alá tá masz tá sá hoz.

(3) A bel sõ fe lül vizs gá lat le foly ta tá sát e ren de let 4. mel -
lék le te sze rin ti tar ta lom mal do ku men tál ni kell, amit a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság fel szó lí tá sá ra be kell mu tat ni.

Hitelesítõi záradék

9.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si terv vég re haj tá sát köve tõen 
a ki bo csá tá si je len tést hi te le sí tõi zá ra dék kal lát ja el,
amely ben

a) nyi lat ko zik ar ról, hogy az ál ta la vizs gált nyo mon kö -
ve té si és adat ke ze lé si rend szer meg fe lel-e a ki bo csá tá si
en ge dély nek és a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak, il let ve ezen
rend sze rek al kal ma zá sa ve ze tett-e té ve dés re vagy el té rés -
re;

b) nyi lat ko zik ar ról, hogy az ál ta la vizs gált ki bo csá tá si
je len tés ben sze rep lõ, a tárgy évi tel jes ki bo csá tás ra vo nat -
ko zó ada tok ban van-e lé nye ges té ve dés; és

c) nyi lat ko zik a lé te sít mény tárgy évi tel jes ki bo csá tá sá -
ról és an nak helyt ál ló sá gá ról.

(2) A hi te le sí tõi zá ra dék le het:

a) po zi tív hi te le sí tõi zá ra dék;

b) meg jegy zé sek kel el lá tott po zi tív hi te le sí tõi zá ra dék
vagy

c) ne ga tív hi te le sí tõi zá ra dék.

(3) A hi te le sí tõ po zi tív hi te le sí tõi zá ra dé kot ké szít,
amennyi ben arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a lé te sít mény
üze mel te tõ je a ki bo csá tá sok nyo mon kö ve té sét és az ada -
tok ke ze lé sét a ki bo csá tá si en ge dély nek és a vo nat ko zó
jog sza bá lyok nak meg fele lõen vé gez te, a je len tett ada tok -
ban nincs té ve dés, va la mint a lé te sít mény nincs el té rés ben, 
így a ki bo csá tá si je len tés hi te le sen tar tal maz za a lé te sít -
mény tárgy évi tel jes ki bo csá tá sát.
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(4) A hi te le sí tõ meg jegy zé sek kel el lá tott po zi tív hi te le -
sí tõi zá ra dé kot tesz, amennyi ben arra a kö vet kez te tés re jut, 
hogy a lé te sít mény üze mel te tõ je a ki bo csá tá sok nyo mon
kö ve té sét és az ada tok ke ze lé sét a ki bo csá tá si en ge dély -
nek, va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen
vé gez te, a je len tett ada tok ban nincs lé nye ges té ve dés, va -
la mint a lé te sít mény nincs lé nye ges el té rés ben, így a ki bo -
csá tá si je len tés hi te le sen tar tal maz za a lé te sít mény tárgy -
évi tel jes ki bo csá tá sát.

(5) Meg jegy zé sek kel el lá tott po zi tív hi te le sí tõi zá ra dék
ese tén a lé te sít mény üze mel te tõ je – a hi te le sí tõi je len tés -
ben ja va solt in téz ke dé sek kel össz hang ban – kö te les a fel -
tárt té ve dé se ket, va la mint el té ré se ket leg ké sõbb a tárgy -
évet kö ve tõ év de cem ber 31-ig meg szün tet ni, va la mint a
213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben a kör nye zet vé del mi ha tó ság nál kez de mé -
nyez ni a ki bo csá tá si en ge dé lyé nek mó do sí tá sát is.

(6) A hi te le sí tõ ne ga tív hi te le sí tõi zá ra dé kot tesz,
amennyi ben arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a lé te sít mé -
nye üze mel te tõ je a ki bo csá tá sok nyo mon kö ve té sét és az
ada tok ke ze lé sét nem a ki bo csá tá si en ge dély nek, va la mint
a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen vé gez te, és ez
lé nye ges el té rést vagy lé nye ges té ve dést ered mé nye zett a
je len tett ada tok ban, és ez a té ve dés nem ke rült vagy ke rül -
he tett ki ja ví tás ra a zá ra dék le zá rá sá ig, így a ki bo csá tá si je -
len tés nem tar tal maz za hi te le sen a lé te sít mény tárgy évi
tel jes ki bo csá tá sát.

(7) Ne ga tív hi te le sí tõi zá ra dék ese tén a lé te sít mény üze -
mel te tõ je új ki bo csá tá si je len tést ké szít és a 213/2006.
(X. 27.) Korm. r. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben a kör nye zet vé del mi ha tó ság nál kez de mé nye zi a ki bo -
csá tá si en ge dé lyé nek mó do sí tá sát. A hi te le sí tõ új el já rás
ke re té ben meg vizs gál ja, hogy az új ki bo csá tá si je len tést
ala pul véve a ko ráb ban le foly ta tott hi te le sí té si koc ká zat -
elem zés alap ján szük sé ges-e a hi te le sí té si terv mó do sí tá sa, 
majd a hi te le sí té si te vé keny ség is mé telt le foly ta tá sa.

(8) A hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság ál tal ké szí tett hi te le -
sí tõi zá ra dé kot az el já rás ban részt vett ve ze tõ hi te le sí tõ
szak ér tõ és a tár sa ság kép vi se le té re jo go sult sze mély írja
alá, a hi te le sí tõi je len tést pe dig az el já rás ban részt vett hi -
te le sí tõ szak ér tõk ír ják alá. Az egyé ni hi te le sí tõ ál tal ké szí -
tett hi te le sí tõi zá ra dé kot és hi te le sí tõi je len tést az egyé ni
hi te le sí tõ írja alá. Az eu ró pai kö zös sé gi hi te le sí tõ szer ve -
zet ál tal ké szí tett hi te le sí tõi zá ra dé kot a szer ve zet ne vé ben
hi te le sí té si te vé keny sé get vég zõ ve ze tõ hi te le sí tõ szak ér tõ
és a szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je írja alá, a hi te le sí tõi
je len tést pe dig az el já rás ban részt vett hi te le sí tõ szak ér tõk
ír ják alá.

(9) A hi te le sí tõi zá ra dé kot a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban, il let ve a miniszté -
rium in ter ne tes hon lap ján köz le mény ben köz zé tett adat la -
pon, az 5. mel lék let 1. pont já ban elõ írt tar ta lom mal kell el -
ké szí te ni és a lé te sít mény üze mel te tõ je kö te les azt a kör -

nye zet vé del mi ha tó ság szá má ra a 213/2006. (X. 27.)
Korm. r.-ben elõ írt ha tár idõ ig be nyúj ta ni.

Hitelesítõi jelentés

10.  §

(1) A 9.  §-ban le ír tak mel lett a hi te le sí tõ hi te le sí tõi je -
len tés ke re té ben:

a) nyi lat ko zik a hely szí ni vizs gá lat meg tör tén té rõl;
b) össze fog lal ja a té ve dé sek és el té ré sek ese te it, va la -

mint ezek együt tes kö vet kez mé nye it; és
c) ja vas la tot tesz a nyo mon kö ve té si rend szer olyan to -

vább fej lesz té sé re, amely elõ se gí ti a lé te sít mény jö võ be ni
ki bo csá tá sa i nak pon to sabb meg ha tá ro zá sát.

(2) A hi te le sí tõi je len tést a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban, il let ve a miniszté -
rium in ter ne tes hon lap ján köz le mény ben köz zé tett adat la -
pon, az 5. mel lék let 2. pont já ban elõ írt tar ta lom mal kell el -
ké szí te ni, és a lé te sít mény üze mel te tõ je kö te les azt a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság szá má ra a 213/2006. (X. 27.)
Korm. r.-ben elõ írt ha tár idõ ig be nyúj ta ni.

A hitelesítõ adatkezelése

11.  §

(1) A hi te le sí tõ az egyes lé te sít mé nyek kap csán vég zett
hi te le sí té si te vé keny sé gé vel kap cso la tos va la mennyi ada -
tot és do ku men tu mot kö te les a le foly ta tott el já rás vé gét
kö ve tõ tíz évig meg õriz ni, és fel hí vás ra a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(2) A hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság és az eu ró pai kö zös -
sé gi hi te le sí tõ kö te les az ál ta la al kal ma zott hi te le sí té si el -
já rá sok, va la mint a hi te le sí té si te vé keny ség gel kap cso la -
tos bel sõ fe lül vizs gá lat, fe le lõs sé gi, adat ke ze lé si és mi nõ -
ség irá nyí tá si rend jét meg ha tá ro zó sza bály za tot ké szí te ni,
azt fo lya ma to san fris sí te ni, és fel hí vás ra a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(3) Az egyé ni hi te le sí tõ kö te les az ál ta la al kal ma zott
adat ke ze lé si és mi nõ ség irá nyí tá si el já rá sok ról fel hí vás ra a
kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re tá jé koz ta tást adni.

Záró rendelkezések

12.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ez zel egy -
ide jû leg az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la -
tos hi te le sí té si te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 24/2005.
(IX. 13.) KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti.
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13.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/87/EK irány -
el ve (2003. ok tó ber 13.) az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki -
bo csá tá si egy sé gei Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend -
sze ré nek lét re ho zá sá ról és a 96/61/EK ta ná csi irány elv
mó do sí tá sá ról, 14. cikk (2)–(3), 15. cikk, 31. cikk, V. mel -
lék let 1–11. pon tok;

b) a Bi zott ság 2007/589/EK ha tá ro za ta (2007. jú li us
18.) a 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
alap ján az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá sa i nak
nyo mon kö ve té sé re és je len té sé re vo nat ko zó irány mu ta tá -
sok lét re ho zá sá ról, I. mel lék let 2.5. d) al pont, I. mel lék let
2.1. e), f) al pon tok, I. mel lék let 4.3. 1–2. fran cia be kez dés,
I. mel lék let 5.2. 5. fran cia be kez dés, I. mel lék let 10.4.2.
pont.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

Az elõhitelesítési eljárás
és az elõhitelesítõi jelentés

I. Az elõhitelesítés tartalmi elemei

1. Stra té gia elem zés;
2. Hi te le sí té si koc ká zat elem zés;
3. Elõ hi te le sí tõi je len tés ké szí té se.

1. Stra té gia elem zés

A lé te sít mény ál tal al kal ma zott nyo mon kö ve té si rend -
szer spe ci fi kus sa já tos sá ga i nak, erõs sé ge i nek és gyen ge sé -
ge i nek elem zé se, amely ke re té ben kü lö nö sen vizs gá lan dó

a) a lé te sít mény mû kö dé si kör nye ze te:
– a tárgy év so rán a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny -

sé gek jel le ge, il let ve az ezek hez tar to zó ki bo csá tá si for rá -
sok, be ren de zé sek és for rás anya gok,

– az al kal ma zott mé rõ be ren de zé sek és mé ré si el já rá -
sok, az anyag- és ener gia fo lya ma tok nyo mon kö ve té se;

b) a lé te sít mény adat ke ze lé si rend sze re:
– a ki bo csá tá si ada tok ere de te és al kal ma zá sa,
– az ada tok gyûj té sé re, szá mí tá sá ra és tá ro lá sá ra irá -

nyu ló el já rá sok;
c) a lé te sít mény ki bo csá tá si ada ta i nak elõ ál lí tá sá ban

érin tett szer ve ze ti egy sé gek mû kö dé se, a fe le lõs sé gi szin -
tek ala ku lá sa; és

d) a lé te sít mény mi nõ ség irá nyí tá si és -el len õr zé si rend -
sze re.

2. Hi te le sí té si koc ká zat elem zés

A hi te le sí té si koc ká zat elem zés a lé te sít mény te vé keny -
sé gi kö ré vel és an nak bo nyo lult sá gá val, va la mint a ki bo -
csá tó for rá sok kal és for rás anya gok kal össze füg gõ olyan
ere den dõ és el len õr zé si koc ká za tok azo no sí tá sát és elem -
zé sét, to váb bá azon ér té ke lé si koc ká za tok fel mé ré sét je -
len ti, ame lyek lé nye ges té ve dés hez vagy el té rés hez ve zet -
het nek.

3. Elõ hi te le sí tõi je len tés

Az elõ hi te le sí tõi je len tés nek kü lö nö sen az aláb bi meg -
ál la pí tá so kat kell tar tal maz nia:

a) szük sé ges-e a lé te sít mény nyo mon kö ve té si rend sze -
rét a ki bo csá tá si en ge dély ben és a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban lévõ elõ írásokhoz iga zí ta ni;

b) a lé te sít mény jel le gé bõl és mû kö dé sé bõl ere dõ koc -
ká za tok, ame lyek a hi te les sé get be fo lyá so ló va lót lan meg -
ál la pí tás hoz ve zet het nek a ki bo csá tá si je len tés ben;

c) az adott lé te sít mény bel sõ el len õr zé si rend sze ré nek
mû kö dé sé bõl ere dõ koc ká za tok, ame lyek ha tás sal le het -
nek az el té ré sek és a té ve dé sek ki kü szö bö lé sé re, eset le ges
elõ for du lá suk idõ be ni rög zí té sé re, ki ja ví tá sá ra; és

d) an nak a koc ká za ta, hogy a hi te le sí tõ a hi te le sí té si te -
vé keny sé ge so rán fi gyel men kí vül hagy bi zo nyos lé nye ges 
té ve dé se ket vagy el té ré se ket.

II. Az elõhitelesítés módjai

Az elõ hi te le sí tés so rán az aláb bi mód sze re ket le het al -
kal maz ni:

– sze mé lyes meg hall ga tá sok;
– hely szí ni vizs gá la tok;
– a lé te sít mény re jel lem zõ ki bo csá tá si tren dek elõ ze tes

ér té ke lé se, vizs gá la ta; il let ve
– elõ ze tes do ku men tum el len õr zés az adat ke ze lé si

rend sze rek kap csán.

2. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítési terv 
kötelezõ tartalmi elemei

1. Hi te le sí té si fo lya mat terv

A hi te le sí té si fo lya mat terv tar tal maz za
a) a hi te le sí té si terv ben sze rep lõ hi te le sí té si te vé keny -

sé gek jel le gét, he lyét, ide jét, az adott hi te le sí té si rész fel -
ada tok ra for dí tan dó idõt és mun ka erõ becs lé sét, kü lö nö -
sen:

– a hely szí ni vizs gá la tok,
– a rész le tes do ku men tum vizs gá lat,
– a sze mé lyes meg hall ga tás,
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– a min ta vé te le zés,
– a tesz tek, va la mint
– az adat el len õr zés

te kin te té ben;
b) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán meg hall ga tan dó sze -

mé lyek be osz tá sát;
c) a hi te le sí té si te vé keny ség be be vo nan dó hi te le sí tõ

szak ér tõk ne vét, szak te rü le tét, a hi te le sí té si el já rás ban be -
töl tött sze re pü ket (a hi te le sí té si el já rás mely sza ka szá ban
jár tak el);

d) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán be vont köz re mû kö -
dõ szak ér tõk ne vét, szak te rü le tét, a hi te le sí té si el já rás ban
be töl tött sze re pü ket; és

e) a bel sõ fe lül vizs gá la tot vég zõ sze mély ne vét, be osz -
tá sát.

2. Az adat el len õr zé si mód sze rek és min ta vé te li el já rá -
sok be mu ta tá sa

A vizs gá lan dó ada tok és do ku men tu mok kö rét, va la -
mint az al kal ma zan dó adat el len õr zé si mód sze re ket és min -
ta vé te li el já rá so kat elõ re meg kell ter vez ni és in do kol ni
kell. Az adat el len õr zés és min ta vé tel meg ter ve zé sé nél – a
pon tos ság, a tel jes ség és a kö vet ke ze tes ség alap el ve i re is
fi gye lem mel – úgy kell el jár ni, hogy a ki bo csá tá si for rá sok 
és ada tok rep re zen ta tív min tá ja ke rül jön el len õr zés re, ez -
ál tal biz to sít va, hogy a ki bo csá tás meg ha tá ro zá sa so rán a
koc ká za tok és bi zony ta lan sá gok ne ve zes se nek lé nye ges
té ve dés re.

3. A hi te le sí té si terv eset le ges meg is mé telt le foly ta tá -
sá ra vo nat ko zó ada tok és a kap cso ló dó in dok lás.

3. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítési terv végrehajtása

1. A nyo mon kö ve té si rend szer fel épí té sé nek és gya -
kor la ti al kal ma zá sá nak vizs gá la ta

A hi te le sí tõ meg vizs gál ja, hogy a tárgy év ben a nyo mon
kö ve té si rend szer tény le ges al kal ma zá sa meg fe lelt-e a ki -
bo csá tá si en ge dély ben és a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban
elõ ír tak nak.

A hi te le sí tõ nek az el já rá sa so rán vizs gál nia kell leg -
alább:

a) a nyo mon kö ve té si alap el vek ér vé nye sü lé sét;
b) az en ge dély ben jó vá ha gyott bi zony ta lan sá gi szin te -

ket be fo lyá so ló ada tok és in for má ci ók ér vé nyes sé gét, hi te -
les sé gét és meg fe le lõ sé gét;

c) a ki bo csá tá si en ge dély ki adá sa kor fenn ál ló fel té te -
lek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat;

d) hogy va la mennyi ki bo csá tá si for rás, be ren de zés és
for rás anyag sze re pel-e a ki bo csá tá si en ge dély ben;

e) a ki bo csá tá si en ge dély ben elõ írt mé rõ be ren de zé sek
és mû sze rek mû kö dé sét;

f) a mé rõ mû sze rek met ro ló gi ai ál la po tát (hi te le sí tés,
ka lib rá lás, ezek gya ko ri sá ga);

g) az elõ írt min ta vé te lek és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
el vég zé sé nek meg fe le lõ sé gét, va la mint hogy a vizs gá la to -
kat vég zõ la bo ra tó ri um ren del ke zik-e az adott ana li ti kai
vizs gá lat ra vo nat ko zó akk re di tá ci ó val;

h) a lé te sít mény mi nõ ség irá nyí tá si és -el len õr zé si rend -
sze ré nek meg fe le lõ sé gét; és

i) a ko ráb bi hi te le sí té sek so rán ja va solt vagy a ki bo csá -
tá si en ge dély ben elõ írt fej lesz té sek vég re haj tá sát, és hogy
van-e le he tõ ség a rend szer to vább fej lesz té sé re.

2. Az adat ke ze lé si rend szer meg fe le lõ sé gé nek vizs gá -
la ta

A hi te le sí tõ tesz tek kel és az adat ke ze lé si el já rá sok át ta -
nul má nyo zá sa, elem zé se alap ján fel mé ri a lé te sít mény bel -
sõ adat gyûj té si és -ke ze lé si rend sze ré nek a ki bo csá tá si en -
ge dély nek és a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak való meg fe le -
lé sét.

A hi te le sí tõ az el já rá sa so rán leg alább az aláb bi a kat kö -
te les vizs gál ni a lé te sít mény adat ke ze lé si rend sze re te kin -
te té ben:

a) a mé ré si mód sze re ket;
b) a mé ré si pon tok el he lye zé sét;
c) a mé rõ be ren de zé sek eset le ges meg hi bá so dá sát, cse -

ré jét, le ál lá sát, a kar ban tar tá sok nak a nyo mon kö ve té si
rend szer mû kö dé sé re gya ko rolt ha tá sa it és azon el já rá so -
kat, ame lye ket a lé te sít mény üze mel te tõ je ilyen ese tek ben
al kal maz a ki bo csá tá sok meg ha tá ro zá sá ra;

d) az ada tok gyûj té sé re vo nat ko zó el já rá so kat;
e) az ada tok rög zí té sé re szol gá ló rend sze rek mû kö dé -

sét;
f) az ada tok ke ze lé sé re al kal ma zott el já rá so kat és az

ada tok meg õr zé sét biz to sí tó el já rá so kat;
g) az adat mi nõ ség biz to sí tá sá ra szol gá ló el já rá so kat; és
h) az adat ke ze lé si rend szer to vább fej lesz té sé nek le he -

tõ sé ge it.

3. A ki bo csá tá si je len tés ben sze rep lõ ada tok pon tos sá -
gá nak és hi te les sé gé nek vizs gá la ta

A hi te le sí tõ fel mé ri, hogy a je len tett ada tok mennyi re
tel je sek, pon to sak és tor zí tás men te sek. El já rá sa so rán a hi -
te le sí tõ a lé te sít mény ki bo csá tá si je len té sé vel kap cso la to -
san leg alább az aláb bi a kat kö te les vizs gál ni:

a) a tel jes ki bo csá tás ra vo nat ko zó szá mí tá so kat;
b) a te vé keny sé gi ada to kat;
c) az al kal ma zott ki bo csá tá si té nye zõ ket;
d) az al kal ma zott fû tõ ér té ke ket;
e) az al kal ma zott oxi dá ci ós vagy kon ver zi ós té nye zõ -

ket; és
f) a fel hasz nált bio masszá ra vo nat ko zó mennyi sé gi és

mi nõ sé gi ada to kat (ha van ilyen).
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4. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A belsõ felülvizsgálat kötelezõ tartalmi
elemei

A bel sõ fe lül vizs gá lat rög zí ti mind azon in for má ci ót,
ame lyek iga zol ják a hi te le sí té si te vé keny ség jog sza bály -
sze rû le foly ta tá sát, így kü lö nö sen tar tal maz za:

a) az el já ró hi te le sí tõ szak ér tõi csa pat össze té te lé nek
ki vá lasz tá sá nál figye lembe vett szem pon to kat (kom pe ten -
cia ana lí zis);

b) a hi te le sí té si te vé keny ség le foly ta tá sá ra  szóló meg -
bí zás el fo ga dá sát meg elõ zõ üz le ti koc ká zat elem zést;

c) a stra té gia elem zés ered mé nye it, amennyi ben van;
d) an nak be mu ta tá sát, hogy a hi te le sí tõ az el já rá sa so -

rán mi ként ke zel te a hi te le sí té si koc ká za to kat, kü lö nö sen a 
ma gas hi ba koc ká za tú for rá so kat, és mi lyen in téz ke dé se ket 
tett, hogy a koc ká za to kat a le he tõ leg ki sebb re csök kent se;

e) az adat- és in for má ció el len õr zés, va la mint a min ta -
vé tel so rán le foly ta tott el já rá sok ered mé nye it, be le ért ve
an nak az in dok lá sát is, hogy mely ada tok vagy informá -
ciók ese té ben volt szük ség mély re ha tóbb elem zés re, több -
szö ri min ta vé tel re;

f) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán gyûj tött bi zo nyí té -
kok lis tá ját és ér té ke lé sét;

g) a nyo mon kö ve té si alap el vek ér vé nye sü lé se vizs gá -
la tá nak ered mé nye it;

h) a hi te le sí té si el já rá sok köz ben eset le ge sen be kö vet -
ke zett vál to zá so kat;

i) a hi te le sí tõ dön té sét a hi te le sí tõi zá ra dék ki adá sá ról
és a hi te le sí tõi zá ra dék tar tal mát;

j) a lé te sít mény üze mel te tõ je ál tal a tárgy év ben az elõ -
zõ hi te le sí té si te vé keny sé gek so rán fel tárt el té ré sek meg -
szün te té sé re tett in téz ke dé sek ér té ke lé sét; és

k) a hi te le sí tõ és az el járt hi te le sí tõ szak ér tõk össze fér -
he tet len sé gi nyi lat ko za ta it.

5. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítõi záradék és a hitelesítõi jelentés

1. A hi te le sí tõi zá ra dék kö te le zõ tar tal mi ele mei:
a) a tárgy év meg je lö lé se;
b) a lé te sít mény azo no sí tó ada tai;
c) a ki bo csá tá si en ge dély azo no sí tó ada tai;
d) az el já ró hi te le sí tõ és a hi te le sí tõ szak ér tõk azo no sí tó 

ada tai;
e) nyi lat ko zat a hely szí ni vizs gá lat meg tör tén té rõl;
f) az el té ré sek, té ve dé sek rész le tei;
g) nyi lat ko zat a lé te sít mény tárgy évi ki bo csá tá si je len -

té sé nek meg fe le lõ sé gé rõl; és
h) a lé te sít mény tárgy évi tel jes ki bo csá tá sa.

2. A hi te le sí tõi je len tés kö te le zõ tar tal mi ele mei:
a) e ren de let 5.  § (5) be kez dé se, va la mint a 7.  § (4) be -

kez dé se sze rin ti meg ál la pí tá sok;
b) az elõ hi te le sí tõi je len tés, amennyi ben van;
c) a hi te le sí té si terv;
d) a hely szí ni vizs gá la ton fel vett jegy zõ köny vek má so -

la ta;
e) a hi te le sí té si koc ká zat elem zés ered mé nyei;
f) a té ve dé sek bõl és az el té ré sek bõl ere dõ bi zony ta lan -

sá gi szá mí tá sok; és
g) ja vas la tok a lé te sít mény nyo mon kö ve té si rend sze -

ré nek to vább fej lesz té sé re.

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
239/2007. (XI. 21.) KE

határozata

dr. Fodor György rektori megbízásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100.  §-ának a) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek – a fenn tar tó val egyet ér tés -
ben tett – ja vas la tá ra

a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye te men

dr. Fo dor György egye te mi ta nárt

– 2007. no vem ber 1-jé tõl 2011. au gusz tus 29-éig ter je -
dõ idõ tar tam ra –

meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 31.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. no vem ber 12.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/4586/2007.
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A Köztársasági Elnök
240/2007. (XI. 21.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Tõ kés Gé zát 2008. már ci us 1-jei ha tállyal bí rói tiszt -
sé gé bõl fel men tem;

dr. Ig nácz né dr. Szõ ke Ber na det tet,

dr. Ju hász Ger gely Pé tert,

dr. Ke vicz ki Ist vánt,

dr. Krát ky Ákost,

dr. Liszt Ágo ta Évát,

dr. Mi ha lics Kla u di át,

Pum mer né dr. Bo ruzs Ma ri annt,

dr. Sal Il di kót,

dr. Sza lai Be at ri xet,

dr. Szar vas Ró ber tet,

dr. Tur bucz Zol tánt és

dr. Vas vá ri Csa bát 2007. de cem ber 1. nap já tól ha tá ro -
zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Tóth Sza bol csot 2007. de cem ber 1. nap já tól ha tá ro -
zat lan idõ tar tam ra ka to nai bí ró vá,

dr. Bé res Ju di tot,

dr. Haj dú Ág nest,

dr. Lé vai Ju di tot,

dr. Mik lós Györ gyöt,

dr. Pa czo la y né dr. Szi lá gyi Er zsé be tet,

dr. Sza lai Gé zát és

dr. Vass né dr. Sze ke res Edi na Má ri át a 2007. de cem ber
1. nap já tól 2010. no vem ber 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra 
bí ró vá 

ki ne ve zem.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-1/4675/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1088/2007. (XI. 21.) Korm.

határozata

a Hadigondozottak Közalapítványa létrehozásáról
szóló 1116/1994. (XII. 9.) Korm. határozat

módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és
egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi LXV. tör vény 1.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján

1. a Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya lét re ho zá sá ról
 szóló 1116/1994. (XII. 9.) Korm. ha tá ro zat mel lék le tét ké -
pe zõ Ala pí tó Ok ira tot a mel lék let sze rint mó do sít ja;

2. fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert, hogy a Köz -
ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé te le so rán az ala pí tó kép vi se le té ben a bí ró -
ság nál el jár jon;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tot a bí -
ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a Ma -
gyar Köz löny ben te gye köz zé.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-
 dé sét köve tõen azon nal

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

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

Melléklet
az 1088/2007. (XI. 21.) Korm. határozathoz

A Hadigondozottak Közalapítványa
Alapító Okiratának módosítása

1. Az Ala pí tó Ok irat 4. pont ja a kö vet ke zõ 4.5. al pont -
tal egé szül ki:
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(A Köz ala pít vány cél ja)
„4.5. A Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség -

ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 57/A.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján a sze mé lyi kár pót lás sal kap cso la tos
össze gek ki fi ze té sé nek tel je sí té se.”

2. Az Ala pí tó Ok irat 8.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8.1. Ku ra tó ri um
A Köz ala pít vány leg fõbb dön tést hozó szer ve a 9 tagú

ku ra tó ri um. A ta go kat az ala pí tó az aláb bi szer ve ze tek ja -
vas la ta alap ján je lö li ki:

Hon vé del mi Mi nisz té ri um, Egész ség ügyi Miniszté -
rium, Pénz ügy mi nisz té ri um, Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um, Vak Ha di rok kan tak Or szá gos
Egye sü le te, Ha di gon do zot tak, Ha di öz ve gyek, Ha di ár vák
Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé ge (HONSZ), Ma gyar Ha di -
gon do zot tak Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé ge
(MAHONSZ), Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó -
ság, Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár.

A ku ra tó ri um tag jai:

1. dr. Jó zsef  Pé ter a Hon vé del mi Mi nisz té ri um tól,
2. dr. Sze pez di Zsu zsan na  az Egész ség ügyi Miniszté -

riumtól,
3. Szik sza i né dr. Bér ces Anna  fõ osz tály ve ze tõ a Pénz -

ügy mi nisz té ri um tól,
4. Ko vács Já nos  az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -

tési Mi nisz té ri um tól,
5. Kre isz Mi hály  a Vak Ha di rok kan tak Or szá gos Egye -

sü le té tõl,

6. Ipacs Jó zsef  a Ha di gon do zot tak, Ha di öz ve gyek,
 Hadiárvák Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé gé tõl (HONSZ),

7. Va dai Mi hály Zsolt  a Ma gyar Ha di gon do zot tak
 Országos Nem ze ti Szö vet sé gé tõl (MAHONSZ),

8. Ha u din ger Ist ván az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság tól,

9. dr. Oko licsny Emí lia az Or szá gos Egészségbiztosí -
tási Pénz tár tól.”

3. Az Ala pí tó Ok irat 8.7.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„8.7.1. A Köz ala pít vány nál a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um, a Pénz ügy mi nisz té ri um és a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um kép vi se lõ jé bõl álló 3 tagú fel ügye lõ bi zott -
ság mû kö dik.

A fel ügye lõ bi zott ság

– el nö ke: 
        dr. Nagy Sán dor Pénz ügy mi nisz té ri um,

– tag jai: 

    Kõ nig Éva Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um,

    dr. Szi lá gyi Béla Hon vé del mi Mi nisz té ri um.”

4. Az Ala pí tó Ok irat 9.7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„9.7. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a
va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen
1 M Ft (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt hat az
Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra.”

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.
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