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18/2008. (II. 1.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság
 Kormánya kö zött a Szlo vák Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ta lál ha tó
föld te rü le tek nek az Ipoly ha tár fo lyón, Ipoly töl gyes és Malé
 Kosihy te le pü lé sek tér sé gé ben fel épí tés re ke rü lõ hal lép csõ lé te sí -
té se és üze mel te té se cél já ból tör té nõ ide ig le nes igény be vé te lé rõl
 szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetésérõl 750



 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
18/2008. (II. 1.) Korm.

rendelete

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

államterületén található földterületeknek az Ipoly
határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy települések

térségében felépítésre kerülõ hallépcsõ létesítése
és üzemeltetése céljából történõ ideiglenes

igénybevételérõl  szóló, jegyzékváltás útján létrejött
Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a Szlo vák Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ta lál -
ha tó föld te rü le tek nek az Ipoly ha tár fo lyón, Ipoly töl gyes és 
Malé Ko si hy te le pü lé sek tér sé gé ben fel épí tés re ke rü lõ hal -
lép csõ lé te sí té se és üze mel te té se cél já ból tör té nõ ide ig le -
nes igény be vé te lé rõl  szóló, jegy zék vál tás út ján lét re jött
Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

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

3.  §

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

„SZÓBELI JEGYZÉK

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma tisz te le tét 
fe je zi ki a Szlo vák Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak
és van sze ren csé je tá jé koz tat ni, hogy az Ipoly töl gyes
 magyar és a Malé Ko si hy szlo vák te le pü lés tér sé gé ben, a
III.12/14 MO szá mú és a III.12/17 S szá mú ha tár jel kö zött, 
az Ipoly ha tár fo lyón, valamint annak köz vet len kö ze lé ben
szlo vák és ma gyar ál lam te rü le ten a hal lép csõ lé te sí té se és
üze mel te té se ér de ké ben a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a
ké szen áll meg köt ni a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nyá val
az aláb bi szö ve gû Meg ál la po dást:

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság 
államterületén található földterületeknek az Ipoly

határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy települések
térségében felépítésre kerülõ hallépcsõ létesítése

és üzemeltetése céljából történõ ideiglenes
igénybevételérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a (a továb biak ban: „Szer zõ dõ Fe lek”)

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zött
a jó szom szé di kap cso la tok ról és a ba rá ti együtt mû kö dés -
rõl  szóló 1995. már ci us 19-én, Pá rizs ban alá írt Szer zõ dés -
ben fog lal tak szel le mé ben,

az Ipoly fo lyó és víz gyûj tõ jé nek az Euró pai Par la ment
és a Ta nács 2000/60/EK irány elve (2000. ok tó ber 23.) a
víz po li ti ka te rén a kö zös sé gi fel lé pés ke re te i nek meg ha tá -
ro zá sá ról (EU Víz Ke ret irány elv) szel le mé ben meg va ló sí -
tan dó kör nye zet- és ter mé szet vé del me ér de ké ben,

ki in dul va a Ma gyar or szág – Szlo vá kia – Uk raj na Szom -
széd sá gi Együtt mû kö dé si Prog ram 2004–2006-ból
(INTERREG III/A),

az Ipoly töl gyes ma gyar és Malé Ko si hy szlo vák te le pü -
lé sek mel lett ta lál ha tó duz zasz tó mû tér sé gé ben lé te sí ten dõ 
hal lép csõ meg épí té se és üze mel te té se cél já ból,

ki in dul va a kö zös ál lam ha tár nak az Ipoly ha tár fo lyón
el vég zett víz gaz dál ko dá si in téz ke dé sek kel össze füg gés -
ben szük sé ges sé vált mó do sí tá sa, valamint a le vá lasz tott
ál lam te rü le tek cse ré je elõ ké szí té sé nek ál lá sá ból,

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Köz tár sa ság
kö zött az ál lam ha tár rend jé nek sza bá lyo zá sa tár gyá ban
1956. évi ok tó ber hó 13. nap ján, Prá gá ban alá írt Szer zõ dés 
(a továb biak ban: Ha tár szer zõ dés) 14. és 19. cik ké ben fog -
lalt ren del ke zé sek nek meg fele lõen
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek tu do má sul ve szik, hogy az Ipoly -
töl gyes ma gyar és a Malé Ko si hy szlo vák te le pü lés tér sé -
gé ben, a III.12/14 MO szá mú és a III.12/17 S szá mú ha tár -
jel kö zött, az Ipoly ha tár fo lyón, valamint annak köz vet len
kö ze lé ben szlo vák és ma gyar ál lam te rü le ten hal lép csõ lé -
te sül, amely nek be ru há zó ja a ma gyar Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: „a be ru há zó”).
 (2) A Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány a egyet ért az zal,
hogy a hal lép csõ ré sze ként meg va ló su ló el ke rü lõ csa tor na
és más já ru lé kos mû tár gyak meg épí té se és üze mel te té se
cél já ból fel hasz ná lás ra ke rül jön a Szlo vák Köz tár sa ság
érin tett, 42 472 m2 nagy sá gú ál lam te rü le te. Az érin tett
Malé Ko si hy köz igaz ga tá si te rü le tén be lül el he lyez ke dõ
1893/1, 1902/1, 1936, 1937, 1938 hrsz.-ú in gat la nok a
Szlo vák Köz tár sa ság tu laj do nát ké pe zik, ke ze lõ jük a Szlo -
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vák Víz gaz dál ko dá si Vál la lat, Ál la mi Vál la lat – Bans ká
Šti av ni ca.

2. cikk

(1) A Ma gyar Fél kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a be -
ru há zás meg va ló su lá sá hoz szük sé ges víz jo gi és egyéb,
még le nem foly ta tott en ge dé lyez te té si el já rá so kat mind -
két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint le foly tat ja.
 (2) A Szlo vák Fél kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a
Szlo vák Fél ré szé rõl szük sé ges víz jo gi és egyéb, ezek kel
össze füg gõ en ge dé lyez te té si el já rá so kat a bel sõ jog sza bá -
lyok sze rint le foly tat ja.
 (3) A Ma gyar Fél kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a ma -
gyar be ru há zó a je len Meg álla po dás 1. cik ké ben meg je lölt
szlo vák ál lam i te rü le tet csak a je len Meg ál la po dás ban fog -
lalt épí té si és a be fe je zett lé te sít mény üze mel te té si cél ja i ra
fog ja fel hasz nál ni.
 (4) A Ma gyar Fél kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a ma -
gyar be ru há zó fi ze tés kép te len sé ge ese tén a hal lép csõ lé te -
sí té sé vel és üze mel te té sé vel össze füg gés ben oko zott kárt a 
ká ro sul tak nak meg té rí ti.

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod tak ab ban, hogy a hal lép -
csõ el ké szült lé te sít mé nye it a je len Meg álla po dás 4. cik ké -
nek (2) be kez dé sé ben fog lalt szer zõ dés ha tály ba lé pé sé ig
az ille té kes víz gaz dál ko dá si szer vek és szer ve ze tek út ján a 
hal lép csõ üze mel te té si sza bály za tá ban fog lal tak sze rint
kö zö sen fog ják üze mel tet ni és hasz nál ni.

4. cikk

(1) Te kin tet tel a Ha tár szer zõ dés 3. cik ke (1) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tá ra, valamint a 3. cik ke (5) be kez dé -
sé re, a Szer zõ dõ Fe lek ab ban ál la pod tak meg, hogy az épít -
ke zés sel érin tett tér ség ben az ál lam ha tár nem vál to zik. Az
ál lam ha tár vo na la a ha tá lyos ha tár ok má nyok nak meg fele -
lõen az épít ke zés kez de te nap já nak ál la po ta sze rint vál to -
zat lan ma rad egé szen a (2) be kez dés sze rin ti, az ál lam ha tár 
elõ ké szí té s alatt lévõ mó do sí tá sá nak hatályba lépéséig,
valamint az ezzel kap cso la tos le vá lasz tott ál lam te rü le tek
cse ré jé nek vég re haj tá sá ig.
 (2) A Szer zõ dõ Fe lek tu do má sul vet ték, hogy az Ipoly
fo lyó me der vál to zá sa kö vet kez té ben az el vég zett víz gaz -
dál ko dá si mun ká la tok kal kap cso la to san a Meg álla po dás
1. cik ké ben meg je lölt ha tár sza ka szon az ál lam ha tár mó do -
sí tá sá ra ke rül sor, amely nek elõ ké szí té sé re az ille té kes ál -
lam i szer vek fel ha tal ma zást kap tak és ame lyet kü lön nem -
zet kö zi szer zõ dés ren de zi majd.

5. cikk

(1) A be ru há zó, valamint a Ma gyar Köz tár sa ság ille té -
kes víz gaz dál ko dá si szer vei sze mély ze té nek tag jai az épí -
té si mun kák el vég zé se, valamint a hal lép csõ üze mel te té se
cél já ból jo go sul tak a je len Meg álla po dás 1. cik ké ben meg -
ha tá ro zott épí té si te rü let tér sé gé ben az ál lam ha tárt át lép ni
és ebbe a tér ség be az épít ke zés hez szük sé ges épí tõ anya got 
és épí tõ ipa ri be ren de zé se ket szál lí ta ni.
 (2) Az (1) be kez dés ben meg ne ve zett sze mé lyek nek az
ál lam ha tár át lé pé se kor és a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén
való tar tóz ko dás kor sze mély azo nos sá gu kat iga zo ló ok -
mánnyal kell ren del kez ni ük.

6. cikk

A je len Meg álla po dás ér tel me zé sé vel vagy vég re haj tá -
sá val össze füg gõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek köz vet len tár -
gya lá sok út ján – a Ma gyar Köz tár sa ság kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz te rén és a Szlo vák Köz tár sa ság kör nye -
zet vé del mi mi nisz te rén ke resz tül ren de zik. Amennyi ben
nem tud nak meg ál la po dás ra jut ni, úgy a vi tás kér dé sek el -
dön té sét kor má nya ik elé ter jesz tik.

7. cikk

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

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek je len Meg ál la po dást ha tá ro zott idõ re
– a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti,
az ál lam ha tár szó ban for gó sza ka szá nak mó do sí tá sát,
illetve a je len Meg álla po dás 1. cik ké ben meg je lölt tér ség -
ben vég re haj tan dó te rü let cse rét tar tal ma zó szer zõ dés ha -
tály ba lé pé sé ig – leg fel jebb azon ban ezen Meg álla po dás
ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott öt (5) évre kö tik.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak van
sze ren csé je ja va sol ni, hogy amennyi ben a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a a fen ti ja vas lat tal egyet ért, je len szó be li
jegy zék és a vá lasz jegy zék ké pez ze a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a
Szlo vák Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ta lál ha tó föld te rü le -
tek nek az Ipoly ha tár fo lyón, Ipoly töl gyes és Malé Ko si hy
te le pü lé sek tér sé gé ben fel épí tés re ke rü lõ hal lép csõ lé te sí -
té se és üze mel te té se cél já ból tör té nõ ide ig le nes igény be -
vé te lé rõl  szóló, jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po -
dást, amely a vá lasz jegy zék kéz hez vé te lé nek nap ján lép
ha tály ba.
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A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma ezú ton is
meg ra gad ja az al kal mat, hogy a Szlo vák Köz tár sa ság Kül -
ügy mi nisz té ri u mát õszin te nagy ra be csü lé sé rõl biz to sít sa.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg álla po dás 8. cik ké ben sze -
rep lõ vá lasz jegy zék kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba.

(3) A Meg álla po dás, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter annak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

 (4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter gon dos ko dik.

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 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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08.0316 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


