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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XII.
tör vény

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszerérõl 
 szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
Eu ró pai Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak rend sze ré rõl  szóló
2007. jú ni us 7-i 2007/436/EK, Eu ra tom ta ná csi ha tá ro zat
(a továb biak ban: Ha tá ro zat) kö te le zõ ha tá lyá nak elisme -
résére.

2.  § Az Or szág gyû lés a Ha tá ro za tot e tör vénnyel ki -
hirdeti.

3.  § A Ha tá ro zat hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„A Tanács határozata
(2007. június 7.)

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszerérõl
(2007/436/EK, Euratom)

Az Eu ró pai Unió Ta ná csa,
te kin tet tel az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés re 

és kü lö nö sen an nak 269. cik ké re,
te kin tet tel az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get létre -

hozó szer zõ dés re és kü lö nö sen an nak 173. cik ké re,
te kin tet tel a Bi zott ság ja vas la tá ra,
te kin tet tel az Eu ró pai Par la ment vé le mé nyé re,
te kin tet tel a Szám ve võ szék vé le mé nyé re,
te kin tet tel az Eu ró pai Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság

vé le mé nyé re,
mi vel:

(1) Az Eu ró pai Ta nács 2005. de cem ber 15–16-i
brüssze li ülé sén töb bek kö zött arra a kö vet kez te tés re
 jutott, hogy a sa ját for rá sok ról  szóló meg ál la po dá so kat a
mél tá nyos ság ál ta lá nos cél já nak figye lembe véte lével kell
meg köt ni. Ezek nek a meg ál la po dá sok nak – az Eu ró pai
 Tanács 1984. évi fon ta i neb le au-i ülé sé nek vo nat ko zó
 következtetéseivel össz hang ban – ezért biz to sí ta ni uk kell,
hogy egyet len tag ál lam ra se ne he zed jen a vi szony la gos
 jólétéhez ké pest túl zott költ ség ve té si te her. Ezért helyén -
való egyes tag ál la mok kal kap cso lat ban ren del ke zé se ket
hoz ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A Kö zös sé gek sa ját for rá sai rend sze ré nek meg fe le lõ 
for rá so kat kell biz to sí ta nia a kö zös sé gi po li ti kák sza bá lyos 
fej lõ dé sé hez, fi gye lem mel a szi go rú költ ség ve té si fe gye -
lem szük sé ges sé gé re is.

(3) E ha tá ro zat al kal ma zá sá ban a brut tó nem ze ti jö ve -
del men (GNI) a pi a ci ára kon meg ha tá ro zott éves GNI-t
kell ér te ni, aho gyan azt a Bi zott ság a Kö zös ség ben a nem -
ze ti és re gi o ná lis szám lák eu ró pai rend sze ré nek (a továb -
biak ban: ESA 95) al kal ma zá sá ban, a 2223/96/EK ta ná csi
ren de let tel össz hang ban meg ha tá roz za.

(4) Te kin tet tel a költ ség ve tés és a sa ját for rá sok te rü le -
tén az ESA 79-rõl az ESA 95-re tör té nõ vál tás ra, és an nak
ér de ké ben, hogy a Kö zös sé gek ren del ke zé sé re bo csá tott
pénz ügyi for rá sok össze ge vál to zat lan ma rad jon, a Bi zott -
ság – az Eu ró pai Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak rend sze ré -
rõl  szóló, 2000. szep tem ber 29-i 2000/597/EK, Eu ra tom
ta ná csi ha tá ro zat 3. cik ké nek (1) és (2) be kez dé sé vel össz -
hang ban – két ti ze des pon tos ság gal, az em lí tett cikk ben
sze rep lõ kép let alap ján új ra szá mí tot ta a sa ját for rá sok fel -
sõ ha tá rát és a kö te le zett ség vál la lá si elõ irány za tok fel sõ
ha tá rát. A Bi zott ság 2001. de cem ber 28-án kö zöl te az új
fel sõ ha tá ro kat a Ta náccsal és az Eu ró pai Par la ment tel.
A sa ját for rá sok fel sõ ha tá rát a Bi zott ság a tag ál la mok
 piaci ára kon szá mí tott tel jes GNI-jé nek 1,24%-ában ál la -
pí tot ta meg, a kö te le zett ség vál la lá si elõ irány za tok fel sõ
ha tá rát pe dig a tag ál la mok tel jes GNI-jé nek 1,31%-ában.
Az Eu ró pai Ta nács 2005. de cem ber 15–16-i ülé sén arra
a kö vet kez te tés re ju tott, hogy eze ket a fel sõ ha tá ro kat a je -
len le gi szint en kell tar ta ni.

(5) A Kö zös sé gek ren del ke zé sé re bo csá tott pénz ügyi
for rá sok vál to zat la nul tar tá sa ér de ké ben az ESA 95-ben
be kö vet ke zõ, a GNI szint jé nek je len tõs vál to zá sá val
együtt járó mó do sí tá sok ese tén helyén való a GNI szá za lé -
ká ban ki fe je zett fel sõ ha tá ro kat ki iga zí ta ni.

(6) A több ol da lú ke res ke del mi tár gya lá sok uru gu a yi
for du ló ja ke re té ben meg kö tött meg ál la po dá sok nak az
 Európai Unió jo gá ban tör té nõ vég re haj tá sát köve tõen már
nincs lé nye ges kü lönb ség a me zõ gaz da sá gi vá mok és az
egyéb vá mok kö zött. Ezért in do kolt meg szün tet ni ezt a
 különbségtételt az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ ség ve té se
te rü le tén.

(7) Az át lát ha tó ság és az egy sze rû ség ér de ké ben az
 Európai Ta nács 2005. de cem ber 15–16-án arra a kö vet -
kez te tés re ju tott, hogy a hoz zá adott ér ték-adó ból (HÉA)
szár ma zó for rás le hí vá sá nak leg na gyobb mér té két
0,30%-ban kell meg ál la pí ta ni.

(8) Az Eu ró pai Ta nács 2005. de cem ber 15–16-i ülé sén
arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy Auszt ria, Hol lan dia,
Né met or szág és Svéd or szág csök ken tett HÉA-le hí vá si
kul csot al kal maz hat a 2007–2013-as idõ szak ban, va la mint 
Hol lan dia és Svéd or szág ugyan eb ben az idõ szak ban brut tó 
csök ken té se ket él vez het az éves GNI-ala pú hoz zá já ru lá -
sok te kin te té ben.
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(9) Az Eu ró pai Ta nács 2005. de cem ber 15–16-i ülé sén
arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy to vább ra is ma rad jon
meg az Egye sült Ki rály ság ja vá ra  szóló kor rek ci ós me cha -
niz mus, va la mint Auszt ria, Hol lan dia, Né met or szág és
Svéd or szág csök ken tett rész vé te le a kor rek ció fi nan szí ro -
zá sá ban. A 2009 és 2011 kö zöt ti fo ko za tos be ve ze tõ idõ -
sza kot köve tõen azon ban az Egye sült Ki rály ság nak tel jes
mér ték ben részt kell ven nie a bõ ví tés költ sé ge i nek fi nan -
szí ro zá sá ban, le szá mít va a köz vet len me zõ gaz da sá gi ki fi -
ze té se ket és a pi ac hoz kap cso ló dó ki adá so kat, va la mint a
vi dék fej lesz té si ki adá sok nak az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Ori en tá ci ós és Ga ran cia alap (EMOGA) Ga ran cia rész le gé -
bõl szár ma zó ré szét. Az Egye sült Ki rály ság ja vá ra tör té nõ
kor rek ció ki szá mí tá sát ezért fo ko za to san ki iga zít ják az
Eu ró pai Uni ó hoz 2004. áp ri lis 30. után csat la ko zó tag ál la -
mok ra fel osz tott ki adá sok ki zá rá sá val, ki vé ve a fent em lí -
tett me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ki adá so kat. Az
Egye sült Ki rály ság ki egé szí tõ hoz zá já ru lá sa, ame lyet
a fel osz tott ki adá sok csök ken té se ered mé nyez, a
2007–2013-as idõ szak ban nem ha lad hat ja meg a 2004-es
ára kon szá mí tott 10,5 mil li árd eu rót. 2013 elõt ti to váb bi
bõ ví tés ese tén – Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sát le szá -
mít va – az össze get meg fele lõen ki kell iga zí ta ni.

(10) Az Eu ró pai Ta nács 2005. de cem ber 15–16-i ülé sén
arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a 2000/597/EK,
 Euratom ha tá ro zat 4. cik ke má so dik be kez dé se f) pont -
jának ren del ke zé sei – ame lyek a csat la ko zó or szá gok éves
elõ csat la ko zá si ki adá sa i nak az Egye sült Ki rály ság ja vá ra
tör té nõ kor rek ció ki szá mí tá sá ból  való ki vé te lé vel kap cso -
la to sak – 2013 vé gét köve tõen ne le gye nek al kal ma zan -
dók.

(11) Az Eu ró pai Ta nács 2005. de cem ber 15–16-i ülé sén
fel kér te a Bi zott sá got, hogy vé gez zen tel jes és szé les körû
fe lül vizs gá la tot, amely ki ter jed az EU – a Kö zös Ag rár po -
li ti kát (KAP) is ma gá ban fog la ló – ki adá sa i nak, va la mint
– az egye sült ki rály ság be li csök ken tést is ma gá ban fog -
laló – for rá sa i nak va la mennyi vo nat ko zá sá ra, és er rõl
2008–2009-ben te gyen je len tést.

(12) Ren del ke zé se ket kell meg ál la pí ta ni, hogy sza bá -
lyoz zák a 2000/597/EK, Eu ra tom ha tá ro zat ban elõ írt rend -
szer rõl az e ha tá ro zat tal be ve ze tett rend szer re tör té nõ át -
térést.

(13) Az Eu ró pai Ta nács 2005. de cem ber 15–16-i ülé sén
arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy e ha tá ro zat nak 2007. ja -
nu ár 1-jén kell ha tály ba lép nie,

Meg ha tá roz ta eze ket a rendelkezése ket, és ajánl ja a tag -
államoknak azok el fo ga dá sát:

1. cikk

A kö vet ke zõ cik kek ben meg ál la pí tott sza bá lyok nak
meg fele lõen, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
(a továb biak ban: az EK-Szer zõ dés) 269. cik ké nek és az
Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés

(a továb biak ban: az Eu ra tom-Szer zõ dés) 173. cik ké nek
meg fele lõen, a Kö zös sé gek szá má ra sa ját for rá so kat biz to -
sí ta nak az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ ség ve té sé nek fi nan -
szí ro zá sá ra.

Az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ ség ve té sét, az egyéb
 bevételek sé rel me nél kül, tel jes mér ték ben a Kö zös sé gek
sa ját for rá sa i ból fi nan szí roz zák.

2. cikk

(1) Az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé ben a sa ját for rá so kat 
a kö vet ke zõk bõl álló be vé te lek al kot ják:

a) le fö lö zé sek, tá mo ga tá sok, ki egé szí tõ vagy kom pen -
zá ci ós össze gek, ki egé szí tõ össze gek vagy té nye zõk, a kö -
zös vám ta ri fa sze rin ti vá mok és egyéb vá mok, ame lye ket
a har ma dik or szá gok kal foly ta tott ke res ke de lem te kin te té -
ben a Kö zös sé gek in téz mé nyei már meg ál la pí tot tak vagy
meg fog nak ál la pí ta ni, az Eu ró pai Szén- és Acélközös -
séget lét re ho zó, ha tá lyát vesz tett szer zõ dés ha tá lya alá tar -
to zó ter mé kek re ki sza bott vá mok, va la mint a cu kor ága zat
pi a cá nak kö zös szer ve zé se ke re te in be lül nyúj tott hoz zá já -
ru lá sok és egyéb vá mok;

b) e cikk (4) be kez dé se má so dik al be kez dé sé nek sé rel -
me nél kül az összes tag ál lam ra ér vé nyes egy sé ges kulcs
al kal ma zá sa a har mo ni zált hoz zá adott ér ték-adó alap já ra,
amely ala pot a kö zös sé gi sza bá lyok alap ján ál la pí ta nak
meg. A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen
az e cél ból figye lembe vett adó alap egyik tag ál lam ese té -
ben sem ha lad hat ja meg a GNI 50%-át;

c) e cikk (5) be kez dé se má so dik al be kez dé sé nek sé rel -
me nél kül, a költ ség ve té si el já rás alap ján, va la mennyi
egyéb be vé tel össze gé nek figye lembe véte lével meg ha tá -
ro zott egy sé ges kulcs nak va la mennyi tag ál lam GNI-jé nek
össze gé re tör té nõ al kal ma zá sa.

(2) Az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ ség ve té sé ben sze rep -
lõ sa ját for rás nak mi nõ sül a bár mi lyen olyan új te her bõl
szár ma zó be vé tel is, ame lyet va la mely kö zös po li ti ka ke re -
té ben az EK-Szer zõ dés nek vagy az Eu ra tom-Szer zõ dés -
nek meg fele lõen ve zet tek be, fel té ve hogy be tar tot ták
az EK-Szer zõ dés 269. cik ke sze rin ti el já rást vagy az
 Euratom-Szerzõdés 173. cik ke sze rin ti el já rást.

(3) A tag ál la mok be sze dé si költ ség cí mén meg tart ják az
(1) be kez dés a) pont já ban em lí tett össze gek 25%-át.

(4) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett egy sé ges
kulcs 0,30%.

Ki zá ró lag a 2007–2013-as idõ szak ra a hoz zá adott ér ték- 
adó ból szár ma zó for rás le hí vá si kul csa Auszt ria ese té ben
0,225%, Né met or szág ese té ben 0,15%, Hol lan dia és Svéd -
or szág ese té ben pe dig 0,10%.

(5) Min den tag ál lam GNI-jé re az (1) be kez dés c) pont já -
ban em lí tett egy sé ges kul csot al kal maz zák.

Ki zá ró lag a 2007–2013-as idõ szak ban, 2004-es ára kon
szá mít va, Hol lan dia az éves GNI-hoz zá já ru lá sá ból brut tó
605 mil lió EUR, Svéd or szág pe dig az éves GNI-hoz zá já -
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ru lá sá ból brut tó 150 mil lió EUR csök ken tést ve het igény -
be. Eze ket az össze ge ket fo lyó árak ra iga zít ják az EU ak -
tuális, eu ró ban ki fe je zett GDP-def lá to rá nak alkalmazá -
sával, ame lyet a Bi zott ság ad meg, és amely az elõ ze tes
költ ség ve té si ter ve zet ki dol go zá sa kor ren del ke zés re áll.
Eze ket a brut tó csök ken té se ket az Egye sült Ki rály ság
 javára tör ténõ, e ha tá ro zat 4. és 5. cik ké ben em lí tett kor -
rek ció szá mí tá sa és fi nan szí ro zá sa után kell nyúj ta ni,
amely re így e csök ken té sek nin cse nek ha tás sal.

(6) Amennyi ben a pénz ügyi év ele jén a költ ség ve tést
még nem fo gad ták el, az új kul csok ha tály ba lé pé sé ig a már 
lé te zõ HÉA- és GNI-le hí vá si kul cso kat kell al kal maz ni.

(7) E ha tá ro zat al kal ma zá sá ban a GNI az adott évre
 piaci ára kon meg ha tá ro zott GNI, aho gyan azt a Bi zott ság
az ESA 95 al kal ma zá sá ban, a 2223/96/EK ta ná csi ren de -
let tel össz hang ban meg ha tá roz za.

Amennyi ben az ESA 95 mó do sí tá sai je len tõs változá -
sokat ered mé nyez nek a Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott
GNI-ben, a Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján egy han -
gú lag, és az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen ha tá roz ar ról, hogy e mó do sí tá so kat e ha tá ro zat
al kal ma zá sá ban figye lembe kell-e ven ni.

3. cikk

(1) Az éves ki fi ze té si elõ irány za to kat fe de zõ, a Kö zös -
sé gek szá má ra al lo kált sa ját for rá sok tel jes össze ge nem
ha lad hat ja meg az összes tag ál lam GNI-je össze gé nek
1,24%-át.

(2) Az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ ség ve té sé ben sze rep -
lõ kö te le zett ség vál la lá si elõ irány za tok tel jes éves össze ge
nem ha lad hat ja meg a tag ál la mok tel jes GNI-jé nek
1,31%-át. A kö te le zett ség vál la lá si elõ irány za tok és a ki fi -
ze té si elõ irány za tok kö zött he lyes arányt kell fenn tar ta ni
an nak ér de ké ben, hogy össze egyez tet he tõ sé gük, va la mint
az (1) be kez dés sze rin ti fel sõ ha tár be tar tá sa az elkövet -
kezõ évek ben biz to sít ha tó le gyen.

(3) Amennyi ben az ESA 95 mó do sí tá sai je len tõs vál to -
zá so kat ered mé nyez nek az e ha tá ro zat al kal ma zá sá ban
meg ha tá ro zott GNI szint jé ben, az (1) és (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki fi ze té si és kö te le zett ség vál la lá si fel sõ
 határokat a Bi zott ság a kö vet ke zõ kép let alap ján új ra szá -
mít ja:

1,24%(1,31%)
GNI GNI GNI  ESA jelenlegi

GNI
t 2 t 1 t

t

´
+ +- -

-2 t 1 tGNI GNI  ESA módosított+ +-

ahol t a leg utol só tel jes év, amely re vo nat ko zó an az a
 piaci áron szá mí tott brut tó nem ze ti jö ve de lem össze -
hangolásáról (GNI-ren de let)  szóló, 2003. jú li us 15-i
1287/2003/EK, Eu ra tom ta ná csi ren de let sze rin ti ada tok
ren del ke zés re áll nak.

4. cikk

(1) Az Egye sült Ki rály ság kor rek ci ó ban ré sze sül a költ -
ség ve té si egyen súly ta lan sá gok te kin te té ben.

E kor rek ci ót a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz zák meg:

a) ki szá mít ják az elõ zõ pénz ügyi év ben a kö vet ke zõk
kö zött fenn ál ló kü lönb sé get:

– az Egye sült Ki rály ság szá za lé kos ré sze se dé se a nem
ma xi mált hoz zá adott ér ték adó-ala pok össze gé bõl, és

– az Egye sült Ki rály ság szá za lé kos ré sze se dé se az
összes fel osz tott ki adás ból;

b) meg szo roz zák az így ka pott kü lönb sé get az összes
fel osz tott ki adás sal;

c) a b) pont sze rin ti ered ményt meg szo roz zák 0,66-dal;

d) a c) pont sze rin ti ered mény bõl ki von ják az Egye sült
Ki rály ság nak a ma xi mált hoz zá adott ér ték-adó ra tör té nõ
át té ré sé bõl ere dõ ha tá so kat és a 2. cikk (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban em lí tett be fi ze té se ket, ne ve ze te sen a kö vet -
ke zõk kö zöt ti kü lönb sé get:

– azon összeg, ame lyet az Egye sült Ki rály ság nak a
2. cikk (1) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban em lí tett for rá -
sok ál tal fi nan szí ro zott össze gek be kel lett vol na fi zet nie,
ha az egy sé ges kul csot a nem ma xi mált hoz zá adott ér ték -
adó-ala pok ra al kal maz ták vol na, és

– az Egye sült Ki rály ság be fi ze té sei a 2. cikk (1) be kez -
dé sé nek b) és c) pont ja alap ján;

e) a d) pont sze rin ti ered mény bõl ki von ják az Egye sült
Ki rály ság azon net tó nye re sé gét, amely a 2. cikk (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban em lí tett for rá sok szá za lék ará nyá nak
nö ve ke dé sé bõl szár ma zik, és ame lyet a tag ál la mok a be -
sze dés és az ez zel össze füg gõ költ sé gek fe de zé sé re tar tot -
tak meg;

f) az EU min den egyes bõ ví té se kor ki szá mít ják az
 ellentételezés csök ken té se ér de ké ben az e) pont sze rin ti
ered mény ki iga zí tá sát, ez ál tal biz to sít ják, hogy azon ki -
adás, amely a bõ ví tés elõtt vál to zat lan volt, a bõ ví tés után
se csök ken jen. E ki iga zí tást az összes fel osz tott ki adás
olyan összeg gel  való csök ken té sé vel kell vég re haj ta ni,
amely a csat la ko zó or szá gok éves, csat la ko zás elõt ti ki -
adá sá nak fe le l meg. Az összes így ki szá mí tott össze get át
kell vin ni a kö vet ke zõ évek re, és éven te ki kell iga zí ta ni az
EU leg utób bi ren del ke zés re álló, eu ró ban ki fe je zett
GDP-def lá to rá nak al kal ma zá sá val, ame lyet a Bi zott ság ad
meg. Ezt a költ ség ve tés ben 2014-ben elsõ íz ben sze rep lõ
kor rek ci ó val kez dõ dõ en nem kell al kal maz ni;

g) a ki szá mí tott össze get ki iga zít ják úgy, hogy a tel jes
fel osz tott ki adás ból le von ják a 2004. áp ri lis 30. után csat -
la ko zó tag ál la mok tel jes fel osz tott ki adá sát, ki vé ve a köz -
vet len me zõ gaz da sá gi ki fi ze té se ket és a pi ac hoz kapcso -
lódó ki adá so kat, va la mint a vi dék fej lesz té si ki adá sok nak
az EMOGA Ga ran cia rész le gé bõl szár ma zó ré szét.

A le vo nást az aláb bi üte me zés sze rint fo ko za to san
 növelik.
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Az Egye sült Ki rály ság ja vá ra
tör té nõ kor rek ció költ ség ve tés ben

 való sze re pel te té sé nek elsõ éve

A bõ ví tés sel kap cso la tos
(fent meg ha tá ro zott) ki adá sok nak

az Egye sült Ki rály ság ja vá ra tör té nõ 
kor rek ció ki szá mí tá sá ból ki ve en dõ

szá za lé kos ará nya

2009 20

2010 70

2011 100

(2) A 2007–2013-as idõ szak ban az Egye sült Ki rály ság
ki egé szí tõ hoz zá já ru lá sa, ame lyet az (1) be kez dés g) pont -
já ban em lí tett fel osz tott ki adá sok csök ken té se ered mé -
nyez, nem ha lad hat ja meg a 2004-es ára kon szá mí tott
10,5 mil li árd eu rót. A Bi zott ság szol gá la tai min den év ben
el len õr zik, hogy a kor rek ció ki iga zí tá sa i nak össze ge meg -
ha lad ja-e ezt az össze get. E szá mí tás cél já ból a fo lyó ára -
kon szá mí tott össze ge ket át vált ják 2004-es árak ra az
EU leg utób bi ren del ke zés re álló, eu ró ban ki fe je zett GDP-
def lá to rá nak al kal ma zá sá val, ame lyet a Bi zott ság ad meg.
A 10,5 mil li árd EUR ér té kû fel sõ ha tár át lé pé se ese tén az
Egye sült Ki rály ság hoz zá já ru lá sát meg fele lõen csök ken -
tik.

2013 elõt ti to váb bi bõ ví tés ese tén a 10,5 mil li árd EUR
ér té kû fel sõ ha tárt meg fele lõen fel fe lé iga zít ják.

5. cikk

(1) A kor rek ció költ sé gét a kö vet ke zõ ren del ke zé sek -
nek meg fele lõen a töb bi tag ál lam vi se li:

a) a költ ség meg osz tá sát elõ ször a 2. cikk (1) be kez dé -
sé nek c) pont já ban em lí tett be fi ze té sek egyes tag ál la mok -
ra jutó há nya da alap ján szá mol ják ki, az Egye sült Ki rály -
ság ki vé te lé vel, va la mint Hol lan dia és Svéd or szág 2. cikk
(5) be kez dé sé ben em lí tett GNI-ala pú hoz zá já ru lá sá nak
brut tó csök ken té se fi gyel men kí vül ha gyá sá val;

b) ezt köve tõen ki iga zít ják úgy, hogy Auszt ria, Hol lan -
dia, Né met or szág és Svéd or szág fi nan szí ro zá si há nya da az 
e szá mí tás ból ere dõ ren des há nyad egy ne gye dé re kor lá to -
zód jon.

(2) Az Egye sült Ki rály ság úgy ré sze sül a kor rek ci ó ban,
hogy le von nak a 2. cikk (1) be kez dé sé nek c) pont ja al kal -
ma zá sá ból ere dõ be fi ze té se i bõl. A töb bi tag ál lam ál tal
 viselt költ sé ge ket hoz zá ad ják azon be fi ze té se ik hez, ame -
lyek a 2. cikk (1) be kez dé se c) pont já nak az egyes tag ál la -
mok ra tör té nõ al kal ma zá sá ból szár maz nak.

(3) A 2. cikk (5) be kez dé se, a 4. cikk és e cikk al kal ma -
zá sá hoz szük sé ges szá mí tá so kat a Bi zott ság vég zi el.

(4) Amennyi ben a pénz ügyi év kez de tén a költ ség ve tést
még nem fo gad ták el, ak kor az Egye sült Ki rály ság ré szé re
jut ta tott kor rek ció és a töb bi tag ál lam ál tal vi selt költ ség
al kal ma zás ban ma rad úgy, aho gyan az az utol só el fo ga dott 
költ ség ve tés ben sze re pel.

6. cikk

A 2. cikk ben em lí tett be vé telt meg kü lön böz te tés nél kül
hasz nál ják fel az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ ség ve té sé ben
sze rep lõ va la mennyi ki adás fi nan szí ro zá sá ra.

7. cikk

A Kö zös sé gek költ ség ve té sé ben a pénz ügyi év fo lya -
mán az összes tény le ges ki adást meg ha la dó kö zös sé gi be -
vé te li több le tet a kö vet ke zõ pénz ügyi évre vi szik át.

8. cikk

(1) A Kö zös sé gek nek a 2. cikk (1) be kez dé se a) pont já -
ban em lí tett sa ját for rá sa it a tag ál la mok a nem ze ti tör -
vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé sek alap ján
sze dik be, ame lye ket adott eset ben a kö zös sé gi kö ve tel mé -
nyek hez iga zí ta nak.

A Bi zott ság rend sze res idõ kö zön ként meg vizs gál ja a
tag ál la mok ál tal szá má ra be je len tett nem ze ti ren del ke zé -
se ket, el jut tat ja a tag ál la mok hoz azo kat a mó do sí tá so kat,
ame lye ket a kö zös sé gi sza bá lyok nak  való meg fe le lés hez
szük sé ges nek ítélt, és je len tést nyújt be a költ ség ve té si
 hatóságnak.

A tag ál la mok a Bi zott ság ren del ke zé sé re bo csát ják a
2. cikk (1) be kez dé sé nek a), b) és c) pont já ban elõ írt for rá -
so kat.

(2) A Ta nács az EK-Szer zõ dés 279. cik ké nek (2) be kez -
dé sé ben meg ál la pí tott el já rás nak és az Eu ra tom-Szer zõ dés 
183. cik ké nek meg fele lõen el fo gad ja azo kat a ren del ke zé -
se ket, ame lyek szük sé ge sek e ha tá ro zat al kal ma zá sá hoz,
va la mint a 2. és 5. cikk sze rin ti be vé te lek be sze dé sé nek
 ellenõrzéséhez és e be vé te lek nek a Bi zott ság ren del ke zé -
sé re bo csá tá sá hoz és be fi ze té sé hez.

9. cikk

A Bi zott ság az EU KAP-ot is ma gá ban fog la ló ki adá sa i -
nak és az Egye sült Ki rály ság nak nyúj tott csök ken tést is
ma gá ban fog la ló for rá sa i nak min den szem pon tot figye -
lembe vevõ, tel jes és szé les körû fe lül vizs gá la tá nak ke re -
té ben – amely rõl 2008–2009 fo lya mán tesz je len tést –
 elvégzi a sa ját for rá sok rend sze ré nek ál ta lá nos fe lül vizs -
gá la tát.

10. cikk

(1) A (2) be kez dés re is fi gye lem mel, a 2000/597/EK,
Eu ra tom ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en ha tá lyát 
vesz ti. A tag ál la mok pénz ügyi hoz zá já ru lá sa i nak a Kö zös -
sé gek sa ját for rá sai ál tal tör té nõ pót lá sá ról  szóló, 1970. áp -
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ri lis 21-i 70/243/ESZAK, EGK, Eu ra tom ta ná csi ha tá ro -
zat ra, a Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak rend sze ré rõl  szóló,
1985. má jus 7-i 85/257/EGK, Eu ra tom ta ná csi ha tá ro zat ra, 
a Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak rend sze ré rõl  szóló, 1988.
jú ni us 24-i 88/376/EGK, Eu ra tom ta ná csi ha tá ro zat ra,
a Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak rend sze ré rõl  szóló, 1994.
ok tó ber 31-i 94/728/EK, Eu ra tom ha tá ro zat ra vagy a
2000/597/EK, Eu ra tom ha tá ro zat ra tör té nõ bár mi lyen
 hivatkozást az e ha tá ro zat ra tör té nõ hi vat ko zás nak kell
 tekinteni.

(2) A 88/376/EGK, Eu ra tom ha tá ro zat, a 94/728/EK,
Eu ra tom ha tá ro zat és a 2000/597/EK, Eu ra tom ha tá ro zat
2., 4. és 5. cik két to vább ra is al kal maz ni kell a va la mennyi
tag ál lam ra ér vé nyes, egy sé ges kulcs nak – az egyes tag ál la -
mok GNP-jé nek vagy GNI-jé nek az adott év tõl füg gõ en
egy sé ge sen 50–55%-ában meg ha tá ro zott – hozzáadott -
értékadó-alapra tör té nõ al kal ma zá sá ból ke let ke zõ be vé tel
ki szá mí tá sá ra és ki iga zí tá sá ra, va la mint az Egye sült
 Királyság vo nat ko zá sá ban je lent ke zõ költ ség ve té si egyen -
súly ta lan ság 1988–2006-os kor rek ci ó já nak ki szá mí tá sá ra.

(3) A 2. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett
össze gek ese té ben – ame lye ket az al kal ma zan dó közös -
ségi sza bá lyok kal össz hang ban a tag ál la mok nak 2001.
feb ru ár 28. elõtt ren del ke zés re kel lett vol na bo csá ta ni uk –
a tag ál la mok a be sze dés költ sé gé nek cí mén to vább ra is
meg tart ják ezen össze gek 10%-át.

11. cikk

A tag ál la mo kat a Ta nács fõ tit ká ra ér te sí ti e ha tá ro zat ról.
A tag ál la mok ha la dék ta la nul ér te sí tik a Ta nács fõ tit ká -

rát az e ha tá ro zat el fo ga dá sá ra vo nat ko zó, al kot má nyos
kö ve tel mé nye ik nek meg fe le lõ el já rá sa ik le zá rá sá ról.

E ha tá ro zat a má so dik al be kez dés ben em lí tett utol só ér -
te sí tés be ér ke zé sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

Ezt a ha tá ro za tot 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

12. cikk

Ezt a ha tá ro za tot az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban ki 
kell hir det ni.”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Ha tá ro zat nak e tör -
vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ nap já tól tör té nõ – a Ha tá ro zat 
11. cik ke sze rin ti – ide ig le nes al kal ma zá sát.

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

(2) E tör vény 4.  §-a a Ha tá ro zat 11. cikk har ma dik be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát vesz ti.

(3) A Ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját, va la -
mint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont nap tá ri

nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is mert té vá lá -
sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé -
tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) A tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az Eu ró pai
Unió sa ját for rá sa i val kap cso la tos kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé ben részt vevõ in téz mé nyek fel adat- és ha tás kö rét,
 valamint a kap cso ló dó el já rás ren det ren de let ben ha tá roz za 
meg.

(6) Ez a tör vény az Eu ró pai Kö zös sé gek sa ját for rá sa i -
nak rend sze ré rõl  szóló 2007. jú ni us 7-i 2007/436/EK,
 Euratom ta ná csi ha tá ro zat 11. cik ké nek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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

2008. évi XIII.
tör vény

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészrõl a Tádzsik Köztársaság közötti
partnerség létrehozásáról  szóló, 2004. október 11-én
aláírt Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai,
más rész rõl a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zöt ti part ner ség lét re -
ho zá sá ról  szóló Part ner sé gi és Együtt mû kö dé si 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
 kihirdeti.

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

„Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás
egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészrõl a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség

létrehozásáról

a Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Dán Ki rály ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
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az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
a Mál tai Köz tár sa ság,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,
a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés és az Eu ró -

pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés szer zõ dõ 
fe lei, a továb biak ban a „tag ál la mok”, va la mint

az Eu ró pai Kö zös ség, az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös -
ség, a továb biak ban „Kö zös ség”,

egy rész rõl,
a Tá dzsik Köz tár sa ság,
más rész rõl,
fi gye lem be véve a Kö zös ség, an nak tag ál la mai, va la -

mint a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zött fenn ál ló kö te lé ke ket és
az ál ta luk kö zö sen kép vi selt ér té ke ket,

fel is mer ve, hogy a Kö zös ség és a Tá dzsik Köz tár sa ság
erõ sí te ni kí ván ja eze ket a kö te lé ke ket, va la mint olyan
part ner sé get és együtt mû kö dést kí ván ki ala kí ta ni, amely
el mé lyí ti és bõ ví ti a kö zöt tük a múlt ban – kü lö nö sen az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és az Eu ró pai Atom ener -
gia-kö zös ség, va la mint a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá -
gok Szö vet sé ge kö zött lét re jött a ke res ke de lem rõl, va la -
mint a ke res ke del mi és gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló, 
1989. de cem ber 18-án alá írt meg ál la po dás alap ján – lét re -
jött kap cso la to kat,

fi gye lem be véve a Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint a
Tá dzsik Köz tár sa ság az irán ti szán dé kát, hogy meg erõ sít -
sék a part ner ség va ló di alap ját ké pe zõ po li ti kai és gaz da sá -
gi sza bad ság jo go kat,

fel is mer ve, hogy e kon tex tus ban a Tá dzsik Köz tár sa ság
füg get len sé gé nek, szu ve re ni tá sá nak és te rü le ti in teg ri tá sá -
nak tá mo ga tá sa hoz zá já rul a béke és a sta bi li tás meg õr zé -
sé hez Kö zép-Ázsi á ban,

fi gye lem be véve a Fe lek nek azon szán dé kát, hogy elõ -
moz dít sák a nem zet kö zi bé két és biz ton sá got, il let ve a
konf lik tu sok bé kés ren de zé sét, va la mint, hogy en nek el -
éré se cél já ból együtt mû köd je nek az ENSZ és az Eu ró pai
Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet (EBESZ) ke re -
tén be lül,

fi gye lem be véve a Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint a
Tá dzsik Köz tár sa ság azon szi lárd el kö te le zett sé gét, hogy
tel jes mér ték ben vég re hajt ják az Eu ró pai Biz ton sá gi és
Együtt mû kö dé si Ér te kez let (EBEÉ) zá ró ok má nyá ban, a
mad ri di és a bé csi utó la gos ta lál ko zók zá ró ok má nya i ban, a 
gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló bon ni EBEÉ-ér te kez let 
do ku men tu má ban, a Pá ri zsi Char ta egy Új Eu ró pá ért címû
ok má nyá ban és az EBEÉ 1992. évi, „A vál to zás ki hí vá sai” 
címû hel sin ki ok má nyá ban, to váb bá az EBESZ egyéb
alap ve tõ ok má nya i ban sze rep lõ va la mennyi el vet és ren -
del ke zést,

az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a jog ál la mi ság és az em -
ber i jo gok tisz te let ben tar tá sa – kü lö nö sen a ki sebb sé gek -
hez tar to zó sze mé lyek jo gai te kin te té ben –, to váb bá egy a
több párt rend sze ren és a sza bad és de mok ra ti kus vá lasz tá -
so kon ala pu ló rend szer lét re ho zá sa, il let ve a pi ac gaz da ság
lét re ho zá sát cél zó gaz da sá gi li be ra li zá ció kü lö nö sen nagy
je len tõ ség gel bír,

ab ban a hit ben, hogy e part ner sé gi és együtt mû kö dé si
meg ál la po dás tel jes körû vég re haj tá sa a Tá dzsik Köz tár sa -
ság ban a po li ti kai, gaz da sá gi és jogi re for mok foly ta tá sá tól 
és meg va ló sí tá sá tól, va la mint az együtt mû kö dés hez szük -
sé ges fel té te lek be ve ze té sé tõl függ, és ugyan ak kor hoz zá
is já rul ezek hez, kü lö nö sen az EBEÉ bon ni ér te kez le té nek
kö vet kez te té se it figye lembe véve,

az zal az óhaj jal, hogy a Tá dzsik Köz tár sa ság ban a
moszk vai bé ke szer zõ dé sek kö vet kez té ben meg kez dett
bel sõ bé kí té si fo lya mat foly ta tá sa ösz tön zést kap jon,

az zal az óhaj jal, hogy az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar -
to zó te rü le te ken bá to rít sák a szom szé dos or szá gok kal való 
re gi o ná lis együtt mû kö dés fo lya ma tát, és ez ál tal elõ moz -
dít sák a tér ség jó lé tét és sta bi li tá sát,

az zal az óhaj jal, hogy rend sze res po li ti kai pár be szé det
hoz za nak lét re és ala kít sa nak ki a köl csö nös ér dek lõ dés re
szá mot tar tó, két ol da lú és nem zet kö zi ügyek ben,

fel is mer ve és tá mo gat va a Tá dzsik Köz tár sa ság azon
szán dé kát, hogy az eu ró pai in téz mé nyek kel szo ros együtt -
mû kö dést ala kít son ki,

fi gye lem be véve a Tá dzsik Köz tár sa ság ban a be ru há zá -
sok elõ se gí té sé nek szük sé ges sé gét, kü lö nö sen az ener gia-
és a víz gaz dál ko dás-szek tor ban, meg erõ sít ve a Kö zös ség -
nek és tag ál la ma i nak, va la mint a Tá dzsik Köz tár sa ság nak
az Eu ró pai Ener gia Char ta irán ti és az Ener gia Char ta
Szer zõ dés és az ener gia ha té kony ság ról és a kap cso ló dó
kör nye ze ti vo nat ko zá sok ról  szóló Ener gia Char ta Jegy zõ -
könyv tel jes vég re haj tá sa irán ti el kö te le zett sé gét,

te kin tet be véve, hogy a Kö zös ség – ha szük sé ges – kész
szo ci á lis és gaz da sá gi együtt mû kö dés re, to váb bá a sze -
gény ség el le ni küz del met is ma gá ban fog la ló tech ni kai
 segítségnyújtásra,

szem elõtt tart va, hogy e meg ál la po dás elõ se gít he ti a
Tá dzsik Köz tár sa ság és egy, az Eu ró pán be lü li szé le sebb
együtt mû kö dé si te rü let, va la mint a szom szé dos ré gi ók
 közötti fo ko za tos kö ze le dést, to váb bá a Tá dzsik Köz tár sa -
ság nak a nyi tott nem zet kö zi ke res ke del mi rend szer be tör -
té nõ fo lya ma tos in teg rá ci ó ját,

fi gye lem be véve a Fe lek nek a ke res ke de lem li be ra li zá -
lá sa irán ti a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet (WTO) sza bá -
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lya i nak meg fe le lõ el kö te le zett sé gét, il let ve azt, hogy a
 Közösség ked ve zõ en fo gad ja a Tá dzsik Köz tár sa ság azon
szán dé kát, hogy a WTO-hoz csat la koz zon,

an nak tu da tá ban, hogy szük ség van a ke res ke del met és a 
be fek te tést érin tõ fel té te lek, va la mint az olyan te rü le te ken
ér vé nye sü lõ fel té te lek ja ví tá sá ra, mint a vál la lat ala pí tás,
a fog lal koz ta tás, a szol gál ta tás nyúj tás és a tõ ke moz gás,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy e meg ál la po dás új lég kört
 teremt a Fe lek kö zöt ti gaz da sá gi kap cso la tok, és kü lö nö -
sen a ke res ke de lem és a be fek te té sek fej lesz té se szá má ra,
ame lyek el en ged he tet len esz kö zei a gaz da ság szer ke ze ti
át ala kí tá sá nak és a tech no ló gi ai kor sze rû sí tés nek,

az zal az óhaj jal, hogy szo ros együtt mû kö dés ala kul jon
ki a kör nye zet vé de lem te rü le tén, te kin tet tel a Fe lek e té ren
 való egy más ra utalt sá gá ra,

fel is mer ve, hogy az il le gál lis be ván dor lás, a szer ve zett
nem zet kö zi bû nö zés és a ká bí tó szer-ke res ke de lem meg -
elõ zé sé ben és fel ügye le té ben  való együtt mû kö dés, va la -
mint a ter ro riz mus el le ni küz de lem e meg ál la po dás el sõd -
le ges cél ki tû zé sei,

az zal az óhaj jal, hogy együtt mû kö dést ala kít sa nak ki a
kul tú ra és az ok ta tás te rü le tén és ja vít sák az in for má ció -
áram lást,
a kö vet ke zõk ben ál la po dott meg:

1. Cikk

Part ner ség jön lét re egy rész rõl a Kö zös ség és an nak tag -
ál la mai, más rész rõl a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zött. E part -
ner ség cél ki tû zé sei a kö vet ke zõk:

– a Tá dzsik Köz tár sa ság füg get len sé gé nek és szu ve re -
ni tá sá nak tá mo ga tá sa,

– a Tá dzsik Köz tár sa ság azon tö rek vé se i nek támoga -
tása, me lyek de mok rá ci á já nak meg szi lár dí tá sá ra, gaz da sá -
gá nak és szo ci á lis inf ra struk tú rá já nak fej lesz té sé re, va la -
mint a pi ac gaz da ság ra  való át té rés be fe je zé sé re irá nyul -
nak,

– olyan meg fe le lõ ke ret biz to sí tá sa a Fe lek kö zöt ti po li -
ti kai pár be széd hez, amely kö zöt tük szo ros po li ti kai kap -
cso la tok ki épí té sét te szi le he tõ vé,

– a Fe lek kö zöt ti ke res ke de lem és a be ru há zá sok tá mo -
ga tá sa, kü lö nö sen az ener ge ti kai és víz ága za tok ban, va la -
mint a har mo ni kus gaz da sá gi kap cso la tok tá mo ga tá sa, és
ez ál tal a fenn tart ha tó fej lõ dés elõ se gí té se a Fe lek or szá ga i -
ban,

– a jog al ko tá si, gaz da sá gi, szo ci á lis, pénz ügyi, nem
 katonai tu do má nyos tech no ló gi ai és kul tu rá lis együtt mû -
kö dés alap já nak meg te rem té se.

I. CÍM

ÁLTALÁNOS ELVEK

2. Cikk

A Fe lek bel- és kül po li ti ká já nak alap ja és egy út tal e
meg ál la po dás alap ve tõ en fon tos ele me a de mok rá cia, va -

la mint az alap ve tõ és az em ber i jo gok, kü lö nö sen az
 Emberi Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá ban, az Egye sült
Nem ze tek Alap ok má nyá ban, a Hel sin ki Zá ró ok mány ban
és a „Pá ri zsi Char ta egy új Eu ró pá ért” címû do ku men tum -
ban meg ha tá ro zott alap el ve i nek, va la mint a pi ac gaz da ság
alap el ve i nek tisz te let ben tar tá sa.

3. Cikk

A Fe lek úgy íté lik meg, hogy jö võ be li jó lé tük és sta bi li -
tá suk szem pont já ból el en ged he tet len, hogy a Szov jet
 Szocialista Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek meg szû né se
 révén ki ala kult, új on nan füg get len né vált ál la mok
(a továb biak ban: „Füg get len Ál la mok”) a Hel sin ki Zá ró -
ok mány és a nem zet kö zi jog el ve i vel össz hang ban, együtt -
mû kö dést és jó szom szé di kap cso la to kat ala kít sa nak ki és
tart sa nak fenn ma guk kö zött; és a Fe lek min dent meg tesz -
nek e fo lya mat elõ moz dí tá sa ér de ké ben.

II. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

4. Cikk

A Fe lek kö zött rend sze res po li ti kai pár be széd jön lét re,
ame lyet a Fe lek to vább kí ván nak fej lesz te ni és el kí ván nak 
mé lyí te ni. E pár be széd vé gig kí sé ri és erõ sí ti a Kö zös ség és 
a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zöt ti kö ze le dést, tá mo gat ja a
 Tádzsik Köz tár sa ság ban fo lya mat ban lévõ po li ti kai és
 társadalmi és gaz da sá gi vál to zá so kat, és hoz zá já rul az
együtt mû kö dés új for má i nak meg te rem té sé hez. A po li ti -
kai pár be széd:

– erõ sí ti a Tá dzsik Köz tár sa ság, va la mint a Kö zös ség
és tag ál la mai, és így a de mok ra ti kus nem ze tek kö zös sé gé -
nek egé sze kö zöt ti kap cso la to kat. Az e meg ál la po dás
 révén el ért gaz da sá gi kö ze le dés in ten zí vebb po li ti kai kap -
cso la to kat ered mé nyez;

– a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó nem zet kö zi
kér dé sek te kin te té ben az ál lás pon tok na gyobb mér té kû
 közeledését ered mé nye zi, és így nö ve li a ré gi ón be lül a
biz ton sá got és a sta bi li tást;

– arra irá nyul, hogy a Fe lek tö re ked je nek az együtt mû -
kö dés re a de mok rá cia el ve i nek be tar tá sát, va la mint az em -
ber i jo gok vé del mét és elõ se gí té sét il le tõ en, kü lö nö sen a
ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek te kin te té ben, és szük -
ség ese tén tart sa nak kon zul tá ci ót a re le váns kér dé sek ben.

A Fe lek úgy gon dol ják, hogy a tö meg pusz tí tó fegy ve rek 
és hor do zó ra ké tá ik el ter je dé se, le gyen szó akár ál la mi,
akár nem ál la mi sze rep lõk rõl, je len tik a sta bi li tás és a nem -
zet kö zi biz ton ság el le ni egyik leg je len tõ sebb veszély -
forrást. A Fe lek kö vet ke zés kép pen meg egyez nek ab ban,
hogy együtt mû köd nek és hoz zá já rul nak a tö meg pusz tí tó
fegy ve rek és hor do zó ra ké tá ik el ter je dé se el le ni harc hoz
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azon kö te le zett sé gek tel jes mér té kû tisz te let ben tar tá sa és
nem ze ti szint en  való meg valósítása mel lett, me lye ket szer -
zõ dé si leg vál lal tak a le sze re lé si és a tö meg pusz tí tó fegy ve -
rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló nem zet kö zi
szer zõ dé sek ben és meg ál la po dá sok ban, il let ve me lye ket
egyéb a té má ba vágó nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik ben vál -
lal tak. A Fe lek meg ál la pod nak, hogy ez a ren del ke zés lé -
nye ges ele mét kép zi en nek a meg ál la po dás nak és hogy az
a fen ti ele me ket kí sé rõ és azo kat meg erõ sí tõ po li ti kai pár -
be széd ré szét ké pe zi majd.

A Fe lek meg ál la pod nak töb bek kö zött ab ban, hogy
együtt mû köd nek és részt vesz nek a tö meg pusz tí tó fegy ve -
rek és hor do zó ra ké tá ik el ter je dé se el le ni harc ban az ál tal,
hogy:

– in téz ke dé se ket hoz nak az összes töb bi re le váns nem -
zet kö zi jogi ok mány alá írá sa vagy ra ti fi ká lá sa vagy adott
eset ben ah hoz  való csat la ko zás, il let ve azok tel jes mér té kû 
meg valósítása cél já ból;

– élet be lép tet nek egy olyan ex port ra vo nat ko zó ha té -
kony nem ze ti el len õr zé si rend szert, mely mind a tö meg -
pusz tí tó fegy ve rek ex port já ra, mind a tö meg pusz tí tó fegy -
ve rek kel kap cso la tos áruk tran zit já ra vo nat ko zik, be le ért -
ve a vég sõ fel hasz ná lás el len õr zé sét, me lyet a tö meg pusz -
tí tó fegy ve rek te kin te té ben a ket tõs fel hasz ná lá sú tech no -
ló gi ák ra al kal maz nak és mely el len õr zé si rend szer ha té -
kony szank ci ó kat he lyez ki lá tás ba a ki vi te li el len õr zés
meg sér té se ese tén. E pár be széd re re gi o ná lis szint en ke rül -
het sor.

5. Cikk

Mi nisz te ri szin tû po li ti kai pár be széd re a 77. cikk sze rint 
lét re ho zott Együtt mû kö dé si Ta nács ke re té ben, egyéb al -
kal mak kor pe dig köl csö nös meg ál la po dás alap ján ke rül
sor.

6. Cikk

A Fe lek a po li ti kai pár be széd re más el já rá so kat és
 mechanizmusokat is lét re hoz nak, kü lö nö sen a kö vet ke zõ
for mák ban:

– rend sze res ülé sek egy rész rõl a Kö zös sé get és tag ál la -
ma it, más rész rõl a Tá dzsik Köz tár sa sá got kép vi se lõ ma gas 
be osz tá sú tiszt vi se lõk kö zött;

– a Fe lek kö zöt ti dip lo má ci ai csa tor nák tel jes ki hasz ná -
lá sa, kü lö nö sen a két ol da lú és több ol da lú szint en  való
meg fe le lõ kap cso lat fel vé tel ré vén, be le ért ve ese ten ként az 
Egye sült Nem ze tek és az EBEÉ ta lál ko zó it, il let ve más
 fórumokat;

– bár mi lyen más esz köz zel, ide ért ve az olyan szak ér tõi
ülé sek le he tõ sé gét, ame lyek hoz zá já rul nak e pár be széd
erõ sí té sé hez és fej lesz té sé hez.

III. CÍM

ÁRUKERESKEDELEM

7. Cikk

(1) A Fe lek egy más szá má ra min den te rü le ten a leg na -
gyobb ked vez mény el vét biz to sít ják a kö vet ke zõk te kin te -
té ben:

– be ho za ta li és ki vi te li vá mok és dí jak, be le ért ve az
ilyen vá mok és dí jak be sze dé sé nek mód sze rét;

– a vám ke ze lés hez, az áru to váb bí tás hoz, a rak tá rak hoz
és az át ra ko dás hoz kap cso ló dó ren del ke zé sek;

– a be ho zott áruk ra köz vet le nül vagy köz ve tet ten ki ve -
tett adók és bár mi lyen egyéb bel sõ adók;

– fi ze té si mó dok és a fi ze té sek át uta lá sa;

– az áruk bel föl di pi a con  való ér té ke sí té sé hez, meg -
vásárlásához, szál lí tá sá hoz, for gal ma zá sá hoz és fel hasz -
ná lá sá hoz kap cso ló dó sza bá lyok.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni
a kö vet ke zõk re:

a) a vám unió vagy sza bad ke res ke del mi te rü let lét re ho -
zá sa cél já ból, il let ve ilyen unió vagy te rü let lét re jöt te alap -
ján adott ked vez mé nyek;

b) a WTO-sza bá lyok kal össz hang ban bi zo nyos or szá -
gok nak, il let ve egyéb nem zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján 
a fej lõ dõ or szá gok nak adott ked vez mé nyek;

c) a ha tár for ga lom meg könnyí té se ér de ké ben a szom -
szé dos or szá gok nak adott ked vez mé nyek.

(3) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it egy át me ne ti idõ szak 
alatt, amely öt év vel e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét köve -
tõen jár le, nem kell al kal maz ni az I. mel lék let ben meg -
határozott azon ked vez mé nyek re, ame lye ket a Tá dzsik
Köz tár sa ság a Szov jet unió meg szû né se kor ke let ke zett
más ál la mok nak nyújt.

8. Cikk

(1) A Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy a sza bad áru to -
váb bí tás elve e meg ál la po dás cél ki tû zé sei el éré sé nek el en -
ged he tet len fel té te lét ké pe zi.

Eb ben a vo nat ko zás ban mind egyik Fél biz to sít ja a má -
sik Fél vám te rü le té rõl szár ma zó vagy a má sik Fél vám te rü -
le té re irá nyu ló áruk ré szé re a sa ját te rü le tén át me nõ for ga -
lom sza bad sá gát.

(2) A Fe lek kö zött az 1994-es GATT V. cik ké nek (2),
(3), (4) és (5) be kez dé sé ben le írt sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni.

(3) Az e cikk ben fog lalt sza bá lyok nem sér tik a Fe lek
kö zöt ti meg ál la po dás alap ján meg ha tá ro zott ága za tok ra,
így pél dá ul kü lö nö sen a szál lí tás ra vagy egyes ter mé kek re
vo nat ko zó kü lön le ges sza bá lyo kat.
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9. Cikk

A Fe lek – a mind két Fél re néz ve kö te le zõ, az áruk ide ig -
le nes be ho za ta lá ról  szóló nem zet kö zi egyez mé nyek bõl
szár ma zó jo gok és kö te le zett sé gek sé rel me nél kül – az eb -
ben az ügy ben rá juk néz ve kö te le zõ bár mely nem zet kö zi
egyez mény alap ján elõ írt el já rá sok ese té ben és ér tel mé -
ben, sa ját jog sza bá lya ik kal össz hang ban men tes sé get is
biz to sí ta nak egy más nak az ide ig le ne sen be ho zott áruk ra
ér vé nyes im port ter hek és vá mok alól. Te kin tet be kell ven -
ni azo kat a fel té te le ket, ame lyek alap ján az ilyen egyez mé -
nyek bõl szár ma zó kö te le zett sé ge ket a szó ban for gó Fél el -
fo gad ta.

10. Cikk

(1) A Tá dzsik Köz tár sa ság ból szár ma zó áruk – az
e meg ál la po dás 12., 15. és 16. cik ké ben fog lalt rendel -
kezések sé rel me nél kül – mennyi sé gi kor lá to zá sok tól és
azo nos ha tá sú in téz ke dé sek tõl men te sen hoz ha tók be
a Kö zös ség be.

(2) A Kö zös ség bõl szár ma zó áruk – az e meg ál la po dás
12., 15. és 16. cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek sé rel me nél -
kül – mennyi sé gi kor lá to zás tól men te sen és azo nos ha tá sú
in téz ke dés nél kül hoz ha tók be a Tá dzsik Köz tár sa ság ba.

11. Cikk

A Fe lek kö zöt ti áru for ga lom ban a pi a ci árak ér vé nye -
sül nek.

12. Cikk

(1) Ha va la mely ter mé ket olyan meg nö velt mennyi sé -
gek ben vagy olyan fel té te lek mel lett visz nek be va la me -
lyik Fél te rü le té re, ame lyek a ha son ló vagy köz vet len ver -
seny ben álló ter mé ke ket gyár tó ha zai ter me lõk nek je len tõs 
sé rel met okoz nak, vagy en nek ve szé lye fenn áll, a Kö zös -
ség vagy a Tá dzsik Köz tár sa ság – ame lyi kük az érin tett –
a kö vet ke zõ el já rá sok kal és fel té te lek kel össz hang ban
meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz hat.

(2) A Kö zös ség vagy a Tá dzsik Köz tár sa ság, az eset tõl
füg gõ en – mi e lõtt in téz ke dé se ket ten ne, vagy a (4) be kez -
dés ha tá lya alá esõ ese tek ben az in téz ke dé se ket köve tõen
a le he tõ leg ha ma rabb – biz to sít ja az Együtt mû kö dé si
 Tanács szá má ra az összes vo nat ko zó tá jé koz ta tást, az zal
a cél lal, hogy a XI. cím ben meg ha tá ro zot tak sze rint mind -
két Fél szá má ra el fo gad ha tó meg ol dást ta lál ja nak.

(3) Ha a kon zul tá ci ók ered mé nye ként a Fe lek az ügy
Együtt mû kö dé si Bi zott ság elé tör té nõ uta lá sá tól szá mí tott
30 na pon be lül nem jut nak meg ál la po dás ra a hely zet
 orvoslása ér de ké ben te en dõ in téz ke dé se ket il le tõ en, an nak 

a Fél nek, ame lyik a kon zul tá ci ó kat igé nyel te, jo gá ban áll
az érin tett ter mé kek be ho za ta lát kor lá toz ni, vagy más
meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz ni a sé re lem meg aka dá lyo zá -
sá hoz vagy jog or vos la tá hoz szük sé ges mér ték ben és ide ig.

(4) Kri ti kus kö rül mé nyek ese tén, ha a ké se de lem ne he -
zen or vo sol ha tó kárt okoz na, a Fe lek hoz hat nak in téz ke dé -
se ket a kon zul tá ci ók elõtt, az zal a fel té tel lel, hogy az ilyen
in téz ke dé sek meg ho za ta la után azon nal kon zul tá ci ót aján -
la nak fel.

(5) Az e cikk alap ján meg ho zan dó in téz ke dé sek meg -
választásánál a Fe lek el sõbb sé get biz to sí ta nak azok nak az
in téz ke dé sek nek, ame lyek a leg ki sebb za vart okoz zák a
 jelen meg ál la po dás cél ja i nak el éré sé ben.

(6) E cikk egyet len ren del ke zé se sem sér ti és sem mi lyen 
mó don nem érin ti a Fe lek va la me lyi ke ál tal az 1994-es
GATT VI. cik ké vel, és az 1994-es GATT VI. cik ké nek
vég re haj tá sá ról  szóló meg ál la po dás sal, il let ve a tá mo ga tá -
sok ról és a ki egyen lí tõ in téz ke dé sek rõl  szóló meg ál la po -
dás sal, to váb bá a kap cso ló dó bel sõ jog sza bállyal össz -
hang ban ho zott döm ping el le nes vagy ki egyen lí tõ in téz ke -
dé sek el fo ga dá sát.

13. Cikk

A Fe lek vál lal ják, hogy a kö rül mé nyek figye lembe véte -
lével – és kü lö nö sen a Tá dzsik Köz tár sa ság WTO-hoz  való 
jö võ be ni csat la ko zá sá ból ere dõ hely zet figye lembe véte -
lével – e meg ál la po dás áru for gal mi ren del ke zé se it ki iga -
zít ják. Az Együtt mû kö dé si Ta nács aján lá so kat te het a
 Feleknek az ilyen ki iga zí tá sok te kin te té ben, ame lye ket
 elfogadásuk ese tén a Fe lek kö zöt ti meg ál la po dás út ján,
 saját el já rá sa ik nak meg fele lõen lép tet het nek ha tály ba.

14. Cikk

E meg ál la po dás nem zár ja ki a be ho za tal ra, ki vi tel re
vagy tran zi tá ruk ra vo nat ko zó olyan ti lal ma kat és kor lá to -
zá so kat, ame lye ket a köz er kölcs, a köz rend, a köz biz ton -
ság, az em be rek, ál la tok egész sé gé nek és éle té nek vé del -
me, il let ve a nö vé nyek vé del me, a ter mé sze ti erõ for rá sok
vé del me, a mû vé sze ti, tör té nel mi vagy ré gé sze ti ér té ket
kép vi se lõ nem ze ti kin csek vé del me, a szel lem i, ipar i és
 kereskedelmi tu laj don vé del me in do kol, sem az arany ra és
ezüst re vo nat ko zó sza bá lyo kat. Ezek a ti lal mak és kor lá to -
zá sok azon ban nem le het nek ön ké nyes meg kü lön böz te tés
vagy a Fe lek kö zöt ti ke res ke de lem rej tett kor lá to zá sá nak
esz kö zei.

15. Cikk

A Kom bi nált Nó menk la tú ra 50–63. áru cso port ja i ba tar -
to zó tex til ter mé kek ke res ke del mé re kü lön két ol da lú meg -
ál la po dás vo nat ko zik. Az em lí tett meg ál la po dás le jár ta
után a tex til ter mé kek e meg ál la po dás ha tá lya alá ke rül nek.
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16. Cikk

A nuk le á ris anya gok ke res ke del mé re az Eu ró pai Atom -
ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ren del ke zé sei
 vonatkoznak. Adott eset ben e ke res ke de lem az Eu ra tom és 
a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zött meg kö ten dõ kü lön meg ál la -
po dás ren del ke zé se i nek tár gyát ké pe zi.

IV. CÍM

KERESKEDELEMMEL ÉS BEFEKTETÉSSEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

MUNKAÜGYI FELTÉTELEK

17. Cikk

(1) A Kö zös ség és a tag ál la mok az egyes tag ál la mok
 vonatkozó tör vényeire, fel té te le i re és el já rá sa i ra fi gye lem -
mel tö re ked nek an nak biz to sí tá sá ra, hogy a va la mely tag -
ál lam te rü le tén jog sze rû en tar tóz ko dó és fog lal koz ta tott
tá dzsik ál lam pol gá ro kat olyan bá nás mód ban ré sze sít sék,
amely a mun ka fel té te lek, a ja va dal ma zás és az el bo csá tás
te kin te té ben a sa ját ál lam pol gá rok kal össze ha son lít va
men tes az ál lam pol gár sá gon ala pu ló meg kü lön böz te tés tõl.

(2) A Tá dzsik Köz tár sa ság a Tá dzsik Köz tár sa ság ban
ha tá lyos tör vényekre, fel té te lek re és el já rá sok ra fi gye lem -
mel tö rek szik an nak biz to sí tá sá ra, hogy a tag ál la mok nak
a Tá dzsik Köz tár sa ság te rü le tén jog sze rû en tar tóz ko dó és
fog lal koz ta tott ál lam pol gá ra it olyan bá nás mód ban ré sze -
sít sék, amely a mun ka fel té te lek, a ja va dal ma zás és az
 elbocsátás te kin te té ben a sa ját ál lam pol gá rok kal össze -
hasonlítva men tes az ál lam pol gár sá gon ala pu ló meg kü -
lön böz te tés tõl.

18. Cikk

Az Együtt mû kö dé si Ta nács meg vizs gál ja, ho gyan ja vít -
ha tók az üz let em be rek mun ka fel té te lei a Fe lek nem zet kö zi 
kö te le zett ség vál la lá sa i val, kü lö nö sen az EBEÉ bon ni ér te -
kez le té nek ok má nyá ban rög zí tett vál la lá sok kal össz hang -
ban.

19. Cikk

Az Együtt mû kö dé si Ta nács aján lá so kat tesz a 17. és
a 18. cikk vég re haj tá sá ra.

II. Fejezet

A TÁRSASÁGOK LETELEPEDÉSÉT ÉS MÛKÖDÉSÉT
ÉRINTÕ FELTÉTELEK

20. Cikk

(1) A Kö zös ség és tag ál la mai leg alább olyan ked ve zõ
bá nás mó dot biz to sí ta nak a tá dzsik tár sa sá gok nak a
22. cikk d) pont já ban meg ha tá ro zott le te le pe dé sé hez, mint
ami lyen ben bár mely más har ma dik or szág tár sa sá ga it
 részesítik.

(2) A Kö zös ség és tag ál la mai, a II. mel lék let ben fel so -
rolt fenn tar tá sok sé rel me nél kül, a tá dzsik tár sa sá gok te rü -
le tü kön le te le pe dett le ány vál la la ta i nak a mû kö dé sük te -
kin te té ben leg alább olyan ked ve zõ bá nás mó dot biz to sí ta -
nak, mint ami lyen ben a kö zös sé gi tár sa sá go kat ré sze sí tik.

(3) A Kö zös ség és tag ál la mai a tá dzsik tár sa sá gok te rü -
le tü kön le te le pe dett fi ók te le pe i nek a mû kö dé sük te kin te té -
ben leg alább olyan ked ve zõ bá nás mó dot biz to sí ta nak,
mint ami lyen ben har ma dik or szá gok tár sa sá ga i nak fi ók te -
le pe it ré sze sí tik.

(4) A Tá dzsik Köz tár sa ság leg alább olyan ked ve zõ bá -
nás mó dot biz to sít a kö zös sé gi tár sa sá gok nak a 22. cikk
d) pont já ban meg ha tá ro zott le te le pe dé sük te kin te té ben,
mint ami lyen ben a tá dzsik tár sa sá gok vagy a har ma dik or -
szág be li tár sa sá gok ré sze sül nek, amennyi ben ez utób bi a
ked ve zõbb.

(5) A Tá dzsik Köz tár sa ság leg alább olyan ked ve zõ bá -
nás mó dot biz to sít a kö zös sé gi tár sa sá gok le ány vál la la ta i -
nak vagy fi ók te le pe i nek te rü le tén  való mû kö dé sük te kin te -
té ben, mint ami lyen ben a tá dzsik tár sa sá gok le ány vál la la -
tai vagy fi ók te le pei ré sze sül nek, vagy a har ma dik or szág -
be li tár sa sá gok le ány vál la la tai vagy fi ók te le pei ré sze sül -
nek, amennyi ben ez utób bi a ked ve zõbb.

21. Cikk

(1) A 20. cikk ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni a légi
köz le ke dés re, a fo lya mi köz le ke dés re és a ten ge ri szállí -
tásra.

(2) Az olyan te vé keny sé gek te kin te té ben azon ban, ame -
lye ket ha jó zá si ügy nök sé gek vé gez nek és nem zet kö zi ten -
ge ri szál lí tá si szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra irá nyul nak, ide ért -
ve azon in ter mo dá lis szál lí tá si mû ve le te ket, ame lyek so rán 
az út egy ré szét ten ge ren te szik meg, mind két Fél meg en -
ge di a má sik Fél tár sa sá ga i nak, hogy te rü le tén le ány vál la -
la tok vagy fi ók te le pek for má já ban ke res ke del mi je len lét -
tel ren del kez ze nek, a le te le pe dés és a mû kö dés te kin te té -
ben leg alább olyan ked ve zõ fel té te lek mel lett, mint ame -
lyet a Fél sa ját tár sa sá ga i nak vagy va la mely har ma dik
 ország tár sa sá gai le ány vál la la ta i nak vagy fi ók te le pe i nek
biz to sít, ha ez utób bi ak ked ve zõb bek.
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Az ilyen te vé keny sé gek kü lö nö sen a kö vet ke zõk:
a) ten ge ri szál lí tá si és kap cso ló dó szol gál ta tá sok pi ac ra 

bo csá tá sa és ér té ke sí té se az ügy fe lek kel  való köz vet len
kap cso lat út ján, az ár aján lat tól a szám lá zá sig, füg get le nül
at tól, hogy e szol gál ta tá so kat maga a szol gál ta tó vagy
olyan szol gál ta tók mû köd te tik vagy kí nál ják fel, ame lyek -
kel a szol gál ta tás el adó ja tar tós üz le ti meg egye zést kö tött;

b) bár mely szál lí tá si és kap cso ló dó szol gál ta tás meg vá -
sár lá sa és fel hasz ná lá sa sa ját rész re vagy ügy fe lek szá má ra 
(és az ügy fe le ik nek tör té nõ vi szont el adás), be le ért ve a bel -
sõ köz le ke dé si szol gál ta tá so kat bár mely olyan köz le ke dé -
si mód dal, kü lö nö sen vízi uta kon, köz úton és vas úton,
amely az in teg rált szol gál ta tás nyúj tá sá hoz szük sé ges;

c) do ku men tá ció ké szí té se a fu var ok má nyok, vám ok -
má nyok, va la mint a szál lí tott áruk szár ma zá sá ra és jel le gé -
re vo nat ko zó egyéb ok má nyok te kin te té ben;

d) ke res ke del mi in for má ci ók biz to sí tá sa bár mi lyen
esz köz zel, be le ért ve a szá mí tó gé pes in for má ci ós rend sze -
re ket és az elekt ro ni kus adat cse rét (fi gye lem mel az elekt -
ro ni kus kom mu ni ká ció te kin te té ben fenn ál ló, meg kü lön -
böz te tés tõl men tes kor lá to zá sok ra);

e) ke res ke del mi meg egye zés lét re ho zá sa egyéb hely -
ben le te le pe dett ha jó zá si ügy nök ség gel, be le ért ve a tár sa -
ság tõ ké jé ben  való ré sze se dést és a hely ben to bor zott sze -
mély zet ki ne ve zé sét (vagy kül föl di sze mély zet ese té ben
fi gye lem mel e meg ál la po dás vo nat ko zó ren del ke zé se i re);

f) el já rás a tár sa sá gok ne vé ben, töb bek kö zött a hajó ki -
kö té sé nek meg szer ve zé sé ben vagy a ra ko má nyok át vé te -
lé ben, ha szük sé ges.

22. Cikk

E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:
a) ,,kö zös sé gi tár sa ság”, il let ve „tá dzsik tár sa ság”:

olyan tár sa ság, ame lyet va la mely tag ál lam, il let ve a
 Tádzsik Köz tár sa ság tör vényeivel össz hang ban hoz tak lét -
re, és amely nek a lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye, köz -
pon ti ügy ve ze té se, vagy gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék -
he lye a Kö zös ség, il let ve a Tá dzsik Köz tár sa ság te rü le tén
ta lál ha tó. Ha azon ban a va la mely tag ál lam, il let ve a
 Tádzsik Köz tár sa ság tör vényeivel össz hang ban lét re ho -
zott tár sa ság nak csak a lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye
 található a Kö zös ség, il let ve a Tá dzsik Köz tár sa ság te rü le -
tén, a tár sa sá got ak kor te kin tik kö zös sé gi, il let ve tá dzsik
tár sa ság nak, ha mû kö dé se so rán tény le ges és fo lya ma tos
kap cso lat ban áll va la mely tag ál lam, vagy a Tá dzsik Köz -
tár sa ság gaz da sá gá val;

b) ,,le ány vál la lat”: az elõb bi ál tal tény le ge sen el len õr -
zött vál la lat;

c) ,,fi ók te lep”: az üz le ti te vé keny ség foly ta tá sá nak jogi 
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ he lye, amely tar tó san je le -
nik meg, pél dá ul egy anya vál la lat ki ter jesz té se ként, ren -
del ke zik ve ze tés sel és az ah hoz szük sé ges anya gi esz kö -
zök kel, hogy üz le ti tár gya lá so kat foly tas son har ma dik
 felekkel oly mó don, hogy ez utób bi ak nak – noha an nak

 ismeretében, hogy szük ség ese tén az anya vál la lat tal lép -
nek jogi kap cso lat ba, amely nek a köz pon ti iro dá ja kül föl -
dön ta lál ha tó – nem az anya vál la lat tal kell köz vet le nül tár -
gyal ni uk, ha nem a ki ter jesz tés ként üze me lõ üz le ti hely -
színen köt het nek ügy le te ket;

d) ,,le te le pe dés”: az a) pont ban em lí tett kö zös sé gi vagy 
tá dzsik tár sa sá gok nak azon joga, hogy a Tá dzsik Köz -
társaságban, il let ve a Kö zös ség ben le ány vál la la tok vagy
fi ók te le pek lé te sí té sén ke resz tül gaz da sá gi te vé keny sé get
kezd je nek el;

e) ,,mû kö dés”: gaz da sá gi te vé keny sé gek foly ta tá sa;
f) ,,gaz da sá gi te vé keny sé gek”: ipar i, ke res ke del mi és

szak mai jel le gû te vé keny sé gek.
A nem zet kö zi ten ge ri szál lí tás te kin te té ben, be le ért ve

az in ter mo dá lis szál lí tá si mû ve le te ket, ame lyek so rán az út 
egy ré szét ten ge ren te szik meg, a tag ál la mok nak vagy a
Tá dzsik Köz tár sa ság a Kö zös sé gen, il let ve a Tá dzsik Köz -
tár sa sá gon kí vül le te le pe dett ál lam pol gá rai, va la mint va la -
mely tag ál lam vagy a Tá dzsik Köz tár sa ság ál lam pol gá rai
ál tal el len õr zött, a Kö zös sé gen vagy a Tá dzsik Köz tár sa sá -
gon kí vül le te le pe dett ha jó zá si tár sa sá gok szin tén ked vez -
mé nye zett jei e fe je zet és a III. fe je zet ren del ke zé se i nek,
amennyi ben ha jó i kat a szó ban for gó tag ál lam ban, il let ve
a Tá dzsik Köz tár sa ság ban a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal
össz hang ban tart ják nyil ván.

23. Cikk

(1) E meg ál la po dás egyéb ren del ke zé sei el le né re, egyik
Fél ese té ben sincs aka dá lya an nak, hogy elõ vi gyá za tos -
ság ból in téz ke dé se ket hoz zon a be fek te tõk, a be té te sek, a
biz to sí tot tak és az olyan sze mé lyek vé del me ér de ké ben,
ame lyek nek va la mely pénz ügyi szol gál ta tó le té te mé nye si
kö te le zett ség gel tar to zik, vagy an nak ér de ké ben, hogy biz -
to sít sa a pénz ügyi rend szer sér tet len sé gét és sta bi li tá sát.
Amennyi ben az ilyen in téz ke dé sek nem egyez tet he tõk
össze e meg ál la po dás ren del ke zé se i vel, nem hasz nál ha tók
fel a Fél e meg ál la po dás sze rin ti kö te le zett sé ge i nek el ke -
rü lé sé re.

(2) E meg ál la po dás egy ré sze sem ér tel mez he tõ úgy,
hogy az elõ ír ná a Fe lek nek egye di ve võk ügye i vel vagy el -
szá mo lá sa i val össze füg gõ, il let ve a köz igaz ga tá si in téz -
mé nyek bir to ká ban lévõ bi zal mas vagy vé dett in for má ci ók 
ki szol gál ta tá sát.

(3) E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban a „pénz ügyi szol -
gál ta tá sok” a III. mel lék let ben le ír ta kat je len tik.

24. Cikk

E meg ál la po dás ren del ke zé sei nem sér tik sem mi lyen
olyan in téz ke dés nek a Fe lek va la me lyi ke ál tal tör té nõ
 alkalmazását, amely re an nak meg elõ zé se ér de ké ben van
szük ség, hogy e meg ál la po dás ren del ke zé se in ke resz tül
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meg ke rül jék va la mely Fél nek azon in téz ke dé se it, ame -
lyek kel har ma dik or szá gok be ju tá sát sza bá lyoz za a sa ját
pi a cá ra.

25. Cikk

(1) A Tá dzsik Köz tár sa ság, il let ve a Kö zös ség te rü le tén
le te le pe dett kö zös sé gi, il let ve tá dzsik tár sa ság nak e cím
I. fe je ze té nek ren del ke zé sei el le né re jo gá ban áll az, hogy a 
le te le pe dés sze rin ti be fo ga dó or szág ban ér vé nyes jog sza -
bá lyok kal össz hang ban a Tá dzsik Köz tár sa ság ban, il let ve
a Kö zös ség te rü le tén olyan al kal ma zot ta kat al kal maz zon,
vagy le ány vál la la tai, vagy fi ók te le pei ré vén fog lal koz tas -
son, akik va la mely kö zös sé gi tag ál lam, il let ve a Tá dzsik
Köz tár sa ság ál lam pol gá rai, az zal a fel té tel lel, hogy az
ilyen al kal ma zot tak a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kulcs fon tos sá gú sze mély zet tag jai, és hogy ki zá ró lag a tár -
sa sá gok vagy fi ók te le pek al kal ma zá sá ban áll nak. Az ilyen
al kal ma zot tak tar tóz ko dá si és mun ka vál la lá si en ge dé lyei
csak a fog lal koz ta tás idõ tar ta má ra vo nat koz nak.

(2) A fent em lí tett tár sa sá gok (a továb biak ban: „szer ve -
ze tek”) kulcs fon tos sá gú sze mély ze tét a kö vet ke zõ ka te gó -
ri ák kö zül a c) pont ban meg ha tá ro zott „tár sa sá gon be lül
 áthelyezett sze mé lyek” ké pe zik, fel té ve, hogy a szer ve zet
jogi sze mély, és az érin tett sze mé lyek leg alább az át he lye -
zést köz vet le nül meg elõ zõ év ben an nak al kal ma zá sá ban
áll tak, vagy üz let tár sak vol tak ben ne (a több sé gi rész vé -
nye sek ki vé te lé vel):

a) a szer ve zet ben ve ze tõ be osz tást be töl tõ azon sze mé -
lyek, akik el sõd le ge sen a lé te sít mény ve ze té sét lát ják el, és 
akik a tár sa ság igaz ga tó sá ga vagy rész vé nye sei, il let ve az
en nek meg fe le lõ sze mé lyek fel ügye le te vagy ál ta lá nos irá -
nyí tá sa alatt áll nak, és akik mun ká ja a kö vet ke zõk re ter -
jed ki:

– a lé te sít mény vagy a lé te sít mény egyik szer ve ze ti
egy sé gé nek vagy rész le gé nek a ve ze té se,

– fel ügye le ti, ve ze tõ vagy szak mai sze re pet be töl tõ
egyéb al kal ma zot tak mun ká já nak fel ügye le te és ellenõr -
zése,

– sze mé lyes ha tás kör gya kor lá sa al kal ma zot tak fel vé -
te le és el bo csá tá sa, a fel vé tel re és el bo csá tás ra tett aján lá -
sok és egyéb sze mély ze ti in téz ke dé sek te kin te té ben;

b) a szer ve zet ben dol go zó olyan sze mé lyek, akik a lé te -
sít mény mû köd te té sé hez, ku ta tá si fel sze re lé sé hez, tech ni -
ká i hoz vagy ve ze té sé hez el en ged he tet len, nem minden -
napi tu dás bir to ká ban van nak. Az ilyen tu dás ér té ke lé se a
lé te sít mény re jel lem zõ tu dá son kí vül tük röz he ti va la mely
spe ci á lis tech ni kai tu dást igény lõ mun ka vagy szak ma
 típusához kap cso ló dó ma gas szin tû kép zett sé get, be le ért -
ve va la mely en ge dély hez kö tött szak má hoz  való tar to zást;

c) a „tár sa sá gon be lül át he lye zett sze mély” olyan ter -
mé sze tes sze mély, aki va la mely Fél te rü le tén lévõ szer ve -
zet ben dol go zik, és akit a má sik Fél te rü le tén foly ta tott
gaz da sá gi te vé keny sé gek kel össze füg gés ben oda ide ig le -
ne sen át he lyez nek; az érin tett szer ve zet szék he lyé nek

 valamely Fél te rü le tén kell len nie, és az át he lye zés nek
e szer ve zet olyan lé te sít mé nyé re (fi ók te lep, le ány vál la lat)
kell irá nyul nia, amely tény le ge sen ha son ló gaz da sá gi te vé -
keny sé ge ket foly tat a má sik Fél te rü le tén.

26. Cikk

(1) A Fe lek min dent el kö vet nek an nak ér de ké ben, hogy
el ke rül jék az olyan in téz ke dé sek vagy lé pé sek meg té te lét,
ame lyek tár sa sá ga ik szá má ra az e meg ál la po dás alá írá sát
meg elõ zõ na pon fenn ál ló hely zet hez ké pest kor lá to zot tab -
bá ten nék a le te le pe dés és a mû kö dés fel té te le it.

(2) E cikk ren del ke zé sei nem sér tik a 34. cikk ren del ke -
zé se it: a 34. cikk ha tá lya alá tar to zó ese te ket min den más
ren del ke zés ki zá rá sá val ki zá ró lag a szó ban for gó cikk ren -
del ke zé sei sza bá lyoz zák.

(3) A part ner ség és az együtt mû kö dés szel le mé ben, és a
40. cikk ren del ke zé se i nek fé nyé ben, a Tá dzsik Köz tár sa -
ság kor má nya tá jé koz tat ja a Kö zös sé get az olyan új jog -
sza bá lyok elõ ter jesz tésének vagy új ren del ke zé sek el fo ga -
dá sá nak szán dé ká ról, ame lyek a kö zös sé gi tár sa sá gok
 tádzsik le ány vál la la tai vagy fi ók te le pei szá má ra a Tá dzsik
Köz tár sa ság ban  való le te le pe dé si vagy mû kö dé si fel té te le -
ket az e meg ál la po dás alá írá sát meg elõ zõ na pon fenn ál ló
hely zet hez ké pest kor lá to zot tab bá ten nék. A Kö zös ség fel -
kér he ti a Tá dzsik Köz tár sa sá got, hogy kö zöl je az ilyen
jog sza bá lyok vagy ren del ke zé sek ter ve ze tét, és foly tas son
kon zul tá ci ót e té má ban.

(4) Amennyi ben a Tá dzsik Köz tár sa ság ban be ve ze tett
új jog sza bá lyok vagy ren del ke zé sek kö vet kez té ben a
 Tádzsik Köz tár sa ság te rü le tén le te le pe dett kö zös sé gi tár -
sa sá gok tá dzsik le ány vál la la tai vagy fi ók te le pei szá má ra
a mû kö dé si fel té te lek az e meg ál la po dás alá írá sá nak nap -
ján fenn ál ló hely zet hez ké pest kor lá to zot tab bá vál nak, az
ilyen jog sza bá lyok vagy ren del ke zé sek a vo nat ko zó jog -
sza bály ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban a Tá dzsik Köz -
tár sa ság ban már le te le pe dett le ány vál la la tok ra és fi ók te le -
pek re a vo nat ko zó jog sza bály ha tály ba lé pé sét köve tõen
há rom éven át nem al kal ma zan dók.

III. Fejezet

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS
A KÖZÖSSÉG ÉS A TÁDZSIK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTT

27. Cikk

(1) A Fe lek e fe je zet ren del ke zé se i vel össz hang ban vál -
lal ják, hogy meg te szik a szük sé ges lé pé se ket an nak ér de -
ké ben, hogy a Fe lek szol gál ta tá si ága za ta i nak fej lõ dé sét
szem elõtt tart va fo ko za to san en ge dé lyez zék a szol gál ta tá -
sok nyúj tá sát olyan kö zös sé gi vagy tá dzsik tár sa sá gok
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 részérõl, ame lyek más Fél nek a te rü le tén te le ped tek le,
mint amely ben a szol gál ta tás ál tal meg cél zott sze mély.

(2) Az Együtt mû kö dé si Ta nács meg te szi a szük sé ges
aján lá so kat az (1) be kez dés vég re haj tá sá ra.

28. Cikk

A Fe lek együtt mû köd nek an nak ér de ké ben, hogy pi a ci
el ve ken mû kö dõ szol gál ta tá si ága za tot ala kít sa nak ki a
 Tádzsik Köz tár sa ság ban.

29. Cikk

(1) A nem zet kö zi ha jó zá si szál lí tás te kin te té ben a Fe lek
vál lal ják, hogy ke res ke del mi ala pon, ha té ko nyan al kal -
maz zák a nem zet kö zi ha jó zá si pi ac hoz és for ga lom hoz
 való kor lát lan hoz zá fé rés el vét.

a) A fent hi vat ko zott ren del ke zés nem érin ti a vonal -
hajózási kon fe ren ci ák ma ga tar tá si kó de xé rõl  szóló
ENSZ-egyez mény bõl ere dõ azon jo go kat és kötelezett -
ségeket, ame lyek az e meg ál la po dás ban ré szes Fe lek egyi -
ké re vagy má si ká ra vo nat koz nak. Vo nal ha jó zá si kon -
ferenciához nem tar to zó szál lí tók sza ba don ver se nyez het -
nek vo nal ha jó zá si kon fe ren ci á hoz tar to zó szál lí tók kal, ha
be tart ják a tisz tes sé ges ke res ke de le mi ver seny sza bá lya it.

b) A Fe lek meg erõ sí tik el kö te le zett sé gü ket a sza bad
ver seny kör nye zet iránt, a szá raz és fo lyé kony öm lesz tett
áruk ke res ke del mét il le tõ en.

(2) Az (1) be kez dés el ve i nek al kal ma zá sa so rán a Fe lek:
a) e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé tõl kezd ve nem al kal -

maz zák a kö zös sé gi tag ál la mok és a volt Szov jet unió
 közötti két ol da lú meg ál la po dá sok ra ko mány meg osz tás ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it;

b) nem ve zet nek be ra ko mány meg osz tás ra vo nat ko zó
zá ra dé ko kat a har ma dik or szá gok kal kö ten dõ jö võ be li két -
ol da lú meg ál la po dá sok ban, ki vé ve olyan ki vé te les kö rül -
mé nyek ese tén, amennyi ben az e meg ál la po dás ban ré szes
egyik vagy má sik Fél vo nal ha jó zá si tár sa sá ga i nak más kü -
lön ben nem len ne tény le ges le he tõ sé gük arra, hogy az
érin tett har ma dik or szág ból ér ke zõ és oda irá nyu ló ke res -
ke del mi for ga lom ban részt ve gye nek;

c) a szá raz és fo lyé kony öm lesz tett áruk ke res ke del mé -
rõl  szóló jö võ be li két ol da lú meg ál la po dá sok ban meg tilt -
ják a ra ko mány meg osz tás ra vo nat ko zó meg egye zé se ket;

d) e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel el tö röl nek min -
den olyan egy ol da lú in téz ke dést, igaz ga tá si, tech ni kai és
egyéb aka dályt, amely a nem zet kö zi ten ge ri szál lí tás ban
kor lá to zó vagy meg kü lön böz te tõ ha tást fejt het ne ki a szol -
gál ta tá sok sza bad nyúj tá sá ra.

(3) Az egyes Fe lek töb bek kö zött nem nyúj ta nak a
 másik Fél ál lam pol gá rai vagy tár sa sá gai ál tal mû köd te tett
ha jók szá má ra az adott Fél sa ját ha jó i ra al kal ma zott nál ke -
vés bé ked ve zõ el bá nást a kül föl di ha jók szá má ra nyi tott

ki kö tõ ik be  való be ju tás, az em lí tett ki kö tõk inf ra struk tú rá -
já nak és ki egé szí tõ ten ge ri szol gál ta tá sa i nak hasz ná la ta,
va la mint a kap cso ló dó dí jak és ter hek, vám ked vez mé -
nyek, to váb bá a ki kö tõ hely ki je lö lé se, va la mint a be- és
 kirakodási lé te sít mé nyek te kin te té ben.

30. Cikk

A Fe lek kö zöt ti, a Fe lek ke res ke del mi szük ség le te i hez
iga zí tott szál lí tás össze han golt fej lesz té sé nek biz to sí tá sa
ér de ké ben, a köl csö nös pi a ci hoz zá fé rés fel té te lei, va la -
mint a köz úti, vas úti és vízi uta kon tör té nõ, to váb bá az
eset le ges légi köz le ke dé si szol gál ta tás nyúj tás fel té te lei
adott eset ben kü lön meg ál la po dá sok ban sza bá lyoz ha tók,
ame lyet a Fe lek e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét köve tõen
tár gyal nak meg.

IV. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

31. Cikk

(1) E cím ren del ke zé se it a köz rend del össze füg gõ, köz -
biz ton sá gi és köz egész ség ügyi kor lá to zá sok ra fi gye lem -
mel kell al kal maz ni.

(2) E cím ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni azon te vé -
keny sé gek re, ame lyek a Fe lek te rü le tén ha tó sá gi jog kör,
akár al kal mi, gya kor lá sá val füg ge nek össze.

32. Cikk

E cím al kal ma zá sá ban e meg ál la po dás egy ren del ke zé se 
sem aka dá lyoz za meg a Fe le ket ab ban, hogy a be lé pés és
tar tóz ko dás, a fog lal koz ta tás, a mun ka fel té te lek, a ter mé -
sze tes sze mé lyek le te le pe dé se és a szol gál ta tás nyúj tás
 tekintetében tör vényeiket és ren de le te i ket al kal maz zák,
az zal a fel té tel lel, hogy en nek so rán nem al kal maz zák eze -
ket oly mó don, amely az e meg ál la po dás va la mely ren del -
ke zé sé nek fel té te lei alap ján bár mely Fe let meg il le tõ elõ -
nyö ket sem mis sé ten né vagy csök ken te né. A fen ti ren del -
ke zés nem érin ti a 31. cikk al kal ma zá sát.

33. Cikk

Azon tár sa sá gok, ame lyek tá dzsik tár sa sá gok és kö zös -
sé gi tár sa sá gok kö zös el len õr zé se alatt áll nak vagy tu laj -
do ná ban van nak, szin tén a II., III. és IV. fe je zet ren del ke -
zé se i nek ked vez mé nye zett jei közé tar toz nak.
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34. Cikk

Az egyik Fél ál tal az e meg ál la po dás alap ján a má sik
Fél nek biz to sí tott bá nás mód, a szol gál ta tá sok ke res ke del -
mé rõl  szóló ál ta lá nos egyez mény (GATS) ha tá lya alá tar -
to zó ága za tok vagy in téz ke dé sek te kin te té ben a GATS
 vonatkozó kö te le zett sé ge i nek ha tály ba lé pé sét egy hó nap -
pal meg elõ zõ nap tól kezd ve, sem mi lyen eset ben nem le het 
ked ve zõbb, mint az elõb bi Fél ál tal a GATS ren del ke zé sei
alap ján az egyes szol gál ta tá si ága za tok, alá ga za tok és
szol gál ta tás nyúj tá si mó dok te kin te té ben biz to sí tott bá nás -
mód.

35. Cikk

A II., III. és IV. fe je zet al kal ma zá sá ban nem ve szik
figye lembe a Kö zös ség, an nak tag ál la mai és a Tá dzsik
Köz tár sa ság ál tal, a GATS V. cik ké nek el ve i vel össz hang -
ban, gaz da sá gi in teg rá ci ós meg ál la po dá sok ban vál lalt kö -
te le zett sé gek alap ján biz to sí tott bá nás mó dot.

36. Cikk

(1) Az e cím ren del ke zé se i vel össz hang ban biz to sí tott
leg na gyobb ked vez mény el vét nem kell al kal maz ni azon
adó ked vez mé nyek re, ame lye ket a Fe lek a ket tõs adóz ta tás
el ke rü lé sét szol gá ló meg ál la po dá sok vagy egyéb adó -
egyez mé nyek alap ján nyúj ta nak, vagy a jö võ ben nyúj ta ni
fog nak.

(2) E cím egy ré sze sem ér tel mez he tõ olyan mó don,
hogy meg aka dá lyoz ná azt, hogy a Fe lek a ket tõs adóz ta tás
vagy más adó ked vez mé nyek el ke rü lé sét szol gá ló meg ál la -
po dá sok adó ren del ke zé se i nek meg fele lõen vagy a bel föl di 
adó jog sza bá lyok alap ján olyan in téz ke dé se ket fo gad ja nak
el vagy ér vé nye sít se nek, ame lyek az adó ki ke rü lés meg elõ -
zé sé re irá nyul nak.

(3) E cím egy ré sze sem ér tel mez he tõ oly mó don, hogy
meg aka dá lyoz ná a tag ál la mo kat vagy a Tá dzsik Köz tár sa -
sá got ab ban, hogy meg kü lön böz te tést te gyen adó jog sza -
bá lyai vo nat ko zó ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán
olyan adó fi ze tõk kö zött, ame lyek, kü lö nö sen la kó he lyük
te kin te té ben, nin cse nek azo nos hely zet ben.

37. Cikk

A 24. cikk sé rel me nél kül, a II., III. és a IV. fe je zet egy
ren del ke zé se sem ér tel mez he tõ úgy, hogy fel jo go sí ta ná:

– a tag ál la mok, il let ve a Tá dzsik Köz tár sa ság ál lam pol -
gá ra it arra, hogy bár mi lyen mi nõ ség ben be lép je nek a
 Tádzsik Köz tár sa ság, il let ve a Kö zös ség te rü le té re és ott
tar tóz kod ja nak, kü lö nö sen va la mely tár sa ság rész vé nye se -
ként vagy tu laj do nos tár sa ként, ve ze tõ je ként vagy al kal -
ma zott ja ként, il let ve szol gál ta tá sok nyúj tó ja ként vagy
ked vez mé nye zett je ként;

– a tá dzsik tár sa sá gok kö zös sé gi le ány vál la la ta it vagy
fi ók te le pe it arra, hogy a Kö zös ség te rü le tén a Tá dzsik
Köz tár sa ság ál lam pol gá ra it al kal maz zák vagy fog lal koz -
tas sák;

– a kö zös sé gi tár sa sá gok tá dzsik le ány vál la la ta it vagy
fi ók te le pe it arra, hogy a Tá dzsik Köz tár sa ság te rü le tén a
tag ál la mok ál lam pol gá ra it al kal maz zák vagy fog lal koz tas -
sák;

– a tá dzsik tár sa sá go kat vagy tá dzsik tár sa sá gok kö zös -
sé gi le ány vál la la ta it vagy fi ók te le pe it arra, hogy ide ig le -
nes mun ka szer zõ dés alap ján tá dzsik sze mé lye ket bo csás -
son ren del ke zés re ab ból a cél ból, hogy más sze mé lyek szá -
má ra és el len õr zé se alatt mû köd je nek;

– a kö zös sé gi tár sa sá go kat és a kö zös sé gi tár sa sá gok
tá dzsik le ány vál la la ta it vagy fi ók te le pe it arra, hogy ide ig -
le nes mun ka szer zõ dés alap ján olyan mun ka vál la ló kat bo -
csás sa nak ren del ke zés re, akik a tag ál la mok ál lam pol gá rai.

V. Fejezet

FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TÕKE

38. Cikk

(1) A Fe lek vál lal ják, hogy sza ba don át vált ha tó va lu tá -
ban en ge dé lye zik a Kö zös ség ben és a Tá dzsik Köztár -
saságban ho no sak kö zöt ti, az áru for ga lom mal, va la mint
a szol gál ta tá sok és sze mé lyek moz gá sá val össze füg gõ,
e meg ál la po dás ren del ke zé se i vel össz hang ban tel je sí tett
és a fo lyó fi ze té si mér leg re vo nat ko zó fi ze té se ket.

(2) A tõ ke moz gá sok mér le gé nek ügy le tei te kin te té ben,
a Fe lek e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé tõl biz to sít ják a fo -
ga dó or szág tör vényeivel össz hang ban ala pí tott tár sa sá -
gok ba irá nyu ló köz vet len be fek te té sek hez és a II. fe je zet
ren del ke zé se i vel össz hang ban vég zett be fek te té sek hez,
va la mint e be fek te té sek és a be lõ lük szár ma zó eset le ges
nye re ség fel szá mo lá sá hoz vagy ha za te le pí té sé hez kap cso -
ló dó sza bad tõ ke moz gást.

(3) E meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé tõl kezd ve, a (2) be -
kez dés vagy az (5) be kez dés sé rel me nél kül a Fe lek nem
ve zet nek be újabb de vi za kor lá to zá so kat a Kö zös ség ben és
a Tá dzsik Köz tár sa ság ban ho no sak kö zöt ti tõ ke moz gás ra
és a hoz zá kap cso ló dó fo lyó fi ze té sek re vo nat ko zó an, és
a meg lé võ sza bá lyo kat nem te szik kor lá to zób bak ká.

(4) A Fe lek kon zul tá ci ót foly tat nak egy más sal ab ból a
cél ból, hogy e meg ál la po dás cél ki tû zé se i nek elõ moz dí tá sa 
ér de ké ben meg könnyít sék a Kö zös ség és a Tá dzsik Köz -
tár sa ság kö zött a (2) be kez dés ben em lí tet tek tõl el té rõ, más
tõ ke for mák moz gá sát.

(5) Hi vat koz va e cikk ren del ke zé se i re, amíg nem ve ze -
tik be a tá dzsik va lu tá nak a Nem zet kö zi Va lu ta alap (IMF)
alap ok má nya VIII. cik ke ér tel mé ben vett tel jes konverti -
bilitását, a Tá dzsik Köz tár sa ság ki vé te les kö rül mé nyek
kö zött de vi za kor lá to zá so kat al kal maz hat rö vid és hosszú
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le já ra tú hi te lek nyúj tá sá val és fel vé te lé vel össze füg gés -
ben, amennyi ben az ilyen hi te lek nyúj tá sa ese tén a Tá dzsik 
Köz tár sa ság szá má ra ilyen kor lá to zá so kat ír nak elõ és
amennyi ben e kor lá to zá so kat a Tá dzsik Köz tár sa ság jog -
állása az IMF-ben meg en ge di. A Tá dzsik Köz tár sa ság
e kor lá to zá so kat meg kü lön böz te tés tõl men te sen al kal maz -
za. Al kal ma zá suk a le he tõ leg ki sebb mér ték ben za var ja
e meg ál la po dást. A Tá dzsik Köz tár sa ság az ilyen in téz ke -
dé sek el fo ga dá sá ról és azok min den mó do sí tá sa i ról rö vid
idõn be lül tá jé koz tat ja az Együtt mû kö dé si Ta ná csot.

(6) Az (1) és a (2) be kez dés sé rel me nél kül, amennyi ben 
ki vé te les kö rül mé nyek kö zött a Kö zös ség és a Tá dzsik
Köz tár sa ság kö zöt ti tõ ke moz gás sú lyos ne héz sé ge ket
okoz a Kö zös ség ben, il let ve a Tá dzsik Köz tár sa ság ban az
ár fo lyam-po li ti ka vagy a mo ne tá ris po li ti ka mû köd te té sé -
ben, vagy fenn áll en nek a ve szé lye, úgy a Kö zös ség, il let -
ve a Tá dzsik Köz tár sa ság leg fel jebb hat hó na pon át véd in -
téz ke dé se ket hoz hat a Kö zös ség és a Tá dzsik Köz tár sa ság
kö zöt ti tõ ke moz gás te kin te té ben, ha az ilyen in téz ke dé sek
fel tét le nül szük sé ge sek.

VI. Fejezet

A SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDON
OLTALMA

39. Cikk

(1) E cikk és a IV. mel lék let ren del ke zé sei alap ján a
 Tádzsik Köz tár sa ság foly tat ja a szel lem i, ipar i és ke res ke -
del mi tu laj don jo gok ol tal má nak fej lesz té sét an nak ér de ké -
ben, hogy e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ötö dik
év vé gé re a Kö zös ség ben fenn ál ló ol tal mi szint hez ha son -
ló szin tû ol tal mat biz to sít son, be le ért ve az ilyen jo gok
 érvényesítésének ha té kony esz kö ze it.

(2) A Tá dzsik Köz tár sa ság e meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ ötö dik év vé gé re csat la ko zik a szel lem i, ipar i
és ke res ke del mi tu laj don jo gok ról  szóló, a IV. mel lék let
(1) be kez dé sé ben em lí tett azon több ol da lú egyez mé nyek -
hez, ame lyek ben a tag ál la mok ré sze sek, vagy ame lye ket a
tag ál la mok az ezen egyez mé nyek ben fog lalt vo nat ko zó
ren del ke zé sek nek meg fele lõen tény le ge sen al kal maz nak.
E ren del ke zés vég re haj tá sá ra, a Kö zös ség, ahol le het sé -
ges, tá mo ga tá sát nyújt ja.

V. CÍM

JOGALKOTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

40. Cikk

(1) A Fe lek fel is me rik, hogy a Tá dzsik Köz tár sa ság és a
Kö zös ség kö zöt ti gaz da sá gi kap cso la tok meg erõ sí té sé nek

fon tos fel té te lét ké pe zi a Tá dzsik Köz tár sa ság meg lé võ és
jö võ be li jog sza bá lya i nak a Kö zös ség jog sza bá lya i hoz
 való kö ze lí té se. A Tá dzsik Köz tár sa ság tö rek szik an nak
biz to sí tá sá ra, hogy jog sza bá lyai fo ko za to san össze egyez -
tet he tõk ké vál ja nak a Kö zös ség jog sza bá lya i val.

(2) A jog sza bá lyok kö ze lí té se kü lö nö sen a kö vet ke zõ
te rü le tek re ter jed ki: vám jog, tár sa sá gi jog, bank szol gál ta -
tá sok ra és egyéb pénz ügyi szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, tár sa sá gi szám vi tel és adók, szel lem i tu laj don,
mun ka vál la lók mun ka he lyi vé del me, ver seny sza bá lyok,
be le ért ve min den ke res ke del met be fo lyá so ló té mát és gya -
kor la tot, köz be szer zés, em be rek és ál la tok egész sé gé nek
és éle té nek vé del me, nö vény vé de lem, kör nye zet vé de lem,
fo gyasz tó vé de lem, köz ve tett adó zás, mû sza ki sza bá lyok
és szab vá nyok, nuk le á ris tör vények és ren de le tek, szál lí -
tás, va la mint elekt ro ni kus kom mu ni ká ció.

(3) A Kö zös ség ezen in téz ke dé sek vég re haj tá sá hoz
tech ni kai se gít sé get nyújt a Tá dzsik Köz tár sa ság nak,
amely töb bek kö zött a kö vet ke zõ ket ölel he ti fel:

– szak ér tõk cse ré je,

– gyors in for má ció cse re biz to sí tá sa, kü lö nö sen a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ról,

– sze mi ná ri u mok szer ve zé se,

– a jog sza bá lyok ki dol go zá sá ban és vég re haj tá sá ban
részt vevõ sze mé lyek kép zé se,

– tá mo ga tás a vo nat ko zó ága za tok kö zös sé gi jog sza bá -
lya i nak le for dí tá sá hoz.

(4) A Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy meg vizs gál ják
an nak le he tõ sé gét, hogy versenytör vényeiket a kö zöt tük
fo lyó ke res ke del met érin tõ ese tek ben össze han golt mó don 
al kal maz zák.

VI. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS

41. Cikk

(1) A Kö zös ség és a Tá dzsik Köz tár sa ság gaz da sá gi
együtt mû kö dést hoz lét re, amely a Tá dzsik Köz tár sa ság
gaz da sá gi re form já hoz, va la mint fel len dü lé sé hez és fenn -
tart ha tó fej lõ dé sé hez  való hoz zá já ru lás ra irá nyul. Ezen
együtt mû kö dés a Fe lek ja vá ra erõ sí ti a fenn ál ló gaz da sá gi
kap cso la to kat.

(2) A po li ti kai és egyéb in téz ke dé se ket, me lyek cél ja
a Tá dzsik Köz tár sa ság ban fo lyó gaz da sá gi és tár sa dal mi
re for mok, va la mint a tá dzsik gaz da sá gi rend szer szer ke -
zet át ala kí tá sá nak elõ se gí té se, a ki egyen sú lyo zott fenn tart -
ha tó ság és tár sa dal mi fej lõ dés el vei ve zé rel nek; tel jes mér -
ték ben figye lembe ve szik to váb bá a kör nye zet tel, il let ve
a sze gény ség el le ni küz de lem mel kap cso la tos szempon -
tokat.
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(3) E cél ér de ké ben az együtt mû kö dés a gaz da sá gi és
tár sa dal mi fej lõ dés, az em ber i erõ for rás-fej lesz tés, a vál -
lal ko zá sok tá mo ga tá sa (ezen be lül a pri va ti zá ció, a be fek -
te té sek és a pénz ügyi szol gál ta tá sok fej lesz té se), a me zõ -
gaz da ság és az élel mi szer-ága zat (be le ért ve az élel mi -
szer-biz ton sá got), a víz gaz dál ko dás, az ener ge ti ka (be le -
ért ve a víz ener gi át) és nuk le á ris biz ton ság, az egész ség -
ügy, a sze gény ség el le ni küz de lem, a szál lí tás, a pos tai
szol gál ta tá sok, az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció, a tu riz mus, 
a kör nye zet vé de lem, a ha tá ro kon át nyú ló te vé keny sé gek
és a re gi o ná lis együtt mû kö dés te rü le te i re össz pon to sít.

(4) Kü lö nös fi gyel met for dí ta nak az olyan in téz ke dé -
sek re, ame lyek al kal ma sak arra, hogy elõ se gít sék a
 Tádzsik Köz tár sa ság gaz da sá gi tel je sí tõ ké pes sé gét és a
 regionális együtt mû kö dést.

(5) Az e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott gaz da sá gi
együtt mû kö dést és az együtt mû kö dés más for má it adott
eset ben a Kö zös ség tech ni kai se gít ség nyúj tás sal tá mo gat -
hat ja, figye lembe véve a Kö zös ség ál tal a Füg get len Ál la -
mok ban nyúj tott tech ni kai se gít ség re vo nat ko zó ta ná csi
ren de le tet, a Kö zép-Ázsi á nak nyúj tott kö zös sé gi tech ni kai 
se gít ség gel kap cso la tos in di ka tív prog ram ban vál lalt pri o -
ri tá so kat és an nak Tá dzsi kisz tán ban  való vég re haj tá sát,
va la mint az ab ban meg ál la pí tott ko or di ná ci ós és vég re haj -
tá si el já rá so kat. A Tá dzsik Köz tár sa ság egyéb kö zös sé gi
prog ra mok ból is ré sze sül het a Ta nács ál tal el fo ga dott
meg fe le lõ ren del ke zé sek kel össz hang ban.

42. Cikk

Együtt mû kö dés az áru for ga lom és a szol gál ta tá sok
ke res ke del me te rén

A Fe lek együtt mû köd nek an nak biz to sí tá sa ér de ké ben,
hogy a Tá dzsik Köz tár sa ság nem zet kö zi ke res ke del me a
WTO sza bá lya i val össz hang ban bo nyo lód jon. A Kö zös -
ség e cél ból tech ni kai se gít sé get nyújt a Tá dzsik Köz tár sa -
ság nak.

Ez az együtt mû kö dés a ke res ke de lem meg könnyí té se
szem pont já ból köz vet le nül fon tos kér dé sek re ter jed ki,
 különösen a Tá dzsik Köz tár sa ság jog sza bá lya i nak és ren -
de le te i nek a WTO-val  való har mo ni zá lá sa elõ se gí té sé ben,
hogy így a Tá dzsik Köz tár sa ság mi ha ma rabb meg fe lel jen
e szer ve zet hez  való csat la ko zás fel té te le i nek. Ezek töb bek
kö zött:

– ke res ke del mi és ke res ke de lem mel kap cso la tos kér dé -
sek re vo nat ko zó po li ti ka meg fo gal ma zá sa, be le ért ve a ki -
fi ze té se ket és az el szá mo lá si me cha niz mu so kat,

– a vo nat ko zó jog sza bá lyok el ké szí té se.

43. Cikk

Ipari együttmûködés

(1) Az együtt mû kö dés kü lö nö sen a kö vet ke zõk elõ moz -
dí tá sát cé loz za:

– a ke res ke del mi kap cso la tok fej lesz té se mind két ol dal
gaz da sá gi sze rep lõi kö zött, be le ért ve a kis- és kö zép vál la -
la to kat is,

– a Kö zös ség rész vé te le a Tá dzsik Köz tár sa ság azon
erõ fe szí té se i ben, ame lyek ipa rá nak szer ke zet át ala kí tá sá ra
irá nyul nak,

– az irá nyí tás ja ví tá sa,
– az ipar i ter mé kek mi nõ sé gé nek, il let ve azok nak a

nem zet kö zi szab vá nyok kal  való meg fe lel te té se ja ví tá sa,
– ki elé gí tõ ter me lés és fel dol go zá si ké pes ség ki ala kí tá -

sa a nyers anyag ága zat ban,
– meg fe le lõ ke res ke del mi sza bá lyok és gya kor la tok ki -

ala kí tá sa, be le ért ve a ter mé kek for ga lom ba ho za ta lát is,
– kör nye zet vé de lem,
– a fegy ver ke zé si ipar ágak szer ke zet át ala kí tá sa,
– a sze mély zet kép zé se.

(2) E cikk ren del ke zé sei nem sér tik a vál lal ko zá sok ra
vo nat ko zó kö zös sé gi ver seny sza bá lyok vég re haj tá sát.

44. Cikk

Beruházásfejlesztés és beruházásvédelem

(1) Az együtt mû kö dés a Kö zös ség és a tag ál la mok vo -
nat ko zó ha tás kö re it és ille té kességeit szem elõtt tart va arra 
irá nyul, hogy ked ve zõ lég kört te remt sen a bel föl di és kül -
föl di be fek te té sek szá má ra, kü lö nö sen a be ru há zás vé de -
lem, a tõ ket ransz fer és a be fek te té si le he tõ sé gek re vo nat -
ko zó in for má ció cse re jobb fel té te lei ré vén.

(2) Az együtt mû kö dés cél jai kü lö nö sen a kö vet ke zõk:
– adott eset ben meg ál la po dá sok meg kö té se a Tá dzsik

Köz tár sa ság és a tag ál la mok kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke -
rü lé sé rõl,

– olyan ked ve zõ kö rül mé nyek meg te rem té se, ame lyek
bá to rít ják a tá dzsik gaz da ság ba tör té nõ kül föl di be fek te té -
se ket,

– sta bil és meg fe le lõ ke res ke del mi jog és fel té te lek ki -
ala kí tá sa, va la mint in for má ció cse re a be fek te té sek te rü le -
tén a tör vényekrõl, a ren de le tek rõl és a köz igaz ga tá si gya -
kor la tok ról,

– in for má ció cse re a be fek te té si le he tõ sé gek rõl töb bek
kö zött ke res ke del mi vá sá rok, ki ál lí tá sok, ke res ke del mi
he tek és egyéb ese mé nyek for má já ban.

45. Cikk

Közbeszerzés

A Fe lek együtt mû köd nek azon fel té te lek ki ala kí tá sá -
ban, ame lyek le he tõ vé te szik az áruk ra és szol gál ta tá sok ra
vo nat ko zó szer zõ dé sek nyílt és ver seny tár gya lá son ala pu -
ló oda íté lé sét, kü lö nö sen aján la ti fel hí vá sok ré vén.
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46. Cikk

Együttmûködés a szabványok és a megfelelõségértékelés
területén

(1) A Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés cél ja a mé rés, a
szab vá nyok és a meg fe le lõ ség ér té ke lés te rén kö ve tett, a
nem zet kö zi fel té te lek hez, alap el vek hez és irány el vek hez
 való fel zár kó zás elõ se gí té se, a meg fe le lõ ség ér té ke lés te rü -
le tén a köl csö nös el is me rés meg könnyí té se, va la mint a
 tádzsik ter mé kek mi nõ sé gé nek ja ví tá sa.

(2) E cél ból a Fe lek arra tö rek sze nek, hogy olyan tech -
nikai se gít ség nyúj tá si pro jek tek ke re té ben mû köd je nek
együtt, ame lyek:

– elõ moz dít ják a meg fe le lõ együtt mû kö dést az e te rü le -
tek re sza ko so dott szer ve ze tek kel és in téz mé nyek kel,

– elõ moz dít ják a kö zös sé gi tech ni kai sza bá lyok al kal -
ma zá sát, va la mint az eu ró pai szab vá nyok és meg fe le lõ -
ség ér té ke lé si el já rá sok hasz ná la tát,

– le he tõ vé te szik a mi nõ ség irá nyí tás te rü le tén a ta pasz -
ta la tok és a tech ni kai in for má ci ók cse ré jét.

47. Cikk

Bányászat és nyersanyagok

(1) A Fe lek arra tö re ked nek, hogy nö vel jék a bá nyá szat -
ra és nyers anya gok ra irá nyu ló be fek te tést és ke res ke del -
met, be le ért ve a nem vas tar tal mú fé me ket.

(2) Az együtt mû kö dést kü lö nö sen a kö vet ke zõ te rü le -
tek re össz pon to sít ják:

– in for má ció cse re a bá nyá sza ti és a nem vas fém ága zat
ki lá tá sa i ról;

– az együtt mû kö dés jogi ke ret rend sze ré nek ki ala kí tá sa;
– ke res ke del mi kér dé sek;
– kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok el fo ga dá sa és vég re -

haj tá sa;
– kép zés;
– biz ton ság a bá nyá szat ban.

48. Cikk

Tudományos és technológiai együttmûködés

(1) A Fe lek a köl csö nös elõ nyök alap ján tá mo gat ják az
együtt mû kö dést a nem ka to nai ku ta tás és tech no ló gi ai fej -
lesz tés (KTF) te rü le tén, fi gye lem mel a ren del ke zés re álló
erõ for rá sok ra, a prog ram ja ik hoz  való meg fe le lõ hoz zá fé -
rés re, va la mint a szel lem i, ipar i és ke res ke del mi tu laj don -
jo gok ha té kony vé del mé nek meg fe le lõ szint jé re.

(2) A tu do má nyos és tech no ló gi ai együtt mû kö dés a
 következõket öle li fel:

– tu do má nyos és tech no ló gi ai in for má ció cse re,

– kö zös KTF-te vé keny ség,
– kép zé si te vé keny sé gek és mo bi li tá si prog ra mok a

KTF-fel fog lal ko zó tu dó sok, ku ta tók és szak em be rek szá -
má ra mind két ol da lon.

Amennyi ben az együtt mû kö dés ok ta tást és/vagy kép -
zést ma gá ban fog la ló te vé keny sé gek for má ját ölti, azo kat
a 49. cikk ren del ke zé se i vel össz hang ban kell vég re haj ta ni.

A Fe lek köl csö nös meg ál la po dás alap ján a tu do má nyos
és tech no ló gi ai együtt mû kö dés más for má it is kialakít -
hatják.

Az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek so rán kü lön fi gyel -
met kell for dí ta ni az olyan tu dó sok, mér nö kök, ku ta tók és
mû sza ki szak em be rek más te rü le ten tör té nõ foglalkozta -
tására, akik vagy tö meg pusz tí tó fegy ve rek elõ ál lí tá sá val
kap cso la tos ku ta tás sal vagy ku ta tás sal és elõ ál lí tás sal fog -
lal koz nak vagy fog lal koz tak.

(3) Az e cikk ha tá lya alá esõ együtt mû kö dést az egyes
Fe lek ál tal el fo ga dott olyan el já rá sok nak meg fele lõen
meg tár gyalt és meg kö tött kü lön meg egye zé sek alap ján
 valósítják meg, ame lyek töb bek kö zött a szel lem i, ipar i és
ke res ke del mi tu laj don jo gok ra vo nat ko zó kü lön le ges ren -
del ke zé se ket is rög zí tik.

49. Cikk

Oktatás és szakképzés

(1) A Fe lek együtt mû köd nek an nak ér de ké ben, hogy
mind a köz szfé rá ban, mind a ma gán szfé rá ban nö vel jék az
ál ta lá nos ok ta tás és a szak kép zett ség szint jét a Tá dzsik
Köz tár sa ság ban.

(2) Az együtt mû kö dést kü lö nö sen a kö vet ke zõ te rü le -
tek re össz pon to sít ják:

– a tá dzsik fel sõ ok ta tá si és szak kép zé si rend sze rek kor -
sze rû sí té se, kü lö nö sen a fel sõ ok ta tá si lé te sít mé nyek és a
fel sõ ok ta tá si dip lo mák akk re di tá lá si rend szer e te kin te té -
ben;

– a köz- és a ma gán szek tor ve ze tõ i nek és köz tiszt vi se -
lõ i nek szak kép zé se a meg ha tá ro zás ra ke rü lõ pri o ri tá si
 területeken;

– együtt mû kö dés az ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve az
ok ta tá si in téz mé nyek és cé gek kö zött;

– a ta ná rok, fel sõ fo kú ké pe sí tés sel ren del ke zõk, tiszt -
vi se lõk, fia tal tu dó sok és ku ta tók, va la mint a fi a ta lok
 mobilitása;

– az eu ró pai ta nul má nyok te rén foly ta tott ok ta tás tá mo -
ga tá sa a meg fe le lõ in téz mé nyek ben;

– kö zös sé gi nyel vek ok ta tá sa;
– kon fe ren cia tol má csok poszt gra du á lis kép zé se;
– új ság írók szak kép zé se;
– ok ta tók szak kép zé se.

(3) Az egyik Fél le het sé ges rész vé te le a má sik Fél ok ta -
tá si és szak kép zé si prog ram ja i ban a Fe lek vo nat ko zó el já -
rá sa i val össz hang ban kép zel he tõ el, to váb bá, adott eset -
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ben, in téz mé nyi ke re te ket és együtt mû kö dé si ter ve ket fog -
nak lét re hoz ni a Tá dzsik Köz tár sa ság nak a kö zös sé gi
Tem pus-prog ram ban  való rész vé te lé re vo nat ko zó an.

50. Cikk

Mezõgazdaság és az agráripari ágazat

Az együtt mû kö dés cél ja e te rü le ten a me zõ gaz da ság és
a me zõ gaz da sá gi struk tú rák re form ja, a kor sze rû sí tés, a
be teg sé gek el le ni küz de lem, a Tá dzsik Köz tár sa ság me zõ -
gaz da sá gá nak, ál lat te nyész té sé nek, ag rár ipa ri ága za tá nak
és szol gál ta tá si ága za tá nak pri va ti zá lá sa és szer ke zet át ala -
kí tá sa, nem ze ti és nem zet kö zi pi a cok ki ala kí tá sa a tá dzsik
ter mé kek szá má ra olyan fel té te lek mel lett, ame lyek biz to -
sít ják a kör nye zet vé del mét, figye lembe véve az élel mi -
szer el lá tás biz ton sá ga ja ví tá sá nak szük sé ges sé gét, va la -
mint az ag rár ipa ri komp le xum, to váb bá a me zõ gaz da sá gi
ter mé kek fel dol go zá sá nak és for gal ma zá sá nak fejlesz -
tését. A Fe lek tö re ked nek to váb bá arra, hogy az ipar i és
me zõ gaz da sá gi élel mi szer ter mé kek te kin te té ben fo ko za -
to san kö ze lít sék a tá dzsik szab vá nyo kat a kö zös sé gi tech -
ni kai sza bá lyok hoz, be le ért ve az egész ség ügyi és nö vény-
egész ség ügyi szab vá nyo kat.

51. Cikk

Energia

(1) Az együtt mû kö dés re a pi ac gaz da ság és az Eu ró pai
Ener gia Char ta alap el vei ke re té ben ke rül sor, hát te ré ül pe -
dig az eu ró pai ener gia pi a cok fo ko za tos in teg rá ci ó ja szol -
gál.

(2) Az együtt mû kö dés kü lö nö sen az ener ge ti kai po li ti ka 
meg fo gal ma zá sá ra és to vább fej lesz té sé re irá nyul. Töb bek
kö zött a kö vet ke zõ te rü le tek re ter jed ki:

– az ener ge ti kai ága zat irá nyí tá sá nak és sza bá lyo zá sá -
nak ja ví tá sa a pi ac gaz da ság gal össz hang ban;

– az ener gia el lá tás, ezen be lül az el lá tás biz ton sá gá nak
gaz da sá gos és kör nye ze ti leg el fo gad ha tó mó don tör té nõ
ja ví tá sa;

– az ener gia ta ka ré kos ság és a ha té kony ener gia fel hasz -
ná lás elõ moz dí tá sa, va la mint az ener gia ha té kony ság ról és
a kap cso ló dó kör nye ze ti vo nat ko zá sok ról  szóló Ener gia
Char ta Jegy zõ könyv vég re haj tá sa;

– az ener ge ti kai inf ra struk tú ra kor sze rû sí té se;
– az el lá tás és a vég fel hasz ná lás te rü le tén az ener ge ti -

kai tech no ló gi ák ja ví tá sa min den ener gia tí pus ese té ben;
– irá nyí tás és mû sza ki szak kép zés az ener ge ti kai szek -

tor ban;
– az ener gia, va la mint az ener ge ti kai anya gok szál lí tá sa 

és to váb bí tá sa;

– az ener gia ke res ke de lem fo ko zá sá hoz és a be fek te té -
sek ösz tön zé sé hez szük sé ges in téz mé nyi, jogi, adó zá si és
egyéb fel té te lek meg te rem té se;

– víz ener gia és más meg úju ló ener gia for rá sok fej lesz -
té se.

(3) A Fe lek ki cse ré lik egy más sal az ener ge ti kai ága zat -
ba tör té nõ be fek te té sek re vo nat ko zó in for má ci ó kat, kü lö -
nö sen az ener gia for rá sok ter me lé se, il let ve az olaj- és gáz -
ve ze té kek, va la mint az egyéb ener gia ter mék-szál lí tó esz -
kö zök épí té se és fel újí tá sa te kin te té ben. A Fe lek kü lö nös
fon tos sá got szen tel nek az ener gia ága zat be fek te té se it il le -
tõ együtt mû kö dés nek, to váb bá az ilyen ügyek ren de zé si
mód já nak. A Fe lek együtt mû köd nek an nak ér de ké ben,
hogy az ener ge ti kai ága zat ba tör té nõ be fek te té sek te kin te -
té ben a le he tõ leg ha té ko nyab ban hajt sák vég re a IV. cím és 
a 44. cikk ren del ke zé se it.

52. Cikk

Környezet és egészség

(1) Az Eu ró pai Ener gia Char tát, az 1993. áp ri li si lu zer -
ni, il let ve az 1995. évi ok tó be ri szó fi ai ér te kez let nyi lat ko -
za tát szem elõtt tart va, to váb bá figye lembe véve az Ener -
gia Char ta Szer zõ dést és kü lö nö sen an nak 19. cik két, va la -
mint az ener gia ha té kony ság ról és a kap cso ló dó kör nye ze ti
vo nat ko zá sok ról  szóló Ener gia Char ta Jegy zõ köny vet, a
Fe lek to vább fej lesz tik és erõ sí tik együtt mû kö dé sü ket a
kör nye zet vé de lem és az em ber i egész ség te rü le tén.

(2) Az együtt mû kö dés, mely nek cél ja a kör nye zet vé -
del me, il let ve min den fé le szennye zé si for ma el le ni küz de -
lem, a kö vet ke zõ te rü le te ket fedi le:

– a szennye zett ség ha té kony fel ügye le te és a kör nye zet
ér té ke lé se; in for má ci ós rend szer a kör nye zet ál la po tá ról,

– a he lyi, a re gi o ná lis és az or szág ha tá ron át ter je dõ le -
ve gõ- és víz szennye zés le küz dé se,

– az öko ló gi ai egyen súly hely re ál lí tá sa,
– fenn tart ha tó, ha té kony és kör nye ze ti leg ha té kony

ener gia ter me lés és -fel hasz ná lás,
– az ipar i lé te sít mé nyek biz ton sá ga,
– a ve gyi anya gok osz tá lyo zá sa és biz ton sá gos keze -

lése,
– a víz mi nõ ség,
– a hul la dék csök ken tés, az új ra fel hasz ná lás és a biz ton -

sá gos ár tal mat la ní tás, a Bá ze li Egyez mény vég re haj tá sa
an nak alá írá sát köve tõen,

– a me zõ gaz da ság kör nye ze ti ha tá sa, ta laj eró zió és ké -
mi ai szennye zés,

– az er dõk vé del me,
– a bi o di ver zi tás meg õr zé se, a vé dett te rü le tek és a bi o -

ló gi ai erõ for rá sok fenn tart ha tó fel hasz ná lá sa és ke ze lé se,
– a te rü let ren de zés, ezen be lül az épí tõ ipar és a vá ros -

fej lesz tés,
– a gaz da sá gi és a fis ká lis esz kö zök fel hasz ná lá sa,

2008/54. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2777



– a glo bá lis ég haj lat vál to zás,
– a kör nye ze ti ne ve lés és tu da tos ság,
– az or szág ha tá ron át ter je dõ kör nye ze ti ha tá sok vizs gá -

la tá ról  szóló Es poo-i Egyez mény vég re haj tá sa, an nak alá -
írá sát köve tõen.

(3) Az együtt mû kö dést kü lö nö sen a kö vet ke zõ te rü le -
tek re össz pon to sít ják:

– ka taszt ró fa vé del mi ter ve zés és más vész hely ze tek,
– in for má ci ók és szak ér tõk cse ré je, töb bek kö zött a

tisz ta tech no ló gi ák át adá sa, to váb bá a bio tech no ló gi ák
biz ton sá gos és kör nye ze ti leg el fo gad ha tó fel hasz ná lá sa
 területén,

– kö zös ku ta tá si te vé keny sé gek,
– jog sza bá lyok el fo ga dá sa a kö zös sé gi szab vá nyok

 fényében,
– együtt mû kö dés re gi o ná lis szint en, be le ért ve az Eu ró -

pai Kör nye zet vé del mi Ügy nök ség ke re té ben  való együtt -
mû kö dést, és nem zet kö zi szint en,

– stra té gi ák ki ala kí tá sa, kü lö nös te kin tet tel a glo bá lis
és ég haj la ti kér dé sek re, va la mint a fenn tart ha tó fej lõ dés
el éré sét szem elõtt tart va,

– kör nye ze ti ha tás ta nul má nyok.

(4) A Fe lek tö re ked nek az együtt mû kö dés fej lesz té sé re
az egész sé get érin tõ kér dé sek ben, kü lö nö sen a fer tõ zõ be -
teg sé gek meg elõ zé se és le küz dé se, il let ve az anyák és fia -
tal gyer me ke ik vé del mé re nyúj tott tech ni kai se gít ség
 révén.

53. Cikk

Közlekedés

A Fe lek a köz le ke dés te rü le tén to vább fej lesz tik és meg -
erõ sí tik együtt mû kö dé sü ket.

Az együtt mû kö dés töb bek kö zött a tá dzsik köz le ke dé si
rend sze rek és há ló za tok át ala kí tá sá ra és kor sze rû sí té sé re,
va la mint adott eset ben – a glo bá li sabb köz le ke dé si rend -
szer ki ala kí tá sát szem elõtt tart va – a köz le ke dé si rend sze -
rek össze egyez tet he tõ sé gé nek fej lesz té sé re és biz to sí tá sá -
ra, va la mint pri o ri tást él ve zõ pro jek tek be azo no sí tá sá ra és
meg valósítására, il let ve ezek meg valósításához szük sé ges
be ru há zá sok von zá sá ra irá nyul.

Az együtt mû kö dés töb bek kö zött a kö vet ke zõ ket öle li fel:
– a köz úti szál lí tás, a vas utak és a re pü lõt erek irá nyí tá -

sá nak és üze mel te té sé nek kor sze rû sí té se,
– a köz utak, a vas utak, a re pü lõt erek és a vízi utak

 infrastruktúrája, va la mint a na vi gá ci ót se gí tõ rend sze rek
kor sze rû sí té se és fej lesz té se, be le ért ve a köz ér de kû fõ út -
vo na lak és a fent em lí tett, kü lö nö sen a Tra ce ca-pro jekt hez
kap cso ló dó köz le ke dé si mó dok transz eu ró pai össze köt te -
té se i nek kor sze rû sí té se,

– a kom bi nált szál lí tás tá mo ga tá sa és fej lesz té se,
– a kö zös ku ta tá si és fej lesz té si prog ra mok tá mo ga tá sa,

– a köz le ke dés po li ti ka ki ala kí tá sá hoz és vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges sza bá lyo zói és in téz mé nyi ke re tek ki dol go -
zá sa, be le ért ve a szál lí tá si ága zat pri va ti zá lá sát,

– a ré gi ó ban ta lál ha tó min den fé le köz le ke dé si for má ra
vo nat ko zó el já rá sok egy sze rû sí té se.

54. Cikk

Elektronikus kommunikáció és postai szolgáltatások

A Fe lek ha tás kö re i ken és ille té kességükön be lül ki bõ ví -
tik és meg erõ sí tik az együtt mû kö dést a kö vet ke zõ terüle -
teken:

– po li ti kák és irány mu ta tá sok ki ala kí tá sa az elekt ro ni -
kus kom mu ni ká ci ós ága zat és a pos tai szol gál ta tá sok fej -
lesz té sé hez;

– a díj sza bá si po li ti ka és a for gal ma zás el ve i nek ki ala -
kí tá sa az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció és a pos tai szol gál ta -
tá sok te rén;

– tech no ló gia és know-how át adá sa, az eu ró pai tech ni -
kai szab vá nyok ra és hi te le sí té si rend sze rek re vo nat ko zó
is me re te ket il le tõ en;

– az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció és a pos tai szol gál ta -
tá sok te rén pro jek tek fej lesz té sé nek ösz tön zé se és a be fek -
te té sek szá má ra von zó vá té te le;

– az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció és a pos tai szol gál ta -
tás nyúj tás ha té kony sá gá nak és mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, töb -
bek kö zött az alá ga za tok te vé keny sé ge i nek li be ra li zá lá sán
ke resz tül;

– az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció fo ko zott al kal ma zá sa, 
kü lö nö sen az elekt ro ni kus fi ze té si rend sze rek te rü le tén;

– az elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós há ló za tok irá nyí tá sa
és azok op ti ma li zá lá sa;

– meg fe le lõ sza bá lyo zá si alap az elekt ro ni kus kom mu -
ni ká ci ós és a pos tai szol gál ta tás nyúj tás hoz, va la mint a rá -
dió frek ven cia-spekt rum fel hasz ná lá sá hoz;

– szak kép zés az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció és a pos tai 
szol gál ta tá sok te rü le tén a pi a ci fel té te lek mel lett tör té nõ
üze mel te tés szem elõtt tar tá sá val.

55. Cikk

Pénzügyi szolgáltatások és adóhivatalok

(1) A pénz ügyi szol gál ta tá sok ága za tá ban vég zett
együtt mû kö dés kü lö nö sen an nak meg könnyí té sé re irá -
nyul, hogy a Tá dzsik Köz tár sa ság az ál ta lá no san el fo ga -
dott, köl csö nös el szá mo lá si rend sze rek ré szé vé vál jon. A
tech ni kai se gít ség nyúj tás elõ te ré ben a kö vet ke zõk áll nak:

– egy ér ték tõzs de és ér ték pa pír pi ac ki ala kí tá sa,
– a bank i szol gál ta tá sok fej lesz té se, a hi tel for rá sok kö -

zös pi a cá nak ki ala kí tá sa, a Tá dzsik Köz tár sa ság be vo ná sa
va la mely ál ta lá no san el fo ga dott, köl csö nös el szá mo lá si
rend szer be,
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– biz to sí tá si szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa, ame lyek töb -
bek kö zött ked ve zõ ke re tet hoz ná nak lét re ah hoz, hogy
 közösségi tár sa sá gok a biz to sí tá si ága za ton be lül kö zös
vál la la tok lét re ho zá sá ban ve gye nek részt a Tá dzsik Köz -
tár sa ság ban, va la mint ex port hi tel-biz to sí tás ki ala kí tá sa.

Ezen együtt mû kö dés kü lö nö sen ah hoz já rul hoz zá,
hogy a pénz ügyi szol gál ta tó ága zat ban elõ se gít se a
 Tádzsik Köz tár sa ság és a tag ál la mok kö zöt ti kap cso la tok
fej lesz té sét.

(2) A Fe lek együtt mû köd nek ab ban, hogy adó rend szert
és adó hi va ta lo kat ala kít sa nak ki a Tá dzsik Köz tár sa ság -
ban. Ez az együtt mû kö dés ma gá ba fog lal ja az adó ügyek -
ben és az adó po li ti ka ki ala kí tá sá ban és vég re haj tá sá ban
részt vevõ sze mély zet kép zé sét érin tõ in for má ció- és
 tapasztalatcserét.

56. Cikk

Vállalkozások szerkezetátalakítása és privatizálása

Fel is mer ve, hogy a pri va ti zá ció alap ve tõ fon tos sá gú a
fenn tart ha tó gaz da sá gi fel len dü lés hez, a Fe lek meg egyez -
nek ab ban, hogy együtt mû köd nek a szük sé ges in téz mé nyi, 
jogi és me to do ló gi ai ke ret ki ala kí tá sá ban. Kü lön fi gyel met 
szen tel nek arra, hogy a pri va ti zá ci ós fo lya mat zök ke nõ -
men te sen foly jon le és át lát ha tó le gyen, to váb bá a be ru há -
zás po li ti ka te rén  való in for má ció- és ta pasz ta lat cse ré re,
 illetve a meg fe le lõ kép zés re.

A tech ni kai se gít ség nyúj tás elõ te ré ben a kö vet ke zõk
áll nak:

– a tá dzsik kor má nyon be lül egy olyan in téz mé nyi alap
to vább fej lesz té se, amely ké pes a pri va ti zá ci ós fo lya mat
meg ha tá ro zá sá ra és irá nyí tá sá ra;

– a tá dzsik kor mány pri va ti zá ci ós stra té gia ki ala kí tá sá -
ra irá nyu ló tö rek vé se foly ta tá sa, be le ért ve a jog al ko tá si
ke re tet és vég re haj tá si me cha niz mu so kat;

– olyan meg ol dá sok elõny ben ré sze sí té se, me lyek a
föld hasz ná lat és a ha szon bér lés cél já ból pi ac gaz da sá gi
meg kö ze lí tést hív nak se gít sé gül;

– a pri va ti zá ci ó ra még fel nem ké szült vál lal ko zá sok
 átszervezése;

– a ma gán vál lal ko zá sok fej lesz té se, kü lö nö sen a kis- és 
kö zép vál lal ko zá sok ága za tá ban;

– be ru há zá si ala pok ki ala kí tá sa.
Ezen együtt mû kö dés cél ja to váb bá, hogy hoz zá já rul jon

a Tá dzsik Köz tár sa ság ban ta lál ha tó kö zös sé gi be fek te té -
sek elõ se gí té sé hez.

57. Cikk

Regionális fejlesztés

(1) A Fe lek meg erõ sí tik a te rü let fej lesz tés és a te rü let -
ren de zés te rén foly ta tott együtt mû kö dést.

(2) A Fe lek e cél ból ösz tön zik a nem ze ti, a re gi o ná lis és
a he lyi ha tó sá gok kö zöt ti in for má ció cse rét a te rü let fej lesz -
té si és te rü let ren de zé si po li ti ka, va la mint a re gi o ná lis po li -
ti kák ki ala kí tá sá nak mód sze rei te rén, kü lön hang súlyt fek -
tet ve a hát rá nyos hely zet ben lévõ te rü le tek fej lesz té sé re.

Ösz tön zik a te rü let fej lesz tés ter ve zé sé ért fe le lõs re gi o -
ná lis köz in téz mé nyek kö zöt ti köz vet len kap cso lat fel vé telt
is, töb bek kö zött az zal a cél lal, hogy in for má ci ót cse rél je -
nek a te rü let fej lesz tés elõ moz dí tá sá nak mód sze re i rõl.

58. Cikk

Szociális együttmûködés

(1) Az egész ség és a biz ton ság te rü le tén a Fe lek töb bek
kö zött az zal a cél lal ala kí ta nak ki együtt mû kö dést, hogy
ja vít sák a mun ka vál la lók egész ség- és biz ton ság vé del mé -
nek szint jét.

Az együtt mû kö dés töb bek kö zött a kö vet ke zõ ket öle li fel:
– ok ta tás és szak kép zés az egész ség ügyi és a biz ton sá gi 

te rü le ten, kü lön fi gyel met for dít va a ma gas koc ká za tú
 tevékenységi te rü le tek re,

– meg elõ zõ in téz ke dé sek ki ala kí tá sa és tá mo ga tá sa a
fog lal ko zá si meg be te ge dé sek és egyéb mun ka he lyi ár tal -
mak le küz dé se ér de ké ben,

– a je len tõs bal ese tek ve szé lyé nek meg elõ zé se és a
mér ge zõ ve gyi anya gok ke ze lé se,

– ku ta tás a mun ka kör nye zet tel, va la mint a mun ka vál la -
lók egész sé gé vel és biz ton sá gá val kap cso la tos informá -
ciók és tu dás bá zis fej lesz té se te kin te té ben.

(2) A fog lal koz ta tás te kin te té ben az együtt mû kö dés
 különösen a kö vet ke zõk re irá nyu ló tech ni kai se gít ség -
nyúj tás ban nyil vá nul meg:

– a mun ka erõ pi ac op ti ma li zá lá sa,
– a mun ka köz ve tí tõ és a ta nács adó szol gál ta tá sok kor -

sze rû sí té se,
– szer ke zet át ala kí tá si prog ra mok ter ve zé se és meg -

valósítása,
– a he lyi mun ka erõ pi a cok fej lesz té sé nek ösz tön zé se,
– in for má ció cse re a ru gal mas mun ka vég zé si prog ra -

mok kal kap cso lat ban, kü lö nö sen az ön ál ló fog lal koz ta tást
ösz tön zõ és a vál lal ko zó vá vá lást elõ moz dí tó prog ra mok
te kin te té ben.

(3) A Fe lek kü lön fi gyel met szen tel nek a szo ci á lis vé de -
lem te rü le tén meg valósuló együtt mû kö dés nek, kü lö nö sen
a Tá dzsik Köz tár sa ság ban a szo ci á lis vé del mi re for mok
ter ve zé sé ben és meg valósításában  való együtt mû kö dés re.

E re for mok cél ja, hogy a pi ac gaz da sá gok ra jel lem zõ vé -
del mi mód sze re ket fej lessze nek ki a Tá dzsik Köz tár sa ság -
ban és azok fel ölel jék a szo ci á lis vé de lem összes for má ját.

59. Cikk

Idegenforgalom

A Fe lek fo koz zák és fej lesz tik együtt mû kö dé sü ket,
 különösen az aláb bi ak ré vén:
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– az ide gen for ga lom tá mo ga tá sa,
– az in for má ció áram lás fo ko zá sa,
– a know-how át adá sa,
– a kö zös te vé keny sé gek le he tõ sé gé nek ta nul má nyo zá sa,
– együtt mû kö dés biz to sí tá sa a hi va ta los ide gen for gal -

mi szer ve ze tek kö zött, be le ért ve a pro mó ci ós anya gok
 elkészítését,

– kép zés biz to sí tá sa az ide gen for ga lom fej lesz té se
 érdekében.

60. Cikk

Kis- és középvállalkozások

(1) A Fe lek arra tö rek sze nek, hogy fej lesszék és meg -
erõ sít sék a kis- és kö zép vál lal ko zá so kat, va la mint ezek
egye sü le te it, to váb bá a kö zös sé gi és a tá dzsik KKV-k kö -
zöt ti együtt mû kö dést.

(2) Az együtt mû kö dés tech ni kai se gít ség nyúj tást fog lal
ma gá ban, kü lö nö sen a kö vet ke zõ te rü le te ken:

– jog sza bá lyi ke ret lét re ho zá sa a KKV-k szá má ra;
– meg fe le lõ inf ra struk tú ra ki fej lesz té se a KKV-k tá mo -

ga tá sá ra, mind a Tá dzsik Köz tár sa ság te rü le tén ta lál ha tó,
mind a kül föl di KKV-k kö zöt ti pár be széd és ke res ke del mi
együtt mû kö dés fej lesz té sé re, to váb bá kép zés a KKV-k
 részére a fi nan szí ro zás hoz  való hoz zá ju tás hoz szük sé ges
tech ni kák ról;

– kép zés az ér té ke sí tés, a szám vi tel és a termékminõ -
ségi el len õr zés te rü le tén.

61. Cikk

Információ és kommunikáció

A Fe lek tá mo gat ják az in for má ció ke ze lés kor sze rû
mód sze re i nek ki fej lesz té sét, be le ért ve a mé di át, és ösz tön -
zik a ha té kony in for má ció cse rét. El sõbb sé get kap nak azok 
a prog ra mok, me lyek nek az a cél ja, hogy tá jé koz tas sák a
köz vé le ményt a Kö zös ség rõl és a Tá dzsik Köz tár sa ság ról,
be le ért ve, amennyi ben le het sé ges, az adat bá zi sok hoz  való
hoz zá fé rést, a szel lem i tu laj don jo gok tel jes tisz te let ben
tar tá sa mel lett.

62. Cikk

Fogyasztóvédelem

A Fe lek szo ros együtt mû kö dést ala kí ta nak ki, a cél ból,
hogy fo gyasz tó vé del mi rend sze re ik össze egyez tet he tõ ek
le gye nek. Ez az együtt mû kö dés ma gá ban fog lal ja a jog al -
ko tói mun ká ra és az in téz mé nyi re for mok ra vo nat ko zó in -
for má ci ók cse ré jét, ál lan dó in for má ci ós rend sze rek lét re -
ho zá sát a ve szé lyes ter mé kek rõl  való köl csö nös tá jé koz ta -

tás ér de ké ben, a fo gyasz tók nak nyúj tott tá jé koz ta tás ja ví -
tá sát, kü lö nö sen az áruk és szol gál ta tá sok ára és jel lem zõi
te kin te té ben, cse re kap cso la tok ki ala kí tá sát a fo gyasz tói
ér dek kép vi se le tek kö zött, és a fo gyasz tó vé del mi po li ti kák
össze egyez tet he tõ sé gé nek fo ko zá sát, va la mint szeminá -
riumok és szak kép zé si gya kor la tok szer ve zé sét.

63. Cikk

Vámügy

(1) Az együtt mû kö dés cél ja a ke res ke de lem mel és a
tisz tes sé ges ke res ke de lem mel kap cso lat ban el fo ga dan dó
ren del ke zé sek tisz te let ben tar tá sa biz to sí tá sa, va la mint a
Tá dzsik Köz tár sa ság vám rend sze ré nek a kö zös sé gi vám -
rend szer hez  való kö ze lí té se.

(2) Az együtt mû kö dést kü lö nö sen a kö vet ke zõ te rü le -
tek re össz pon to sít ják:

– in for má ció cse re,
– a mun ka mód sze rek ja ví tá sa,
– a Kom bi nált Nó menk la tú ra és az egy sé ges vám ok -

mány be ve ze té se,
– az el len õr zé sek és az ala ki kö ve tel mé nyek egy sze rû -

sí té se az áru for ga lom te kin te té ben,
– tá mo ga tás kor sze rû vám in for má ci ós rend sze rek be -

ve ze té sé hez,
– sze mi ná ri u mok és szak kép zé si gya kor la tok szer ve zé se.
Szük ség ese tén tech ni kai se gít ség nyúj tást biz to sí ta nak.

(3) Az e meg ál la po dás ban elõ irány zott to váb bi együtt -
mû kö dés és kü lö nö sen a VIII. cím sé rel me nél kül, a Fe lek
köz igaz ga tá si ha tó sá gai kö zött a vám ügyek ben  való köl -
csö nös se gít ség nyúj tás ra az e meg ál la po dás hoz csa tolt
jegy zõ könyv ren del ke zé se i vel össz hang ban ke rül sor.

64. Cikk

Statisztikai együttmûködés

E te rü le ten az együtt mû kö dés cél ja egy olyan ha té kony
sta tisz ti kai rend szer ki ala kí tá sa, amely biz to sít ja a szo cio -
gaz da sá gi re form fo lya ma tá nak tá mo ga tá sá hoz és el len õr -
zé sé hez, va la mint a tá dzsik ma gán vál lal ko zá sok fej lõ dé -
sé hez szük sé ges meg bíz ha tó sta tisz ti ká kat.

A Fe lek kü lö nö sen a kö vet ke zõ te rü le te ken mû köd nek
együtt:

– a tá dzsik sta tisz ti kai rend szer hoz zá iga zí tá sa a nem -
zet kö zi mód sze rek hez, szab vá nyok hoz és osz tá lyo zás hoz;

– sta tisz ti kai in for má ci ók cse ré je;
– a gaz da sá gi re for mok meg valósításához és irá nyí tá -

sá hoz szük sé ges mak ro- és mik ro öko nó mi ai sta tisz ti kai
 információk biz to sí tá sa.

A Kö zös ség e cél ból tech ni kai se gít sé get nyújt a
 Tádzsik Köz tár sa ság nak.
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65. Cikk

Gazdaságtudomány

A Fe lek az ál tal könnyí tik meg a gaz da sá gi re form fo lya -
ma tát és a gaz da ság po li ti kák össze han go lá sát, hogy
együtt mû köd nek az egy más gaz da sá gá nak alap ve tõ jel -
lem zõ i re, va la mint a pi ac gaz da sá gok gaz da ság po li ti ká já -
nak ter ve zé sé re és vég re haj tá sá ra vo nat ko zó is me re te ik
szé le sí té se ér de ké ben. A Fe lek e cél ból in for má ci ót cse rél -
nek a mak ro gaz da sá gi tel je sít mény re és ki lá tá sok ra vo nat -
ko zó an.

A Kö zös ség tech ni kai se gít ség nyúj tást biz to sít a kö vet -
ke zõk ér de ké ben:

– a Tá dzsik Köz tár sa ság tá mo ga tá sa a gaz da sá gi
 reform fo lya ma tá ban szak ér tõi ta nács adás és tech ni kai
 segítségnyújtás biz to sí tá sá val;

– az együtt mû kö dés ösz tön zé se a köz gaz dá szok kö zött
a gaz da ság po li ti ka ki ala kí tá sá hoz szük sé ges know-how
át adá sá nak meg gyor sí tá sa és az e po li ti ka szem pont já ból
fon tos ku ta tá si ered mé nyek szé les körû el ter jesz té se ér de -
ké ben;

– a Tá dzsik Köz tár sa ság azon ké pes sé gé nek fej lesz té se,
amely se gít sé gé vel gaz da sá gi mo del le ket hoz hat lét re.

VII. CÍM

EGYÜTTMÛKÖDÉS A DEMOKRÁCIÁVAL
ÉS AZ EMBERI JOGOKKAL KAPCSOLATOS

TERÜLETEKEN

66. Cikk

A Fe lek együtt mû köd nek a de mok ra ti kus in téz mé nyek
lét re ho zá sa vagy meg erõ sí té se szem pont já ból fon tos
összes kér dés ben, kü lö nö sen azon in téz mé nyek te kin te té -
ben, ame lyek re a nem zet kö zi jog nak és az EBESZ el ve i -
nek meg fele lõen a jog ál la mi ság, az em ber i jo gok és alap -
ve tõ sza bad sá gok vé del mé nek meg erõ sí té se ér de ké ben
van szük ség.

Ezen együtt mû kö dés tech ni kai se gít ség nyúj tá si prog ra -
mok for má já ban  valósul meg, ame lyek kel töb bek kö zött a
kö vet ke zõk höz kí ván nak tá mo ga tást nyúj ta ni: a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok és elõ írások el ké szí té se, az ilyen jog sza -
bá lyok vég re haj tá sa; az igaz ság szol gál ta tás mû kö dé se; az
ál lam igaz ság ügyi kér dé sek ben ját szott sze re pe; és a vá -
lasz tá si rend szer mû kö dé se. Ez adott eset ben kép zést is
ma gá ban fog lal hat. A Fe lek ösz tön zik a nem ze ti, re gi o ná -
lis és igaz ság szol gál ta tá si ha tó sá ga ik, or szág gyû lé si kép -
vi se lõ ik és nem kor mány za ti szer ve ze te ik kö zöt ti kap cso -
lat fel vé telt és cse ré ket.

VIII. CÍM

EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ILLEGÁLIS
TEVÉKENYSÉGEK MEGELÕZÉSÉBEN,

VALAMINT AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS
MEGELÕZÉSÉBEN ÉS ELLENÕRZÉSÉBEN

67. Cikk

A Fe lek együtt mû kö dést ala kí ta nak ki, amely a kö vet -
ke zõ il le gá lis te vé keny sé gek meg elõ zé sé re irá nyul:

– il le gá lis gaz da sá gi te vé keny sé gek, be le ért ve a kor -
rup ci ót;

– kü lön bö zõ áruk, ezen be lül ipar i hul la dék il le gá lis
ke res ke del me, til tott fegy ver ke res ke de lem;

– ha mi sí tás.
Az elõbb em lí tett te rü le te ken az együtt mû kö dés a köl -

csö nös kon zul tá ci ón és a szo ros in ter ak ci ón ala pul. Az
együtt mû kö dés tech ni kai és köz igaz ga tá si se gít sé get fog -
lal hat ma gá ban a kö vet ke zõ te rü le te ken:

– nem ze ti jog sza bá lyok meg fo gal ma zá sa az il le gá lis
te vé keny sé gek meg elõ zé se te rü le tén;

– in for má ci ós köz pon tok lét re ho zá sa;
– az il le gá lis te vé keny sé gek meg elõ zé sé vel fog lal ko zó

in téz mé nyek ha té kony sá gá nak fo ko zá sa;
– a sze mély zet kép zé se és ku ta tá si inf ra struk tú ra ki ala -

kí tá sa;
– az il le gá lis te vé keny sé ge ket meg aka dá lyo zó, köl csö -

nö sen el fo gad ha tó in téz ke dé sek ki dol go zá sa.

68. Cikk

Pénzmosás

(1) A Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy erõ fe szí té sek re és 
együtt mû kö dés re van szük ség an nak meg elõ zé se ér de ké -
ben, hogy pénz ügyi rend sze re i ket ál ta lá ban a bûn cse lek -
mé nyek bõl, és kü lö nö sen a til tott ká bí tó szer-ke res ke de -
lem mel kap cso la tos bûn cse lek mé nyek bõl szár ma zó be vé -
te lek tisz tá ra mo sá sá ra hasz nál ják fel.

(2) Az együtt mû kö dés e te rü le ten köz igaz ga tá si és tech -
ni kai se gít ség nyúj tást fog lal ma gá ban, amely nek cél ja,
hogy a Kö zös ség és az ille té kes nem zet kö zi fó ru mok, be le -
ért ve a Pénz ügyi Ak ció Mun ka cso por tot (FATF), ál tal el -
fo ga dott elõ írásokkal össze vet he tõ meg fe le lõ elõ írásokat
ha tá roz zon meg a pénz mo sás el len.

69. Cikk

Kábítószer elleni küzdelem

A Fe lek ha tás kö re i ken és ille té kességeiken be lül
együtt mû köd nek a ká bí tó sze rek és a pszi cho tróp anya gok
til tott elõ ál lí tá sa, be szer zé se és ke res ke del me meg aka dá -
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lyo zá sá ra irá nyu ló po li ti kák és in téz ke dé sek ha té kony sá -
gá nak és ered mé nyes sé gé nek fo ko zá sá ban, be le ért ve a ké -
mi ai pre kur zo rok ter jesz té sé nek meg aka dá lyo zá sát, va la -
mint a ká bí tó szer irán ti ke res let meg elõ zé sé nek és csök -
ken té sé nek elõ moz dí tá sát. Ami a ká bí tó sze rek és a pszi -
cho tróp anya gok til tott elõ ál lí tá sá ra hasz nált ké mi ai pre -
kur zo rok és egyéb anya gok el len õr zé sét il le ti, ezen együtt -
mû kö dés a Kö zös ség és az érin tett nem zet kö zi fó ru mok ál -
tal el fo ga dott elõ írásokra tá masz ko dik, mint pél dá ul a Ké -
mi ai Ak ció Mun ka cso port elõ írásai. Az együtt mû kö dés e
te rü le ten a Fe lek kö zöt ti, a kü lön bö zõ, ká bí tó sze rek el le ni
harc cal kap cso la tos te rü le te ken meg ha tá ro zan dó cél ki tû -
zé se ik re és a meg ho zan dó in téz ke dé sek re vo nat ko zó köl -
csö nös kon zul tá ci ó kon és szo ros együtt mû kö dé sen ala pul.

70. Cikk

Együttmûködés a bevándorlás területén

(1) A Fe lek újra ki nyil vá nít ják a te rü le te ik kö zöt ti el -
ván dor lá si hul lá mok kö zös ke ze lé sé nek ki emelt fon tos sá -
gát. Együtt mû kö dé sük meg erõ sí té se cél já ból min den mig -
rá ci ó val kap cso la tos kér dés ben glo bá lis pár be szé det kez -
de nek, be le ért ve az il le gá lis mig rá ci ót, az em ber ke res ke -
del met, to váb bá a mig rá ci ó val kap cso la tos kér dé sek nek a
mig rán sok szár ma zá si or szá ga szo cio gaz da sá gi fej lesz té -
sé re irá nyu ló nem ze ti stra té gi á ba  való be eme lé sét.

(2) Az együtt mû kö dés alap ját a Fe lek kel tör té nõ kö zös
kon zul tá ció so rán tör té nõ spe ci á lis szük ség le tek fel mé ré se 
ké pe zi; az együtt mû kö dést a ha tály ban lévõ kö zös sé gi és
nem ze ti jog sza bá lyok nak meg fele lõen hajt ják vég re. Az
együtt mû kö dés kü lö nö sen a kö vet ke zõk re ter jed ki:

a) a mig rá ció mö gött meg hú zó dó  valós okok;

b) a nem zet kö zi vé de lem rõl  szóló nem ze ti tör vények és 
gya kor la tok ki ala kí tá sa és vég re haj tá sa, a me ne kül tek jog -
ál lá sá ról  szóló, 1951. évi Gen fi Egyez mény és 1967. évi
jegy zõ könyv ren del ke zé se i re te kin tet tel, il let ve min den
to váb bi re gi o ná lis vagy nem zet kö zi jogi ok mány ren del -
ke zé sei vég re haj tá sa a „vissza kül dés ti lal ma” elv tisz te let -
ben tar tá sa cél já ból;

c) a be lép te té si sza bá lyok, to váb bá a be fo ga dott sze mé -
lyek jo gai és jog ál lá sa, a le gá lis hely zet ben lévõ mig rán -
sok kal  való egyen lõ bá nás mód és tár sa dal mi in teg rá ci ó -
juk, a le gá lis mig rán sok ok ta tá sa és kép zé se, in téz ke dé sek
a rassziz mus és az ide gen gyû lö let el le ni harc te rü le tén;

d) egy ha té kony meg elõ zé sen ala pu ló po li ti ka ki ala kí -
tá sa az il le gá lis be ván dor lás és az em ber ke res ke de lem el -
len, be le ért ve an nak ta nul má nyo zá sát, hogy ho gyan le het
har col ni az em ber csem pé szek és em ber ke res ke dõk há ló -
za tai és szer ve ze tei el len és ho gyan le het e ke res ke de lem
el len meg vé de ni an nak ál do za ta it;

e) va la mely or szág te rü le tén il le gá li san tar tóz ko dó sze -
mé lyek em ber sé ges és tisz tes sé ges kö rül mé nyek kö zött
tör té nõ vissza uta zá sa, be le ért ve az ön kén tes ha za té rés elõ -

moz dí tá sát, to váb bá vissza fo ga dá sa a (3) be kez dés nek
meg fele lõen;

f) a ví zum kér dé se, kü lö nö sen a köl csö nös ér dek lõ dés -
re szá mot tar tó te rü le te ken;

g) a ha tár el len õr zé sek te rü le te, kü lö nö sen ami a szer ve -
zést, a kép zést, a ha té ko nyabb gya kor la tot és a te re pen
hely szí nen al kal ma zott egyéb in téz ke dé se ket il le ti, to váb -
bá adott eset ben be ren de zés nyúj tá sa biz to sí tá sa, figye -
lembe véve ugyan ak kor az ilyen be ren de zé sek ket tõs fel -
hasz ná lá sá nak le he tõ sé gét.

(3) Az il le gá lis be ván dor lás meg elõ zé sét és kéz ben tar -
tá sát cél zó együtt mû kö dés ke re té ben, a Fe lek meg ál la pod -
nak ab ban, hogy vissza fo gad ják il le gá lis ki ván dor ló i kat.
E cél ból:

– a Tá dzsik Köz tár sa ság vál lal ja, hogy vissza fo gad ja
az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la ma te rü le tén il le gá li san
tar tóz ko dó ál lam pol gá ra it, azok ké ré sé re és min den más
for ma li tás nél kül;

és
– az Eu ró pai Unió min den tag ál la ma vál lal ja, hogy

vissza fo gad ja a Tá dzsik Köz tár sa ság te rü le tén il le gá li san
tar tóz ko dó ál lam pol gá ra it, azok ké ré sé re és min den más
for ma li tás nél kül.

Az Eu ró pai Unió tag ál la mai és a Tá dzsik Köz tár sa ság
e cél ból ál lam pol gá ra i kat a meg fe le lõ sze mély azo nos sá gi
ok mánnyal lát ják el.

A Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy bár mely Fél ké ré -
sé re és a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül alá ír nak egy olyan
meg ál la po dást, mely sza bá lyoz za a Tá dzsik Köz tár sa ság
és a Eu ró pai Kö zös ség tag ál la ma i ra vo nat ko zó spe ci fi kus
kö te le zett sé ge ket a vissza fo ga dást il le tõ en, és amely más
or szá gok ál lam pol gá rai, il let ve a hon ta la nok vissza fo ga -
dá sá ra  való kö te le zett sé get is tar tal maz.

E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban, a „Fe lek” ki fe je zés
alatt az Eu ró pai Kö zös ség, an nak min den egyes tag ál la ma
és a Tá dzsik Köz tár sa ság ér ten dõ.

71. Cikk

Terrorizmus elleni küzdelem

A Fe lek meg erõ sí tik a ter ro riz mus el le ni küz de lem ki -
emelt je len tõ sé gét és a nem zet kö zi egyez mé nyek kel, il let -
ve jog sza bá lya ik kal és ren de le te ik kel össz hang ban együtt -
mû köd nek a ter ror cse lek mé nyek meg elõ zé se és meg szün -
te té se cél já ból. A Fe lek kü lö nö sen az aláb bi ak ban mû köd -
nek együtt:

– az Egye sült Nem ze tek Biz ton sá gi Ta ná csa 1373. szá -
mú ha tá ro za ta és egyéb ENSZ ha tá ro za tok, il let ve a té má -
val kap cso la tos egyéb egyez mé nyek és nem zet kö zi jogi
ok mány tel jes mér té kû meg valósítása ke re té ben;

– a nem zet kö zi és nem ze ti jog gal össz hang ban, a ter -
ror cso por tok ról és tá mo ga tó há ló za ta ik ról  való in for má -
ció cse re;

2782 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/54. szám



– a ter ro riz mus el le ni harc ban hasz nált esz kö zök rõl és
mód sze rek rõl  való né zõ pont-egyez te tés ke re té ben, be le -
ért ve a tech ni kai és a kép zé si te rü le te ket, il let ve a ter ro riz -
mus meg elõ zé sét cél zó ta pasz ta lat cse rét.

IX. CÍM

KULTURÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉS

72. Cikk

A Fe lek vál lal ják, hogy tá mo gat ják, ösz tön zik és meg -
könnyí tik a kul tu rá lis együtt mû kö dést. Az együtt mû kö -
dés be adott eset ben be von ha tók a kö zös sé gi kul tu rá lis
együtt mû kö dé si prog ra mok, il let ve egy vagy több tag ál -
lam kul tu rá lis együtt mû kö dé si prog ram jai, és to váb bi, köl -
csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te vé keny sé gek ala kít ha -
tók ki.

X. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS

73. Cikk

E meg ál la po dás cél ki tû zé se i nek el éré se ér de ké ben és a
74., a 75. és a 76. cik kel össz hang ban a Tá dzsik Köz tár sa -
ság tech ni kai se gít ség nyúj tás ként anya gi tá mo ga tás for -
má já ban ide ig le nes pénz ügyi tá mo ga tás ban ré sze sül a Kö -
zös ség tõl.

74. Cikk

E pénz ügyi tá mo ga tást a vo nat ko zó ta ná csi ren de let és a 
TA CIS-prog ram ke re té ben elõ írt in téz ke dé sek sza bá lyoz -
zák. A Tá dzsik Köz tár sa ság az or szág szük ség le te i vel ará -
nyo san egyéb kö zös sé gi tá mo ga tás ban is ré sze sül het. Kü -
lön fi gyel met for dí ta nak a tá mo ga tás kon cent rá ci ó já ra, a
tá mo ga tá si esz kö zök ko or di ná ci ó já ra, a kü lön bö zõ tí pu sú
kö zös sé gi hu ma ni tá ri us se gé lyek és re ha bi li tá ci ós se gé -
lyek kö zöt ti kap cso lat ra és a fej lesz tés re. A sze gény ség el -
le ni küz de lem ré szét fog ja ké pez ni a kö zös sé gi prog ra -
mok nak.

75. Cikk

A kö zös sé gi pénz ügyi tá mo ga tás cél ki tû zé se it és te rü le -
te it in di ka tív prog ram ban ál la pít ják meg, amely a Kö zös -
ség és a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zött kö zös egyet ér tés sel
lét re jött, a Tá dzsik Köz tár sa ság igé nye i nek, ága za ti ab -
szorp ci ós ka pa ci tá sá nak és a re for mok te rén el ért elõ re ha -
la dá sá nak figye lembe véte lével meg ha tá ro zott pri o ri tá so -
kat tük rö zi. A Fe lek tá jé koz tat ják er rõl az Együtt mû kö dé si 
Ta ná csot.

76. Cikk

A ren del ke zés re álló erõ for rá sok op ti má lis fel hasz ná lá -
sa ér de ké ben a Fe lek gon dos kod nak ar ról, hogy a kö zös sé -
gi se gít ség nyúj tást szo ro san össze han gol ják a más for rá -
sok ból, így a tag ál la mok tól, más or szá gok tól és nem zet kö -
zi szer ve ze tek tõl, pél dá ul a Nem zet kö zi Új já épí té si és Fej -
lesz té si Bank tól, va la mint az Eu ró pai Új já épí té si és Fej -
lesz té si Bank tól szár ma zó hoz zá já ru lá sok kal.

XI. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK

77. Cikk

A meg ál la po dás sal Együtt mû kö dé si Ta nács jön lét re,
amely fel ügye li e meg ál la po dás vég re haj tá sát. Az Együtt -
mû kö dé si Ta nács mi nisz te ri szint en ül össze sa ját maga ál -
tal meg ha tá ro zott rend sze res ség gel. Meg vizs gál ja a meg -
ál la po dás ke re té ben fel me rü lõ va la mennyi na gyobb je len -
tõ sé gû ügyet, va la mint az e meg ál la po dás cél ki tû zé se i nek
el éré se szem pont já ból köl csö nös ér dek lõ dés tár gyát ké pe -
zõ egyéb két ol da lú és nem zet kö zi kér dést. Az Együtt mû -
kö dé si Ta nács, a két Fél kö zöt ti kö zös meg egye zés sel,
meg fe le lõ aján lá so kat is te het.

78. Cikk

(1) Az Együtt mû kö dé si Ta nács egy rész rõl az Eu ró pai
Unió Ta ná csa és az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga tag ja i -
ból, más rész rõl a tá dzsik kor mány tag ja i ból áll.

(2) Az Együtt mû kö dé si Ta nács maga ál la pít ja meg el já -
rá si sza bá lya it.

(3) Az Együtt mû kö dé si Ta nács el nök sé gét fel vált va a
Kö zös ség egy kép vi se lõ je, il let ve a tá dzsik kor mány egy
tag ja lát ja el.

79. Cikk

(1) Az Együtt mû kö dé si Ta ná csot fel ada ta i nak el lá tá sa
so rán az Együtt mû kö dé si Bi zott ság se gí ti, amely egy rész -
rõl az Eu ró pai Unió Ta ná csa és az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi -
zott sá ga tag ja i nak kép vi se lõ i bõl, más rész rõl a tá dzsik kor -
mány kép vi se lõ i bõl áll, rend sze rint fõ tiszt vi se lõi szint en.
Az Együtt mû kö dé si Bi zott ság el nö ki tiszt sé gét fel vált va a
Kö zös ség, il let ve a Tá dzsik Köz tár sa ság lát ja el.

Az Együtt mû kö dé si Ta nács el já rá si sza bály za tá ban
meg ha tá roz za az Együtt mû kö dé si Bi zott ság fel ada ta it,
ame lyek ma guk ban fog lal ják az Együtt mû kö dé si Ta nács
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ülé se i nek elõ ké szí té sét, to váb bá a Bi zott ság mû kö dé sé nek 
mód ját.

(2) Az Együtt mû kö dé si Ta nács át ru ház hat ja ha tás kö rei
egé szét vagy egy ré szét az Együtt mû kö dé si Bi zott ság ra,
amely biz to sít ja az Együtt mû kö dé si Ta nács ülé sei kö zöt ti
fo lya ma tos sá got.

80. Cikk

Az Együtt mû kö dé si Ta nács dönt het egyéb olyan kü lön -
bi zott ság vagy tes tü let fel ál lí tá sá ról, amely se gít het fel ada -
tai vég re haj tá sá ban, és meg ha tá roz za az ilyen bi zott sá gok
össze té te lét, fel ada ta it és mû kö dé sé nek mód ját.

81. Cikk

Az olyan kér dé sek meg vizs gá lá sa kor, ame lyek e meg ál -
la po dás ke re té ben a WTO va la mely cik két em lí tõ ren del -
ke zés sel kap cso lat ban me rül nek fel, az Együtt mû kö dé si
Ta nács a le he tõ leg szé le sebb kör ben azt az ér tel me zést ve -
szi figye lembe, ame lyet a kér dé ses WTO-cikk te kin te té -
ben a WTO tag jai ál ta lá no san al kal maz nak.

82. Cikk

A meg ál la po dás sal par la men ti együtt mû kö dé si bi zott -
ság jön lét re. E bi zott ság a Tá dzsik Par la ment és az Eu ró -
pai Par la ment tag jai szá má ra le he tõ sé get biz to sít a ta lál ko -
zás ra és a vé le mény cse ré re, kü lö nö sen a par la men ti szin tû
po li ti kai pár be szé det érin tõ kér dé sek te rén. A bi zott ság az
ál ta la meg ha tá ro zott idõ kö zön ként ül össze.

83. Cikk

(1) A par la men ti együtt mû kö dé si bi zott ság egy rész rõl
az Eu ró pai Par la ment tag ja i ból, más részt pe dig a Tá dzsik
Par la ment tag ja i ból áll.

(2) A par la men ti együtt mû kö dé si bi zott ság maga ál la -
pít ja meg el já rá si sza bály za tát.

(3) A par la men ti együtt mû kö dé si bi zott ság el nök sé gét
fel vált va az Eu ró pai Par la ment, il let ve a Tá dzsik Par la -
ment lát ja el, az el já rá si sza bály zat ban meg ál la pí tott ren -
del ke zé sek nek meg fele lõen.

84. Cikk

A par la men ti együtt mû kö dé si bi zott ság e meg ál la po dás
vég re haj tá sa te kin te té ben tá jé koz ta tást kér het az Együtt -
mû kö dé si Ta nács tól; az Együtt mû kö dé si Ta nács a bi zott -
ság szá má ra a kért tá jé koz ta tást meg ad ja.

A par la men ti együtt mû kö dé si bi zott sá got tá jé koz tat ják
az Együtt mû kö dé si Ta nács aján lá sa i ról.

A par la men ti együtt mû kö dé si bi zott ság aján lá so kat te -
het az Együtt mû kö dé si Ta nács nak.

85. Cikk

(1) E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban, mind két Fél el kö -
te le zi ma gát an nak biz to sí tá sá ra, hogy a má sik Fél ter mé -
sze tes és jogi sze mé lyei – sze mé lyi és tu laj don jo ga ik vé -
del mé ben, ide ért ve a szel lem i, ipar i és ke res ke del mi tu laj -
don ra vo nat ko zó jo go kat is – sa ját ál lam pol gá ra i hoz ké -
pest meg kü lön böz te tés tõl men te sen for dul has sa nak a
 Felek ille té kes bí ró sá ga i hoz és köz igaz ga tá si szer ve i hez.

(2) A Fe lek ha tás kö re ik és ille té kességeik kor lá ta in
 belül:

– ösz tön zik a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás al kal ma zá sát a
Kö zös ség és a Tá dzsik Köz tár sa ság gaz da sá gi sze rep lõi
kö zött meg kö tött ke res ke del mi és együtt mû kö dé si ügy le -
tek bõl ere dõ vi ták ren de zé sé ben;

– meg ál la pod nak ab ban, hogy amennyi ben a vi tát vá -
lasz tott bí ró ság elé ter jesz tik, mind két vi tás Fél, ki vé ve, ha
a Fe lek ál tal vá lasz tott vá lasz tott bí ró ság sza bá lyai más -
kép pen ren del kez nek, maga vá laszt hat ja meg sa ját vá lasz -
tott bí ró ját, füg get le nül ál lam pol gár sá gá tól, és hogy az
 elnöklõ har ma dik vá lasz tott bí ró vagy az egyé ni vá lasz tott -
bí ró har ma dik ál lam ál lam pol gá ra le het;

– azt ajánl ják gaz da sá gi sze rep lõ ik nek, hogy köl csö nös 
egyet ér tés ben vá lasszák meg a szer zõ dé se ik re al kal ma -
zan dó jo got;

– ösz tön zik az Egye sült Nem ze tek Nem zet kö zi Ke res -
ke del mi Jogi Bi zott sá ga (UNCITRAL) ál tal ki dol go zott
vá lasz tott bí ró sá gi sza bá lyok al kal ma zá sát és a New York -
ban, 1958. jú ni us 10-én alá írt, a kül föl di vá lasz tott bí ró sá gi
ha tá ro za tok el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló egyez -
ményt alá író ál la mok vá lasz tott bí ró sá gai ál tal bo nyo lí tott
vá lasz tott bí ró sá gi el já rás igény be vé te lét.

86. Cikk

E meg ál la po dás egyet len ren del ke zé se sem aka dá lyoz -
za meg ab ban egyik Fe let sem, hogy ha tás kö re i ken és ille -
té kességeiken be lül meg hoz zák azo kat az in téz ke dé se ket:

a) ame lye ket a lé nye ges biz ton sá gi ér de ke i vel el len té -
tes in for má ció köz lés meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges nek 
tart;

b) ame lyek fegy ve rek, lõ sze rek és ha di anya gok elõ ál lí -
tá sá val vagy ke res ke del mé vel, va la mint ku ta tá sá val, fej -
lesz té sé vel vagy vé del mi szem pont ból el en ged he tet len
gyár tá sá val kap cso la to sak, az zal a fel té tel lel, hogy az ilyen 
in téz ke dé sek a nem ki fe je zet ten ka to nai célú ter mé kek te -
kin te té ben nem be fo lyá sol ják hát rá nyo san a ver seny fel té -
te le ket;
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c) ame lye ket a köz rend fenn tar tá sát érin tõ, sú lyos bel sõ 
za var gá sok ese tén sa ját biz ton sá ga ér de ké ben, há bo rú
vagy há bo rús ve széllyel fe nye ge tõ sú lyos nem zet kö zi fe -
szült ség ese tén, vagy a béke és a nem zet kö zi biz ton ság
fenn tar tá sa cél já ból ál ta la el fo ga dott kö te le zett sé gek vég -
re haj tá sa ér de ké ben el en ged he tet len nek tart;

d) ame lye ket a ket tõs fel hasz ná lá sú ipar i áruk és tech -
no ló gi ák el len õr zé se so rán nem zet kö zi kö te le zett sé gei és
vál la lá sai be tar tá sá hoz szük sé ges nek tart.

87. Cikk

(1) Az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó te rü le te ken és
az ab ban fog lalt kü lö nös ren del ke zé sek sé rel me nél kül:

– a Tá dzsik Köz tár sa ság ál tal a Kö zös ség te kin te té ben
al kal ma zott sza bá lyok nem ve zet het nek meg kü lön böz te -
tés hez a tag ál la mok, ál lam pol gá ra ik vagy tár sa sá ga ik kö -
zött,

– a Kö zös ség ál tal a Tá dzsik Köz tár sa ság te kin te té ben
al kal ma zott sza bá lyok nem ve zet het nek meg kü lön böz te -
tés hez a tá dzsik ál lam pol gá rok vagy tár sa sá gok és cé gek
kö zött.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei nem érin tik a Fe lek
azon jo gát, hogy al kal maz zák adó jog sza bá lya ik vo nat ko -
zó ren del ke zé se it azok ra az adó zók ra, akik la kó he lyük te -
kin te té ben nin cse nek azo nos hely zet ben.

88. Cikk

(1) Bár me lyik Fél e meg ál la po dás al kal ma zá sá ból vagy
ér tel me zé sé bõl adó dó bár mely vi tát az Együtt mû kö dé si
Ta nács elé ter jeszt he ti.

(2) Az Együtt mû kö dé si Ta nács a vi tát aján lás sal ren dez -
he ti.

(3) Ab ban az eset ben, ha a vi tát nem le het sé ges a (2) be -
kez dés sze rint ren dez ni, bár me lyik Fél ér te sít he ti a má sik
Fe let egyez te tõ ki je lö lé sé rõl; ek kor a má sik Fél két hó na -
pon be lül kö te les egy má so dik vá lasz tott bí rót ki je löl ni.
En nek az el já rás nak az al kal ma zá sa szem pont já ból a
 Közösséget és a tag ál la mo kat együtt az egyik Fél nek kell
te kin te ni.

Az Együtt mû kö dé si Ta nács ki je löl egy har ma dik egyez -
te tõ bí rót.

Az egyez te tõ bí rák aján lá su kat több sé gi sza va zás sal
hoz zák meg. Az ilyen aján lá sok a Fe lek re néz ve nem kö te -
le zõk.

89. Cikk

A Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy va la mely Fél ké ré -
sé re a meg fe le lõ csa tor ná kon ke resz tül ha la dék ta la nul
kon zul tál nak an nak ér de ké ben, hogy meg vi tas sák az

e meg ál la po dás ér tel me zé se vagy vég re haj tá sa, il let ve a
Fe lek kö zöt ti kap cso la tok egyéb vo nat ko zá sa te kin te té ben 
fel me rü lõ ügye ket.

E cikk ren del ke zé sei sem mi lyen mó don nem érin tik és
nem sér tik a 12., 88. és 94. cik ket.

Az Együtt mû kö dé si Ta nács a vi ták ren de zé se te kin te té -
ben el já rá si sza bály za tot ala kít hat ki.

90. Cikk

Az e meg ál la po dás alap ján a Tá dzsik Köz tár sa ság szá -
má ra biz to sí tott bá nás mód sem mi lyen eset ben sem le het
ked ve zõbb, mint a tag ál la mok ál tal egy más ré szé re biz to -
sí tott bá nás mód.

91. Cikk

E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban a „Fe lek” ki fe je zés
egy rész rõl a Tá dzsik Köz tár sa sá got, más rész rõl pe dig ha -
tás kö re ik kel össz hang ban a Kö zös sé get vagy a tag ál la mo -
kat, il let ve a Kö zös sé get és a tag ál la mo kat je len ti.

92. Cikk

Amennyi ben az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó
ügyek az Ener gia Char ta Szer zõ dés és a hoz zá csa tolt jegy -
zõ köny vek ha tá lya alá es nek, úgy a ha tály ba lé pés tõl kezd -
ve az em lí tett szer zõ dést és jegy zõ köny ve ket kell al kal -
maz ni az ilyen ügyek re, azon ban csak olyan mér ték ben,
amennyi ben ezt e szer zõ dés és jegy zõ köny vek meg ha tá -
roz zák.

93. Cikk

E meg ál la po dás az elsõ al ka lom mal 10 évre jön lét re. E
meg ál la po dás idõ be li ha tá lya év rõl évre au to ma ti ku san
meg hosszab bo dik, ki vé ve ha az egyik Fél a le já rat elõtt hat 
hó nap pal írás ban ér te sí ti a má sik Fe let e meg ál la po dás fel -
mon dá sá ról.

94. Cikk

(1) A Fe lek meg te szik azon ál ta lá nos és konk rét in téz -
ke dé se ket, ame lyek ah hoz szük sé ge sek, hogy tel je sít hes -
sék e meg ál la po dás sze rin ti kö te le zett sé ge i ket. Gon dos -
kod nak ar ról, hogy az e meg ál la po dás ban rög zí tett cél ki tû -
zé sek tel je sül je nek.

(2) Amennyi ben az egyik Fél úgy íté li meg, hogy a má -
sik Fél nem tel je sí tet te e meg ál la po dás sze rin ti kö te le zett -
sé gét, meg fe le lõ in téz ke dé se ket te het. Mi e lõtt erre sor ke -
rül ne, a kü lö nö sen sür gõs ese tek ki vé te lé vel, az Együtt mû -
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kö dé si Ta nács ren del ke zé sé re bo csát min den olyan vo nat -
ko zó in for má ci ót, amely a hely zet ala pos vizs gá la tá hoz
szük sé ges an nak ér de ké ben, hogy a Fe lek szá má ra köl csö -
nö sen el fo gad ha tó meg ol dást ta lál ja nak.

Az in téz ke dé sek meg vá lasz tá sa so rán elõny ben kell ré -
sze sí te ni azon in téz ke dé se ket, ame lyek a leg ke vés bé za -
var ják e meg ál la po dás mû kö dé sét. Ezen in téz ke dé sek rõl
ha la dék ta la nul ér te sí tik az Együtt mû kö dé si Ta ná csot, ha a
má sik Fél ezt kéri.

95. Cikk

Az I., a II., a III., a IV. mel lék let a jegy zõ könyv vel
együtt e meg ál la po dás szer ves ré szét ké pe zi.

96. Cikk

Mind ad dig, amíg e meg ál la po dás ér tel mé ben a ma gán -
sze mé lyek és a gaz da sá gi sze rep lõk szá má ra nem biz to sí -
ta nak egyen ér té kû jo go kat, e meg ál la po dás nem érin ti
azon jo ga i kat, me lye ket szá muk ra a meg lé võ, egy rész rõl
egy vagy több tag ál la mot, más rész rõl a Tá dzsik Köz tár sa -
sá got kö te le zõ meg ál la po dá so kon ke resz tül biz to sí tot tak,
ki vé ve a Kö zös ség ille té kességébe tar to zó te rü le te ket,
 valamint a tag ál la mok ille té kességébe tar to zó te rü le te ket,
az e meg ál la po dá son ala pu ló kö te le zett sé ge i nek sé rel me
nél kül.

97. Cikk

E meg ál la po dást egy rész rõl azo kon a te rü le te ken kell
al kal maz ni, ame lye ken az Eu ró pai Kö zös sé get, va la mint
az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dé -
sek al kal ma zan dó ak, az azok ban a szer zõ dé sek ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek kel, más rész rõl a Tá dzsik Köz tár sa ság
te rü le tén.

98. Cikk

E meg ál la po dás le té te mé nye se az Eu ró pai Unió Ta ná -
csá nak fõ tit ká ra.

99. Cikk

E meg ál la po dás ere de ti pél dá nyát, amely nek 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, szlo vén és tá dzsik szö ve ge egy aránt hi te les, az Eu ró -
pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

100. Cikk

E meg ál la po dást a Fe lek sa ját el já rá sa ik nak meg fele -
lõen hagy ják jóvá.

E meg ál la po dás az azt a na pot kö ve tõ má so dik hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba, ame lyen a Fe lek ér te sí tik az
 Európai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká rát az elsõ be kez dés ben
em lí tett el já rá sok be fe je zé sé rõl.

Ha tály ba lé pé sé tõl, a Tá dzsik Köz tár sa ság és a Kö zös -
ség kö zöt ti kap cso la tok te kin te té ben, e meg ál la po dás lép
egy rész rõl az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség, más rész rõl
a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött
Brüsszel ben, 1989. de cem ber 18-án alá írt, a ke res ke de -
lem rõl, va la mint a ke res ke del mi és gaz da sá gi együtt mû kö -
dés rõl  szóló meg ál la po dás he lyé be.

101. Cikk

Ab ban az eset ben, ha az e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé -
hez szük sé ges el já rá sok be fe je zé sé ig e meg ál la po dás bi zo -
nyos ré sze i nek ren del ke zé se it a Kö zös ség és a Tá dzsik
Köz tár sa ság kö zöt ti ide ig le nes meg ál la po dás ré vén élet be
lép te tik, a Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy ilyen kö rül -
mé nyek kö zött az „e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek
nap ja” az ide ig le nes meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek a
nap ját je len ti.

I. Melléklet

A Tádzsik Köztársaság által a 7. cikk (3) bekezdésével 
összhangban a független államoknak nyújtott elõnyök 

indikatív jegyzéke

1. A Be la rusz Köz tár sa ság, a Ka zah Köz tár sa ság, a
Kir giz Köz tár sa ság, az Orosz Fö de rá ció ese té ben nem vet -
het nek ki vá mo kat.

2. A FÁK-or szá gok kal kö tött ipar i együtt mû kö dé si meg -
ál la po dá sok ér tel mé ben szál lí tott áruk nem vám kö te le sek.

3. A so ro zat gyár tás ra vo nat ko zó meg fe le lõ sé gi ta nú sít -
vány, amely nek alap ján a nem ze ti meg fe le lõ sé gi ta nú sít -
ványt ki bo csát ják, va la mennyi FÁK-or szág ban el is mert.

4. A FÁK va la mennyi ál la mát érin tõ fo lyó fi ze té sek re
kü lön rend szer vo nat ko zik.

5. A FÁK va la mennyi ál la má ra meg ál la po dás sze rint
kü lön tran zit sza bá lyok vo nat koz nak.

II. Melléklet

A Közösség fenntartásai a 21. cikk (2) bekezdésével
összhangban

Bá nyá szat

Egyes tag ál la mok ban a nem kö zös sé gi el len õr zé sû tár -
sa sá gok szá má ra a bá nyá szat és a ki ter me lé si jo gok te kin -
te té ben kon cesszi ót ír hat nak elõ.
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Ha lá szat

A Kö zös ség tag ál la ma i nak szu ve re ni tá sán vagy jog ha -
tó sá gán be lü li ten ge ri vi zek ben ta lál ha tó bi o ló gi ai erõ for -
rá sok hoz és ha lász te rü le tek hez  való hoz zá fé rés és azok
fel hasz ná lá sa, el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban, a kö zös sé gi
tag ál la mok va la me lyi ké nek lo bo gó ja alatt ha jó zó és a
 közösségi te rü le ten lajst ro mo zott ha lász ha jók ra korlá -
tozódik.

In gat lan vá sár lás

A nem kö zös sé gi tár sa sá gok in gat lan vá sár lá sát egyes
tag ál la mok ban kor lá toz zák.

Au di o vi zu á lis szol gál ta tá sok, be le ért ve a rá di ót is

Az elõ ál lí tás és a ter jesz tés, ezen be lül a mû sor szó rás és
a nyil vá nos ság szá má ra tör té nõ köz ve tí tés egyéb for mái
te kin te té ben a nem ze ti bá nás mód fenn tart ha tó bi zo nyos
szár ma zá si fel té te lek nek meg fe le lõ au di o vi zu á lis al ko tá -
sok szá má ra, azon ban nem tar to zik ide az ilyen audio -
vizuális al ko tá sok su gár zá sá ra vo nat ko zó mû sor szó rá si
inf ra struk tú ra.

Szel lem i sza bad fog lal ko zá sú ak ál tal nyúj tott szol gál ta -
tá sok

E szol gál ta tá sok ra ki zá ró lag a tag ál la mok ter mé sze tes
sze mé lyei jo go sul tak. E sze mé lyek bi zo nyos fel té te lek
 között, lét re hoz hat nak tár sa sá go kat.

Me zõ gaz da ság

Egyes tag ál la mok ban nem al kal maz ha tó a nem ze ti
 bánásmód az olyan nem kö zös sé gi el len õr zé sû tár sa sá gok -
ra, ame lyek me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást kí ván nak indí -
tani. A nem kö zös sé gi el len õr zé sû tár sa sá gok csak be je -
len tés sel vagy, szük ség ese tén, en ge déllyel vá sá rol hat nak
szõ lõ ül tet vényt.

Hír ügy nök sé gi szol gál ta tá sok

Egyes tag ál la mok ban kor lá toz zák a ki adó tár sa sá gok ban
és mû sor szó ró tár sa sá gok ban  való kül föl di ré sze se dést.

III. Melléklet

A 23. cikk (3) bekezdésében említett pénzügyi
szolgáltatások

A „pénz ügyi szol gál ta tás” a Fél pénz ügyi szol gál ta tó ja
ál tal fel kí nált, pénz ügyi jel le gû szol gál ta tás. A pénz ügyi
szol gál ta tá sok közé a kö vet ke zõ te vé keny sé gek tar toz nak:

A. Va la mennyi biz to sí tá si és biz to sí tás hoz kap cso ló dó
szol gál ta tás

1. Köz vet len biz to sí tás (be le ért ve az együtt biz to sí tást is)
(i) élet
(ii) nem élet.

2. Vi szont biz to sí tás és vissza en ged mé nye zés.
3. Biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség, úgy mint biz to sí tá -

si al ku szi és ügy nö ki te vé keny ség.
4. Biz to sí tás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok, úgy mint

ta nács adás, biz to sí tás ma te ma ti kai, koc ká zat ér té ke lé si és
kár ren de zé si szol gál ta tá sok.

B. Bank i és egyéb pénz ügyi szol gál ta tá sok (a biz to sí tást 
ki vé ve)

1. Be té tek és más vissza fi ze ten dõ pénz esz kö zök el fo -
ga dá sa az ügy fe lek tõl.

2. Min den faj ta köl csön nyúj tás, be le ért ve töb bek kö zött 
a fo gyasz tói hi telt, a jel zá log hi telt, a fak tor ál ást és a ke res -
ke del mi ügy le tek fi nan szí ro zá sát.

3. Pénz ügyi lí zing.
4. Va la mennyi fi ze té si és pénz át uta lá si szol gál ta tás,

be le ért ve a hi tel kár tyát és a be té ti kár tyát, az uta zá si csek -
ket és a bank csek ket.

5. Ga ran ci ák és kö te le zett ség vál la lá sok.
6. Ke res ke dés sa ját szám lá ra vagy ügy fe lek szám lá já -

ra, akár tõzs dén, akár tõzs dén kí vü li for gal mon vagy más
mó don, a kö vet ke zõk kel:

a) pénz pi a ci esz kö zök (csek kek, vál tók, le té ti je gyek
stb.);

b) de vi za;
c) szár ma zé kos ter mé kek, töb bek kö zött ha tár idõs és

op ci ós ügy le tek;
d) ár fo lyam és ka mat láb inst ru men tu mok, ezen be lül

olyan ter mé kek, mint a swap, a ha tár idõs ka mat láb-meg ál -
la po dá sok stb.;

e) át ru ház ha tó ér ték pa pí rok;
f) egyéb át ru ház ha tó, va la mint pénz ügyi esz kö zök,

ezen be lül ve ret len arany.
7. Rész vé tel min den faj ta ér ték pa pír (akár nyil vá nos,

akár zárt körû) ki bo csá tá sá ban, be le ért ve a meg bí zott ként
 való jegy zést és el he lye zést, va la mint az ilyen ki bo csá tá -
sok hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok nyúj tá sa.

8. Pénz ügy nö ki te vé keny ség.
9. Va gyon ke ze lés, úgy mint kész pénz- vagy port fó li ó -

ke ze lés, min den faj ta be fek te té si ala pok ke ze lé se, nyug díj -
alap-ke ze lés, ér ték pa pír let étek õr zé se és bi zal mi va gyon -
ke ze lõi szol gál ta tá sok.

10. Pénz ügyi esz kö zök kel kap cso la tos el szá mo lá si és
klí ring szol gál ta tá sok, be le ért ve az ér ték pa pí ro kat, a szár -
ma zé kos pénz ügyi ter mé ke ket és más for gat ha tó ér ték pa -
pí ro kat.

11. Ta nács adói és más já ru lé kos pénz ügyi szol gál ta tá -
sok az 1–10. pont ban fel so rolt összes te vé keny ség te kin te -
té ben, ezen be lül hi tel re fe ren cia és -elem zés, be fek te tés-
és port fó li ó ku ta tás, il let ve -ta nács adás, ta nács adás társa -
sági fel vá sár lá sok kal, tár sa sá gi át szer ve zés sel és stratégia -
alkotással kap cso lat ban.

12. Pénz ügyi in for má ci ók szol gál ta tá sa és to váb bí tá sa,
pénz ügyi ada tok fel dol go zá sa, il let ve a kap cso ló dó szoft -
ve rek az egyéb pénz ügyi szol gál ta tók ré szé rõl.
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A pénz ügyi szol gál ta tá sok meg ha tá ro zá sá ból ki zár ják a
kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket:

a) köz pon ti ban kok vagy más köz in téz mé nyek ál tal
mo ne tá ris vagy ár fo lyam-po li ti ka cél já ból ki fej tett te vé -
keny sé gek;

b) köz pon ti ban kok, kor mány za ti szer vek, mi nisz té ri u -
mok vagy köz in téz mé nyek ál tal a kor mány szám lá já ra
vagy ke zes ség vál la lá sa mel lett foly ta tott te vé keny sé gek,
ki vé ve ak kor, ha e te vé keny sé ge ket az ál la mi szer ve ze tek -
kel ver se nyez ve pénz ügyi szol gál ta tók is vé gez he tik;

c) a kö te le zõ tár sa da lom biz to sí tás vagy az ál la mi nyug -
díj biz to sí tás ré szét ké pe zõ te vé keny sé gek, ki vé ve ak kor,
ha e te vé keny sé ge ket az ál la mi szer vek kel vagy magán -
intézményekkel ver se nyez ve pénz ügyi szol gál ta tók is vé -
gez he tik.

IV. Melléklet

A 39. cikkben említett, szellemi, ipari és kereskedelmi
tulajdonról szóló egyezmények

(1) A 39. cikk (2) be kez dé se a kö vet ke zõ több ol da lú
egyez mé nye ket érin ti:

– Nem zet kö zi egyez mény az elõ adó mû vé szek, a hang -
fel vé tel-elõ ál lí tók és a mû sor su gár zó szer ve ze tek vé del -
mé rõl (Róma, 1961);

– Jegy zõ könyv a véd je gyek nem zet kö zi lajst ro mo zá sá -
ról  szóló Mad ri di meg ál la po dás hoz (Mad rid, 1989);

– Nem zet kö zi egyez mény az új nö vény faj ták ol tal má -
ról (UPOV) (Gen fi vál to zat, 1991).

(2) Az Együtt mû kö dé si Ta nács ajánl hat ja, hogy a
39. cikk (2) be kez dé sét al kal maz zák más több ol da lú
egyez mény re is. Ha a szel lem i, ipar i és ke res ke del mi tu laj -
don te rü le tén a ke res ke del mi fel té te le ket érin tõ prob lé mák
for dul nak elõ, az egyik Fél ké ré sé re sür gõs kon zul tá ci ót
foly tat nak a köl csö nö sen ki elé gí tõ meg ol dás el éré se ér de -
ké ben.

(3) A Fe lek meg erõ sí tik, hogy nagy je len tõ sé get tu laj -
do ní ta nak a kö vet ke zõ több ol da lú egyez mé nyek bõl ere dõ
kö te le zett sé ge ik nek:

– Pá ri zsi egyez mény az ipar i tu laj don ol tal má ról
(Stock hol mi ok mány, 1967, mó do sít va 1979-ben),

– Sza ba dal mi együtt mû kö dé si szer zõ dés (Was hing ton,
1970, mó do sít va 1979-ben és 1984-ben),

– az iro dal mi és mû vé sze ti mû vek vé del mé rõl  szóló
 felülvizsgált ber ni egyez mény (1886, leg utób bi mó do sí tás
1979),

– véd jegy jo gi szer zõ dés (Genf, 1994).

(4) E meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé tõl kezd ve a Tá dzsik
Köz tár sa ság a szel lem i, ipar i és ke res ke del mi tu laj don
 elismerése és vé del me te kin te té ben a kö zös sé gi tár sa sá go -
kat és ál lam pol gá ro kat leg alább olyan ked ve zõ bá nás mód -
ban ré sze sí ti, mint ame lyet két ol da lú meg ál la po dá sok
alap ján har ma dik or szá gok nak biz to sít.

(5) A (4) be kez dés ren del ke zé sei nem vo nat koz nak a
Tá dzsik Köz tár sa ság ál tal tény le ges vi szo nos ság alap ján
har ma dik or szá gok nak biz to sí tott elõ nyök re és a Tá dzsik
Köz tár sa ság ál tal a volt SZSZKSZ va la mely or szá ga
 részére biz to sí tott elõ nyök re.

Jegyzõkönyv
a vámügyekre vonatkozó kölcsönös közigazgatási

segítségnyújtásról

1. Cikk

Meghatározások

E jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban:
a) ,,vám jog sza bá lyok”: a Fe lek te rü le tén al kal ma zan dó 

olyan jogi vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé sek, amely a be -
ho za talt, a ki vi telt, az áruk to váb bí tá sát és vám eljá rás alá
he lye zé sét sza bá lyoz zák, be le ért ve a Fe lek ál tal el fo ga dott 
til tó, kor lá to zó és sza bá lyo zó in téz ke dé se ket;

b) ,,meg ke re sõ ha tó ság”: az az ille té kes köz igaz ga tá si
ha tó ság, ame lyet a Fél e cél ból ki je lölt, és amely vám ügyi
se gít sé get kér;

c) ,,meg ke re sett ha tó ság”: az az ille té kes köz igaz ga tá si
ha tó ság, ame lyet a Fél e cél ból ki je lölt, és amely hez vám -
ügyi se gít sé gért fo lya mod nak;

d) ,,sze mé lyes adat”: min den olyan in for má ció, amely
azo no sí tott vagy be azo no sít ha tó ma gán sze mély re vo nat -
ko zik;

e) ,,vám jog sza bá lyok meg sér té se”: a vám jog sza bá lyok
bár mely meg sér té se vagy ter ve zett meg sér té se.

2. Cikk

Hatály

(1) A Fe lek az ille té kességükön be lül, az e jegy zõ -
könyv ben meg ha tá ro zott mó don és fel té te lek mel lett se gí -
te nek egy más nak a vám jog sza bá lyok sza bály sze rû al kal -
ma zá sá ban, kü lö nö sen a vám jog sza bá lyo kat sér tõ te vé -
keny sé gek meg elõ zé sé ben, fel de rí té sé ben és ki vizs gá lá sá -
ban.

(2) Az e jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott vám ügyi se gít -
ség nyúj tást kell al kal maz ni a Fe lek azon köz igaz ga tá si ha -
tó sá ga i ra, ame lyek e jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban ille té -
kesek. Ez nem sér ti a köl csö nös bûn ügyi jog se gély re
irány adó sza bá lyo kat. Nem tar toz nak a ha tá lya alá az igaz -
ság ügyi ha tó ság ké ré sé re gya ko rolt ha tás kö rök alap ján
szer zett in for má ci ók, ki vé ve, ha a szó ban for gó ha tó sá gok
eb ben ál la pod nak meg.
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3. Cikk

Jogsegély megkeresés alapján

(1) A meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sõ ha tó sá got ké ré -
sé re el lát ja az összes vo nat ko zó in for má ci ó val, amely le -
he tõ vé te szi szá má ra a vám jog sza bá lyok he lyes al kal ma -
zá sát, be le ért ve az olyan ész lelt vagy ter ve zett te vé keny sé -
gek re vo nat ko zó in for má ci ó kat, ame lyek sér tik vagy sért -
he tik a vám jog sza bá lyo kat.

(2) A meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sõ ha tó sá got ké ré -
sé re tá jé koz tat ja az aláb bi ak ról:

a) hogy az egyik Fél te rü le té rõl ki vitt áru kat meg fele -
lõen hoz ták-e be a má sik Fél te rü le té re, és adott eset ben
meg ad ja az áruk ra al kal ma zott vám eljá rást;

b) hogy az egyik Fél te rü le té re be vitt áru kat meg fele -
lõen vit ték-e ki a má sik Fél te rü le té rõl, és adott eset ben
meg ad ja az áruk ra al kal ma zott vám eljá rást.

(3) A meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sõ ha tó ság ké ré sé -
re tör vényeinek ke re tei kö zött meg te szi a szük sé ges lé pé -
se ket a kö vet ke zõk meg fi gye lés alá vo ná sá nak biz to sí tá sa
ér de ké ben:

a) olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek, akik rõl ala -
pos ok kal fel té te lez he tõ, hogy vám jog sza bá lyo kat szeg -
nek vagy szeg tek meg;

b) azon he lyek, ahol oly mó don tá rol nak áru kat, amely
okot ad a gya nú ra, hogy az áruk ren del te té se vám jog sza -
bályt sér tõ te vé keny sé gek el lá tá sa;

c) azon áru moz gá sok, ame lye ket azért je len tet tek be,
mert eset le ge sen a vám jog sza bá lyok meg sér té sé hez ve zet -
het nek;

d) olyan szál lí tó esz kö zök, ame lyek rõl ok kal fel té te lez -
he tõ, hogy vám jog sza bályt sér tõ te vé keny sé gek so rán
hasz nál ták vagy hasz nál hat ják fel.

4. Cikk

Önkéntes jogsegély

A Fe lek sa ját kez de mé nye zés re vagy tör vényeikkel,
sza bá lya ik kal és egyéb jogi esz kö ze ik kel össz hang ban se -
gít sé get nyúj ta nak egy más nak, ha úgy íté lik meg, hogy
erre a vám jog sza bá lyok he lyes al kal ma zá sa ér de ké ben
szük ség van, amennyi ben a kö vet ke zõk re vo nat ko zó in -
for má ci ó kat sze rez nek:

– olyan te vé keny sé gek, ame lyek lát szó lag vagy tény le -
ge sen vám jog sza bá lyo kat sér te nek, és ame lyek a má sik
Fél ér dek lõ dé sé re szá mot tart hat nak,

– az ilyen te vé keny sé gek vég re haj tá sa so rán hasz nált
új esz kö zök és mód sze rek,

– olyan áruk, ame lyek rõl is mert, hogy vám jog sza -
bály-sér tés tár gyát ké pe zik,

– olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek, akik rõl ala -
pos ok kal fel té te lez he tõ, hogy vám jog sza bá lyo kat szeg -
nek vagy szeg tek meg,

– olyan szál lí tó esz kö zök, ame lyek rõl ok kal fel té te lez -
he tõ, hogy vám jog sza bályt sér tõ te vé keny sé gek so rán
hasz nál ták vagy hasz nál hat ják fel.

5. Cikk

Kézbesítés, értesítés

A meg ke re sõ ha tó ság ké ré sé re a meg ke re sett ha tó ság
jog sza bá lya i val össz hang ban meg tesz min den szük sé ges
in téz ke dést an nak ér de ké ben, hogy a meg ke re sõ ha tó ság -
tól ere dõ és a jegy zõ könyv ha tá lya alá tar to zó:

– összes ira tot kéz be sít se,
– az összes ha tá ro zat ról ér te sí tést küld jön

a jog ha tó sá ga alatt la kó hellyel ren del ke zõ vagy ott le te le -
pe dett cím zett nek. Ilyen eset ben a kéz be sí té si vagy ér te sí -
té si ké rés te kin te té ben a 6. cikk (3) be kez dé sét kell al kal -
maz ni.

6. Cikk

A jogsegély iránti megkeresések alakja és tartalma

(1) Az e jegy zõ könyv sze rin ti meg ke re sé se ket írás ban
kell be nyúj ta ni. A meg ke re sés hez mel lé kel ni kell azon ira -
to kat, ame lyek a ké rés tel je sí té sé hez szük sé ge sek.
Amennyi ben a hely zet sür gõs sé ge meg kí ván ja, a szó be li
ké re lem is el fo gad ha tó, de azt ha la dék ta la nul írás ban is
meg kell erõ sí te ni.

(2) Az e cikk (1) be kez dé se sze rin ti meg ke re sé sek a kö -
vet ke zõ in for má ci ó kat tar tal maz zák:

a) a ké rel met be nyúj tó meg ke re sõ ha tó ság meg ne ve zé sét,
b) a kért in téz ke dést,
c) a ké re lem tár gyát és in dok lá sát,
d) az érin tett jog sza bá lyo kat, sza bá lyo kat és más jogi

elõ írásokat,
e) a vizs gá lat cél pont ját ké pe zõ ter mé sze tes vagy jogi

sze mé lyek le he tõ leg pon to sabb és leg rész le te sebb meg je -
lö lé sét,

f) a vo nat ko zó té nyek és a már el vég zett vizs gá la tok
össze fog la lá sát.

(3) A ké rel me ket a meg ke re sett ha tó ság va la mely hi va -
ta los nyel vén vagy az e ha tó ság szá má ra el fo gad ha tó nyel -
ven kell be nyúj ta ni.

(4) Ha a meg ke re sés nem fe le l meg az ala ki kö ve tel mé -
nyek nek, kér he tõ ja ví tá sa vagy ki egé szí té se; elõ vi gyá za -
tos sá gi in téz ke dé sek azon ban el ren del he tõk.

7. Cikk

A megkeresések végrehajtása

(1) A jog se gély irán ti meg ke re sé sek tel je sí té se ér de ké -
ben a meg ke re sett ha tó ság ille té kességének és ren del ke -
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zés re álló erõ for rá sa i nak ha tá ra in be lül úgy jár el, mint ha
hi va tal ból vagy ugyan azon Fél más ha tó sá ga i nak meg ke -
re sé se alap ján jár na el, és át ad ja a már bir to ká ban lévõ
 információkat, meg fe le lõ vizs gá la tot foly tat, vagy gon -
dos ko dik el vég zé sük rõl. Ezt a ren del ke zést kell azon igaz -
ga tá si szer ve ze ti egy ség re is al kal maz ni, amely nek a meg -
ke re sett ha tó ság ké rést cí mez, ha ez utób bi sa ját maga nem
tud el jár ni.

(2) A jog se gély irán ti meg ke re sé se ket a meg ke re sett Fél 
tör vényeivel, sza bá lya i val és más jogi esz kö ze i vel össz -
hang ban hajt ják vég re.

(3) A Fél kel lõ en meg ha tal ma zott tiszt vi se lõi a má sik
érin tett Fél be le egye zé sé vel és az utób bi ál tal meg ha tá ro -
zott fel té te lek be tar tá sá val be sze rez he tik a meg ke re sett ha -
tó ság vagy más olyan ha tó ság hi va ta la i tól, ame lyért a meg -
ke re sett ha tó ság fe le l, a vám jog sza bá lyo kat sér tõ vagy
eset le ge sen sér tõ te vé keny sé gek re vo nat ko zó azon in for -
má ci ó kat, ame lyek re a meg ke re sõ ha tó ság nak az e jegy zõ -
könyv ben meg ha tá ro zott cé lok ér de ké ben szük sé ge van.

(4) Az egyik Fél tiszt vi se lõi a má sik érin tett Fél be le -
egye zé sé vel és az utób bi ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek
mel lett je len le het nek az utób bi Fél te rü le tén foly ta tott
vizs gá la tok nál.

8. Cikk

Az információk közlésének formája

(1) A meg ke re sett ha tó ság a vizs gá la tok ered mé nye it
ira tok, hi te le sí tett irat má so la tok, je len té sek és ha son ló esz -
kö zök for má já ban köz li a meg ke re sõ ha tó ság gal.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ira tok he lyet te -
sít he tõk az azo nos cél lal, bár mi lyen for má ban elõ ál lí tott
szá mí tó gé pes in for má ci ók kal.

(3) Az ere de ti ak tá kat és do ku men tu mo kat csak ab ban
az eset ben ké rik be, amennyi ben úgy íté lik meg, hogy a hi -
te les má so la tok nem ele gen dõ ek. A meg kül dött ere de ti
pél dá nyo kat, amint le het, vissza szol gál tat ják.

9. Cikk

Kivételek a jogsegélynyújtási kötelezettség alól

(1) A Fe lek meg ta gad hat ják az e jegy zõ könyv ben meg -
ha tá ro zott jog se gély nyúj tás biz to sí tá sát, amennyi ben ez:

a) fel te he tõ en sér te né a Tá dzsik Köz tár sa ság vagy va -
la mely tag ál lam szu ve re ni tá sát, amely tõl e jegy zõ könyv
alap ján jog se gélyt kér tek;

vagy
b) fel te he tõ en sér te né a köz ren det, a köz biz ton sá got

vagy más lét fon tos sá gú ér de ket, kü lö nö sen a 10. cikk
(2) be kez dé sé ben em lí tett ese tek ben;

vagy
c) ipar i, ke res ke del mi vagy szak mai tit kot sér te ne.

(2) A meg ke re sett ha tó ság a jog se gély nyúj tást el ha -
laszt hat ja ab ban az eset ben, ha az fo lya mat ban lévõ nyo -
mo zás ba, bün te tõ- vagy egyéb el já rás ba üt kö zik. Eb ben az
eset ben a meg ke re sett ha tó ság kon zul tál a meg ke re sõ ha -
tó ság gal an nak meg ha tá ro zá sa ér de ké ben, hogy a meg ke -
re sett ha tó ság ál tal sza bott fel té te lek mel lett nyújt ha tó-e
jog se gély.

(3) Amennyi ben a meg ke re sõ ha tó ság olyan se gít sé get
kér, ame lyet maga nem tud na biz to sí ta ni, ha erre kér nék,
úgy ké ré sé ben erre fel hív ja a fi gyel met. Ez után a meg ke re -
sett ha tó ság el dönt he ti azt, mi lyen vá laszt ad a meg ke re -
sés re.

(4) Ha vissza uta sít ják a jog se gély nyúj tást, a meg ke re sõ
ha tó sá got ké se de lem nél kül ér te sí te ni kell a dön tés rõl és
oka i ról.

10. Cikk

Információcsere és titoktartási kötelezettség

(1) Az e jegy zõ könyv alap ján bár mi lyen for má ban kö -
zölt in for má ci ók az egyes Fe lek vo nat ko zó sza bá lya i tól
füg gõ en bi zal mas vagy kor lá to zott jel le gû ek. Az in for má -
ci ók a hi va ta li ti tok tar tás ha tá lya alá es nek, és él ve zik az
in for má ci ót át ve võ Fél vo nat ko zó tör vényei és a kö zös sé gi 
in téz mé nyek re vo nat ko zó meg fe le lõ ren del ke zé sek alap -
ján a ha son ló in for má ci ók szá má ra biz to sí tott vé del met.

(2) Sze mé lyes ada tok csak ak kor cse rél he tõk ki, ha az
át ve võ Fél vál lal ja, hogy az ada to kat leg alább az adat szol -
gál ta tó Fél or szá gá ban az adott eset re vo nat ko zó vé de lem -
mel egyen ér té kû mó don védi.

(3) A meg szer zett in for má ci ó kat ki zá ró lag e jegy zõ -
könyv al kal ma zá sá ban le het fel hasz nál ni. Amennyi ben a
Fe lek egyi ke az in for má ci ók más cél ból  való fel hasz ná lá -
sát kéri, ki ké ri az in for má ci ót ki adó ha tó ság elõ ze tes írás -
be li be le egye zé sét. Ezen túl me nõ en, a fel hasz ná lás az
utób bi ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott kor lá to zá sok ha tá lya
alá esik.

(4) A (3) be kez dés nem aka dá lyoz za meg az informá -
cióknak a vám jog sza bá lyok be tar tá sá nak el mu lasz tá sa
 miatt a ké sõb bi ek ben in dí tott bí ró sá gi vagy köz igaz ga tá si
el já rás ban  való fel hasz ná lá sát. Az ille té kes ha tó sá got,
amely az in for má ci ó kat ki ad ta, ér te sí tik e felhasználá -
sukról.

(5) A Fe lek a jegy zõ köny vek ben, je len té sek ben és ta nú -
val lo má sok ban, va la mint a bí ró sá gi el já rá sok és vád eme -
lé sek so rán bi zo nyí ték ként fel hasz nál hat ják az e jegy zõ -
könyv ren del ke zé se i vel össz hang ban szer zett in for má ci ó -
kat és meg te kin tett ira to kat.

11. Cikk

Szakértõk és tanúk

(1) A meg ke re sett ha tó ság tiszt vi se lõ je fel ha tal ma zást
kap hat arra, hogy a ka pott fel ha tal ma zás kor lá ta in be lül a
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má sik Fél igaz ság szol gál ta tá sá ban szak ér tõ ként vagy
 tanúként meg je len jen az e jegy zõ könyv ha tá lya alá tar to zó
ügye ket érin tõ bí ró sá gi vagy köz igaz ga tá si el já rás ban, és
be mu tas sa azo kat a tár gya kat, ira to kat vagy hi te le sí tett
má so la ta i kat, ame lyek az el já rás hoz szük sé ge sek. Az idé -
zés ben konk ré tan meg kell je löl ni, hogy a tiszt vi se lõt mi -
lyen ügy ben és mi lyen mi nõ ség ben vagy jo go sult ság alap -
ján kér de zik meg.

(2) A meg ha tal ma zott tiszt vi se lõ a fenn ál ló jog sza bá -
lyok ál tal a meg ke re sõ ha tó ság tiszt vi se lõi szá má ra sa ját
te rü le tén biz to sí tott vé del met él ve zi.

12. Cikk

A jogsegélynyújtás költségei

A Fe lek le mon da nak ar ról, hogy az e jegy zõ könyv alap -
ján fel me rült ki adá sa ik vissza té rí té sét kö ve tel jék egy más -
tól, ki vé ve adott eset ben az olyan szak ér tõk és ta núk, va la -
mint tol má csok és for dí tók költ sé ge it, akik nem köz szol -
gá la ti jog vi szony ban al kal ma zot tak.

13. Cikk

Alkalmazás

(1) E jegy zõ könyv al kal ma zá sá val egy rész rõl a Tá dzsik
Köz tár sa ság köz pon ti vám ha tó sá ga it, más rész rõl pe dig az
Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá gá nak ille té kes szol gá la ta it,
és adott eset ben a tag ál la mok vám ha tó sá ga it bíz zák meg.
E ha tó sá gok dön te nek az al kal ma zá sá hoz szük sé ges gya -
kor la ti in téz ke dé sek rõl és sza bá lyok ról, figye lembe véve
az adat vé de lem te rü le tén ér vény ben lévõ sza bá lyo kat.
Aján lá so kat te het nek az ille té kes szer vek nek azok ra a mó -
do sí tá sok ra, ame lye ket e jegy zõ könyv ben szük sé ges nek
tar ta nak.

(2) A Fe lek kon zul tál nak egy más sal és a ké sõb bi ek ben
fo lya ma to san tá jé koz tat ják egy mást a rész le tes vég re haj tá -
si sza bá lyok ról, ame lye ket e jegy zõ könyv ren del ke zé se i -
vel össz hang ban fo gad nak el.

14. Cikk

Egyéb megállapodások

(1) Te kin tet tel az Eu ró pai Kö zös ség és a tag ál la mok ha -
tás kö re i re, e jegy zõ könyv ren del ke zé sei:

– nem sér tik a Szer zõ dõ Fe lek egyéb nem zet kö zi meg -
ál la po dá sok ból vagy egyez mé nyek bõl fa ka dó kö te le zett -
sé ge it;

– ki egé szí tik a köl csö nös jog se géllyel kap cso lat ban a
tag ál la mok és a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zött kö tött vagy
eset leg kö ten dõ meg ál la po dá so kat; és

– nem sér tik a Bi zott ság ille té kes szer ve ze ti egy sé gei
és a tag ál la mok vám ha tó sá gai kö zött, a Kö zös ség ér de két
szol gá ló, és az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó bár mely
te rü let rõl szer zett in for má ció köz lé sé re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei el le né re, e meg ál la -
po dás ren del ke zé sei el sõbb sé get él vez nek a tag ál la mok és
a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zött eset le ge sen kö tött vagy kö -
ten dõ, köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló két ol da lú meg -
ál la po dás ren del ke zé se i vel szem ben, amennyi ben ez utób -
bi meg ál la po dás ren del ke zé sei össze fér he tet le nek e jegy -
zõ könyv ren del ke zé se i vel.

(3) E jegy zõ könyv al kal maz ha tó sá gá ra vo nat ko zó kér -
dé sek te kin te té ben a Szer zõ dõ Fe lek a meg ál la po dás
79. cik ké ben lét re ho zott Együtt mû kö dé si Ta nács kere -
tében kon zul tál nak egy más sal a prob lé mák meg ol dá sa cél -
já ból.

Záróokmány

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

meg ha tal ma zott jai,
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés és az Eu ró -

pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés Szer -
zõdõ Fe lei, a továb biak ban a „tag ál la mok”, va la mint

az Eu ró pai Kö zös ség és az Eu ró pai Atomenergia-
 közösség, a továb biak ban „Kö zös ség”,

egy rész rõl,
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a Tá dzsik Köz tár sa ság telj ha tal mú meg ha tal ma zott jai,
más rész rõl,
akik 2004. ok tó ber 11-én Lu xem bo urg ban ülé sez tek az

egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé gek és tag ál la mai, és más -
rész rõl a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zött part ner sé get lét re ho -
zó part ner sé gi és együtt mû kö dé si meg ál la po dás, a továb -
biak ban: meg ál la po dás, alá írá sa cél já ból, el fo gad ták a kö -
vet ke zõ szö ve ge ket:

a meg ál la po dás, an nak mel lék le te i vel és a kö vet ke zõ
jegy zõ könyv vel:

vám ügyek re vo nat ko zó köl csö nös köz igaz ga tá si se gít -
ség nyúj tás ról  szóló jegy zõ könyv.

A tag ál la mok és a Kö zös ség meg ha tal ma zott jai, va la -
mint a Tá dzsik Köz tár sa ság meg ha tal ma zott jai el fo gad ták
a kö vet ke zõk ben fel so rolt és e zá ró ok mány hoz csa tolt
együt tes nyi lat ko za tok szö ve gét:

Együt tes nyi lat ko zat a sze mé lyes ada tok ról
Együt tes nyi lat ko zat a meg ál la po dás 5. cik ké rõl
Együt tes nyi lat ko zat a meg ál la po dás 13. cik ké rõl
Együt tes nyi lat ko zat a 22b. cikk és a 33. cikk sze rin ti

„el len õr zés” fo gal má ról
Együt tes nyi lat ko zat a meg ál la po dás 32. cik ké rõl
Együt tes nyi lat ko zat a meg ál la po dás 39. cik ké rõl
Együt tes nyi lat ko zat a meg ál la po dás 94. cik ké rõl

A tag ál la mok és a Kö zös ség meg ha tal ma zott jai, va la -
mint a Tá dzsik Köz tár sa ság meg ha tal ma zott jai tu do má sul
vet ték to váb bá az Eu ró pai Unió Bi zott sá ga és Ta ná csa e
zá ró ok mány hoz csa tolt, az il le gá lis be ván dor lók vissza té -
ré sét és vissza fo ga dá sát érin tõ zá ra dé ká ról  szóló nyi lat ko -
za tát. (70. cikk)

A tag ál la mok és a Kö zös ség meg ha tal ma zott jai, va la -
mint a Tá dzsik Köz tár sa ság meg ha tal ma zott jai tu do má sul
vet ték to váb bá az e zá ró ok mány hoz csa tolt le vél vál tás
szö ve gét:

Le vél vál tás a Kö zös ség és a Tá dzsik Köz tár sa ság kö zött 
tár sa sá gok le te le pe dé sé vel kap cso lat ban

A tag ál la mok és a Kö zös ség meg ha tal ma zott jai, va la -
mint a Tá dzsik Köz tár sa ság meg ha tal ma zott jai tu do má sul
vet ték az e zá ró ok mány hoz csa tolt nyi lat ko za tot:

A fran cia kor mány nyi lat ko za ta

Kelt Lu xem bo urg ban, a két ezer-ne gye dik év ok tó ber
ha vá nak ti zen egye dik nap ján.

(aláírások)

EGYÜTTES NYILATKOZAT A SZEMÉLYES
ADATOKRÓL

E meg ál la po dás al kal ma zá sa kor a Fe lek tu da tá ban van -
nak an nak, hogy szük sé ges a ma gán sze mé lyek vé del me zé -

se a sze mé lyes ada tok fel dol go zá sá nak és az ilyen ada tok
sza bad áram lá sá nak te kin te té ben.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A MEGÁLLAPODÁS
5. CIKKÉRÕL

Amennyi ben a Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy a kö rül -
mé nyek a leg ma ga sabb szin tû ta lál ko zót in do kol ják, ese ti
ala pon meg szer vez he tõk az ilyen ülé sek.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A MEGÁLLAPODÁS
13. CIKKÉRÕL

Amíg a Tá dzsik Köz tár sa ság nem csat la ko zik a
WTO-hoz, a Fe lek az Együtt mû kö dé si Ta nács ban kon zul -
tá ci ót foly tat nak be ho za ta li vám po li ti ká juk ról, be le ért ve
a ta ri fá lis vé de lem vál to zá sa it. Ilyen kon zul tá ci ót aján la -
nak fel kü lö nö sen a vám vé de lem eme lé se elõtt.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A 22. CIKK
b) PONTJÁBAN ÉS A 33. CIKKBEN EMLÍTETT

„ELLENÕRZÉS” FOGALMÁRÓL

(1) A Fe lek meg erõ sí tik köl csö nös egyet ér té sü ket az zal, 
hogy az el len õr zés kér dé se az adott eset tény sze rû kö rül -
mé nye i tõl függ.

(2) A tár sa sá got pél dá ul a má sik tár sa ság el len õr zé se
alatt ál ló nak, és így a má sik tár sa ság le ány vál la la tá nak te -
kin tik, ha:

– a má sik tár sa ság köz vet le nül vagy köz ve tet ten bir to -
kol ja a sza va za ti jo gok több sé gét, vagy

– a má sik tár sa ság joga az igaz ga tá si szerv, a ve ze tõi
tes tü let vagy a fel ügye le ti szerv több sé gé nek ki ne ve zé se
és el bo csá tá sa, és ugyan ak kor a le ány vál la lat rész vé nye se
vagy tag ja.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett fel té te le ket a Fe lek nem
te kin tik ki me rí tõ fel té te lek nek.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A MEGÁLLAPODÁS
32. CIKKÉRÕL

Az a pusz ta tény, hogy egyes Fe lek ter mé sze tes sze mé -
lyei szá má ra ví zu mot ír nak elõ, má sik Fe lek ese té ben pe -
dig nem, nem mi nõ sül va la mely konk rét kö te le zett ség vál -
la lás sze rin ti elõ nyök sem mis sé té te lé nek vagy csök ken té -
sé nek.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A MEGÁLLAPODÁS
39. CIKKÉRÕL

A Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy e meg ál la po dás al -
kal ma zá sá ban a szel lem i, ipar i és ke res ke del mi tu laj don
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ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen a szer zõi jo got, ide ért ve a szá -
mí tó gé pes prog ra mok szer zõi jo ga it és a szom szé dos jo go -
kat, va la mint a sza ba dal mak hoz, ipar i min ták hoz, föld raj zi 
áru jel zõk höz fû zõ dõ jo go kat, ide ért ve az ere det meg je lö lé -
se ket, a véd je gye ket és szol gál ta tá si je gye ket, in teg rált
áram kö rök to po grá fi á it, va la mint az ipar i tu laj don ol tal -
má ról  szóló Pá ri zsi Egyez mény 10bis. cik ké ben em lí tett,
tisz tes ség te len ver seny el le ni vé del met és a know-how-ra
vo nat ko zó fel nem fe dett in for má ci ók hoz  való jo got.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A MEGÁLLAPODÁS
94. CIKKÉRÕL

(1) A Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a he lyes ér tel -
me zés és gya kor la ti al kal ma zás ér de ké ben, a meg ál la po -
dás 95. cik ké ben em lí tett „kü lö nö sen sür gõs ese tek” ki fe -
je zés a meg ál la po dás nak a bár me lyik Fél ré szé rõl tör tént
sú lyos meg sér té sét je len ti. A meg ál la po dás sú lyos meg sér -
té sé nek mi nõ sül:

a) a nem zet kö zi jog ál ta lá nos sza bá lyai ál tal nem
szank ci o nált el ál lás a meg ál la po dás tól,

vagy
b) a meg ál la po dás 2. cik ké ben sze rep lõ alap ve tõ en fon -

tos elem meg sér té se.

(2) A Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 94. cikk ben
em lí tett „meg fe le lõ in téz ke dé sek” a nem zet kö zi jog gal
össz hang ban ho zott in téz ke dé sek. Ha va la mely Fél kü lö -
nö sen sür gõs eset ben a 94. cikk ben meg ha tá ro zott in téz ke -
dést hoz, a má sik Fél igény be ve he ti a vi ta ren de zé si el já -
rást.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS BIZOTTSÁGA
NYILATKOZATA AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK

VISSZATÉRÉSÉRE ÉS VISSZAFOGADÁSÁRA
VONATKOZÓ ZÁRADÉKRÓL (70. CIKK)

A 70. cikk nem érin ti a ha tás kö rök bel sõ meg osz tá sát az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai kö zött a vissza fo ga dá si
egyez mé nyek meg kö té sé vel kap cso lat ban.

LEVÉLVÁLTÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG
ÉS A TÁDZSIK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

A TÁRSASÁGOK LETELEPEDÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN

A. Le vél a Tá dzsik Köz tár sa ság kor má nyá tól

Tisz telt Uram,

Hi vat ko zom a 2003. de cem ber 16-án pa ra fált partner -
ségi és együtt mû kö dé si meg ál la po dás ra.

Mint aho gyan a tár gya lá sok so rán hang sú lyoz tam, a
 Tádzsik Köz tár sa ság bi zo nyos te kin tet ben ki vált sá gos
 elbánásban ré sze sí ti a Tá dzsik Köz tár sa ság ban le te le pe dõ

és mû kö dõ kö zös sé gi tár sa sá go kat. Rá vi lá gí tot tam, hogy
ez azt a tá dzsik po li ti kát tük rö zi, amely min den esz köz zel
tá mo gat ni kí ván ja a kö zös sé gi tár sa sá gok nak a Tá dzsik
Köz tár sa ság ban  való le te le pe dé sét.

Mind ezt szem elõtt tart va, tu do má som sze rint a meg ál -
la po dás pa ra fá lá sá nak nap ja és a tár sa sá gok le te le pe dé sé re 
vo nat ko zó ok ira tok ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak alatt a
Tá dzsik Köz tár sa ság nem fo gad el olyan in téz ke dé se ket
vagy sza bá lyo kat, ame lyek a tá dzsik tár sa sá gok kal vagy
har ma dik or szág be li tár sa sá gok kal össze ha son lít va a kö -
zös sé gi tár sa sá gok kal szem ben meg kü lön böz te tést ve zet -
né nek be, vagy az e meg ál la po dás alá írá sá nak nap ján fenn -
ál ló hely zet hez ké pest sú lyo sab bá ten nék a meg kü lön böz -
te tést.

Ké rem e le vél kéz hez vé te lé nek szí ves vissza iga zo lá sát.
Ké rem, Uram, fo gad ja meg kü lön böz te tett nagy ra be csü -

lé sem ki fe je zé sét.

A Tá dzsik Köz tár sa ság
kor má nya ré szé rõl

B. Le vél az Eu ró pai Kö zös ség ré szé rõl

Tisz telt Uram,

Kö szö nöm mai le ve lét, amely a kö vet ke zõ kép pen szól:
„Hi vat ko zom a 2003. de cem ber 16-án pa ra fált part ner -

sé gi és együtt mû kö dé si meg ál la po dás ra.
Mint aho gyan a tár gya lá sok so rán hang sú lyoz tam, a

 Tádzsik Köz tár sa ság bi zo nyos te kin tet ben ki vált sá gos
 elbánásban ré sze sí ti a Tá dzsik Köz tár sa ság ban le te le pe dõ
és mû kö dõ kö zös sé gi tár sa sá go kat. Rá vi lá gí tot tam, hogy
ez azt a tá dzsik po li ti kát tük rö zi, amely min den esz köz zel
tá mo gat ni kí ván ja a kö zös sé gi tár sa sá gok nak a Tá dzsik
Köz tár sa ság ban  való le te le pe dé sét.

Mind ezt szem elõtt tart va, tu do má som sze rint a meg ál -
la po dás pa ra fá lá sá nak nap ja és a tár sa sá gok le te le pe dé sé re 
vo nat ko zó ok ira tok ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak alatt a
Tá dzsik Köz tár sa ság nem fo gad el olyan in téz ke dé se ket
vagy sza bá lyo kat, ame lyek a tá dzsik tár sa sá gok kal vagy
har ma dik or szág be li tár sa sá gok kal össze ha son lít va a kö -
zös sé gi tár sa sá gok kal szem ben meg kü lön böz te tést ve zet -
né nek be, vagy az e meg ál la po dás alá írá sá nak nap ján fenn -
ál ló hely zet hez ké pest sú lyo sab bá ten nék a meg kü lön böz -
te tést.

Ké rem e le vél kéz hez vé te lé nek szí ves visszaigazo -
lását.”

Ezen nel iga zo lom a le vél kéz hez vé te lét.
Ké rem, Uram, fo gad ja meg kü lön böz te tett nagy ra be csü -

lé sem ki fe je zé sét.

Az Eu ró pai Kö zös ség ne vé ben”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
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(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 100. és
101. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2. és 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 sá hoz szük sé ges in téz ke -
dé sek rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
69/2008. (III. 31.) Korm.

rendelete

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes
szabályairól  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) bekez -
désének zs) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
 Alkotmány 35.  §-a (1) be kez dé se b) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„e) be teg fo ga dá si lis ta: az Ebtv. 5/B.  §-ának m) pont ja

sze rin ti lis ta,”

2.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) In téz mé nyi vá ró lis tát a fek võ be teg el lá tó in téz mé -
nyek ben, az 5. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ellá -
tások, to váb bá azon fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tá sok
 tekintetében kell ve zet ni, ahol a biz to sí tott el lá tá sá ra tar tós 
ka pa ci tás hi ány  miatt nincs le he tõ ség.”

(2) Az R. 13.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Amennyi ben a be teg ke ze lõ or vo sa a be teg jel zé se

alap ján, vagy a be teg vizs gá la ta so rán ész le li, hogy az
 intézményi vá ró lis tán lévõ be teg az el lá tás igénybevéte -

lére a vá ró lis tán meg adott idõ pont ban – a be teg ál la po tá -
ban be kö vet ke zett vál to zás  miatt – nem al kal mas, ak kor
azt ha la dék ta la nul jel zi a vá ró lis tát ve ze tõ sze mély nek. Ez
eset ben a be teg az el lá tást az igény be vé te lé re tör té nõ
 alkalmasság or vo si vizs gá lat tal tör té nõ meg ál la pí tá sát
 követõ – a vá ró lis tán el fog lalt he lye sze rin ti – le he tõ leg -
ko ráb bi idõ pont ban kap ja meg. A ha lasz tás a be teg in téz -
mé nyi vá ró lis tán el fog lalt he lyét ked ve zõt le nül nem
 módosíthatja, amennyi ben azon ban an nak szak mai fel té te -
lei fenn áll nak, az adott be avat ko zás más – az in téz mé nyi
vá ró lis tán lévõ so ron kö vet ke zõ – be teg nél is el vé gez he tõ.
A be teg al kal mas sá gát az el lá tás igény be vé te lé re a ke ze lõ -
or vos jel zi a vá ró lis tát ve ze tõ sze mély nek, aki az ér te sí tést
köve tõen a ke ze lõ or vos sal egyez tet ve meg je lö li az új idõ -
pon tot.”

3.  §

Az R. 13/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13/A.  § (1) Az Ebtv. 20.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
egész ség ügyi szol gál ta tó be teg fo ga dá si lis tát ve zet a já ró -
be teg-szak el lá tás ke re té ben vég zett el lá tá sok ra.

(2) A be teg fo ga dá si lis tát szak ren de lé sen ként kell
 vezetni.

(3) A be teg fo ga dá si lis tát ve ze tõ sze mélyt az egész ség -
ügyi szol gál ta tó szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban
kell ki je löl ni.

(4) A be teg fo ga dá si lis tá ra tör té nõ fel ke rü lést a be teg,
a be teg be le egye zé se ese tén há zi or vo sa vagy ke ze lõ or vo sa 
kez de mé nyez he ti sze mé lye sen, te le fo non vagy elekt ro ni -
kus úton. Az elõ ze tes idõ pont egyez te tés nem mi nõ sül
gyó gyí tó, il let ve di ag nosz ti kai célú ta lál ko zás nak.

(5) Amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó a be avat -
ko zást – a be teg fo ga dá si lis ta ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá val, sza bad ka pa ci tá sa ter hé re – elõ ze tes idõ -
pont egyez te té se nél kül, az el lá tás ra tör té nõ je lent ke zés kor 
el vég zi, a be teg fo ga dá si lis tá ra tör té nõ fel ke rü lés idõ pont -
ja ként az el lá tás ra való je lent ke zés idõ pont ját kell fel tün -
tet ni.

(6) A be teg fo ga dá si lis ta össze ál lí tá sá nál figye lembe
kell ven ni a tárgy idõ sza kot meg elõ zõ há rom hó nap be teg -
for gal mi ada tai alap ján

a) az azon na li el lá tást, va la mint a kont rollt igény lõ ese -
tek vár ha tó szá mát,

b) azo kat a gon do zott be te ge ket, akik rend sze res el lá -
tást igé nyel nek,

c) a szak or vo si kon zí li u mot, to váb bá a fekvõbeteg-
 ellátó in téz mény ben el lá tott be teg szá má ra igé nyelt kon -
zíliumot, va la mint

d) a kü lön jog sza bály sze rin ti szak ér tõi el já rás ke re té -
ben el ren delt or vos-szak mai szak vé le mény ki adá sá hoz
szük sé ges szak vizs gá la tot.”
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4.  §

(1) Az R.13/B.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(4) Azt a be te get, aki a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap -
ban a (2) és (3) be kez dés sze rin ti je len tés tár gyát ké pe zõ
el lá tást nem kap ta meg vagy nem vet te igény be, az el lá tás
igény be vé te lé nek hó nap já ig min den tárgy ha vi je len tés ben 
fel kell tün tet ni az zal, hogy a be teg sor szá ma nem vál toz -
hat. Azt a be te get, aki a be teg fo ga dá si lis tán, il let ve az
 intézményi vá ró lis tán az el lá tás igény be vé te lé nek idõ -
pont ja ként meg ha tá ro zott idõ pont tól szá mí tott 2 hó nap
 elteltével az el lá tást nem vet te igény be és az el lá tás igény -
be vé te lé nek el ha lasz tá sát sem a be teg, sem ke ze lõ or vo sa
nem kez de mé nyez te, a be teg fo ga dá si lis tá ról, il let ve az
 intézményi vá ró lis tá ról tö röl ni kell.

(5) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti je len tés ben az azon na li
el lá tást igény lõ ese te ket „A” be tû vel kell je löl ni.

(6) A je len tés el ké szí té sé hez az Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár a hon lap já ról in gye ne sen le tölt he tõ szá mí -
tó gé pes szoft vert biz to sít.”

(2) Az R. 13/B.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az egész ség ügyi szol gál ta tó nak a di ag nosz ti kai
– ide nem ért ve a CT, MRI és PET vizs gá la to kat – és mû -
ve se-ke ze lés el lá tá sai te kin te té ben nincs je len té si kö te le -
zett sé ge.

(10) Az egész ség ügyi szol gál ta tó – az (1) be kez dés ben
rög zí tett gya ko ri ság gal – elekt ro ni kus úton je len tést küld
az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let ré szé re ar ról, hogy az
egyes vá ró lis tái és be teg fo ga dá si lis tái ese té ben az új on -
nan je lent ke zõ, sür gõs el lá tást nem igény lõ be te ge ket
 milyen vár ha tó vá ra ko zá si idõn be lül tud ja fo gad ni.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 13/D.  §-sal egé szül ki:
„13/D. (1) A 13.  § (5) be kez dé se sze rin ti in téz mé nyi

 várólista ve ze tés kö te le zett sé ge nem érin ti a fek võ be teg-
el lá tó in téz mény nek azt a jo go sult sá gát, hogy – a kötele -
zõen ve ze ten dõ in téz mé nyi vá ró lis ta ve ze té sé vel nem
érin tett – egész ség ügyi szol gál ta tást az ál ta la meg ha tá ro -
zott mó don, az üte me zett be teg el lá tá si rend szer ben nyújt -
sa. Amennyi ben a fek võ be teg-el lá tó in téz mény ez eset ben
is in téz mé nyi vá ró lis tát ve zet, ak kor erre az in téz mé nyi
 várólistára vo nat ko zó sza bá lyo kat kell ér te lem sze rû en
 alkalmazni.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az (1) be kez dés sze rin ti 
in téz mé nyi vá ró lis ta ki ala kí tá sá nak jel lem zõ i rõl a 13/B.  §
(1) be kez dé se sze rin ti je len tés ré sze ként elekt ro ni kus for -
má ban tá jé koz tat ja az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye le tet,
to váb bá an nak meg szün te té se ese tén, a meg szün te tés
 tényét az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let ré szé re – leg -
alább a meg szün te tés idõ pont ját meg elõ zõ két hó nap pal –
be je len ti. A meg szün te tés idõ pont ja nem le het ko ráb bi,
mint az in téz mé nyi vá ró lis ta alap ján a be je len tés idõ pont ja 
sze rint a lis tán sze rep lõ be te gek kö zül utol só ként el lá tott
be teg el lá tá sá nak idõ pont ja.”

6.  §

Az R.16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § Az Ebtv. 20.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja

 szerinti tar tós ka pa ci tás hi ány ak kor áll fenn, ha az egész -
ség ügyi szol gál ta tó a fek võ be teg-szak el lá tást a be teg
 részére a je lent ke zé sét kö ve tõ 60 na pon be lül nem tud ja
biz to sí ta ni.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy e ren de let ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en ve ze tett, e ren de let alap ján in téz mé nyi vá ró lis tá vá 
ala kí tan dó, il let ve meg szün tet ni kí vánt be teg fo ga dá si lis ta
alap ján ter ve zett el lá tást a biz to sí tott a ko ráb bi be teg fo ga -
dá si lis tán meg ha tá ro zott idõ pont ban jo go sult igény be
ven ni.

(2) Az R. 13/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „– a (4) be -
kez dés re is fi gye lem mel – ” szö veg rész he lyé be az „– a (4)
és a (9) be kez dés re is fi gye lem mel –” szö veg rész lép.

(3) Az R. 13/B.  §-ának (3) be kez dés ben a „be avat ko zás
cso por ton ként, il let ve” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(4) Az R. 13/C.  §-ának ba) pont já ban az „a há zi or vos,
 illetve a ke ze lõ or vos,” szö veg rész he lyé be az „a há zi or vos
ja vas la tá ra az adott szak ren de lés or vo sa” szö veg rész lép.

(5) Az R. 5. szá mú mel lék le té ben
a) a Se bé szet szak ma so ron, a Has fa li lá gyék sérv mû tét

imp lan tá tum be ül te té sé vel be avat ko zás tí pus so ron, a Be -
avat ko zás OENO kód ja so ron az „55390.” szö veg rész,

b) a „Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és la pa rosz kó pos
 kisebb mû té tek-ste ri li zá ció” 59801-59806” , a „Nõ gyó -
gyá sza ti en do szkó pos és la pa rosz kó pos na gyobb mû té tek
56831, 56833-56834.” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(6) Az R. 5. szá mú mel lék le té ben a „Di ag nosz ti kus
szív ka té te re zés, elekt ro fi zi o ló gi ai vizs gá lat” szö veg rész
he lyé be a „Di ag nosz ti kus szív ka té te re zés, elekt ro fi zi o ló -
gi ai vizs gá lat (kü lön vá ró lis tán ve ze ten dõ)” szö veg rész
lép.

(7) Az R. 6. szá mú mel lék le té ben a „Be teg fo ga dá si
 listáról  szóló je len tés az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let
 részére” meg je lö lé sû táb lá zat ban a „fekvõbeteg-gyógy -
intézeti el lá tás ese tén be avat ko zá si tí pu son ként” szö veg -
rész és a „/Be avat ko zás tí pus (fek võ)” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

(8) A vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. ren de let 6.  §-ának
(2) be kez dé se 2008. áp ri lis 16-án ha tá lyát vesz ti.

(9) E ren de let 2008. au gusz tus 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
4/2008. (III. 31.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön té -
se ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 8,00%.

2.  §

(1) E ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 9/2007.
(IX. 24.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2008. már ci us 31-én hir de ti ki.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
13/2008. (III. 31.) GKM–PM

együttes rendelete

a gépjármû regisztrációs adójának egyedi
adó-megállapítási díjáról, valamint az annak

megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról

A re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény 20.  § 
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá -
gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló

163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban,
 valamint a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö rünk ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
del jük el:

1.  §

E ren de let sza bá lyoz za a re giszt rá ci ós adó ról  szóló
2003. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Re ga-tv.)
10/A–10/G.  §-ai alap ján az adó kü lö nös sza bá lyok sze rinti
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rá sért (a továb biak ban:
 egyedi adó-meg ál la pí tá si el já rás) fi ze ten dõ egye di adó-
 megállapítási díj mér té két, va la mint a díj meg fi ze té sé vel,
ke ze lé sé vel, nyil ván tar tá sá val, vissza té rí té sé vel kap cso la -
tos egyéb el já rá si sza bá lyo kat.

2.  §

(1) Az egye di adó-meg ál la pí tás díja 45 000 fo rint,
amely ma gá ban fog lal 30 000 fo rint szak ha tó sá gi el já rá si
dí jat.

(2) Az egye di adó-meg ál la pí tás dí já nak meg elõ le ge zé -
se kor az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 31.  §
(8) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A vám ha tó ság az egye di adó-meg ál la pí tá si díj ban
fog lalt (1) be kez dés sze rin ti szak ha tó sá gi el já rá si dí jat
a Re ga-tv. 10/C.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset -
ben – a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás kéz hez vé te lét kö vetõ hó 
15-éig – a szak ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra utal ja át.

3.  §

(1) Az egye di adó-meg ál la pí tá si dí jat az egye di
adó-meg ál la pí tá si el já rást el sõ fo kon le foly ta tó Fõvám -
hivatal Bé kés csa ba ja vá ra a Vám- és Pénz ügy õr ség Dél-
 alföldi Re gi o ná lis Pa rancs nok ság Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett 10028007-01455692-00000000 szá mú gaz -
dál ko dá si szám lá ra kell meg fi zet ni.

(2) A meg fi ze tés bank i át uta lás sal vagy a Vám- és Pénz -
ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint egyes szer vek ki je lö lé sé -
rõl  szóló jog sza bály sze rint a Re ga-tv.-ben meg ha tá ro zott
adóz ta tá si fel ada to kat el lá tó vám szer vek nél be sze rez he tõ
kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal tel je sít he tõ. Az át uta lá si
meg bí zás köz le mény ro va tá ban vagy a kész pénz fi ze té si
meg bí zá son az adó alany adó szá mát vagy adó azo no sí tó
 jelét, vám azo no sí tó szá mát (VPID szá mát) és a vám ha tó -
ság ál tal kö zölt pénz ügyi azo no sí tó szá mát kö te le zõ fel tün -
tet ni.

2796 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/54. szám



4.  §

(1) Ha az egye di adó-meg ál la pí tá si el já rás so rán a szak -
ha tó ság meg ke re sé sé re nem ke rült sor, a meg elõ le ge zett
egye di adó-meg ál la pí tá si díj ból a 2.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti szak ha tó sá gi el já rá si dí jat a vám ha tó ság vissza té rí ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben, va la mint ha a meg -
elõ le ge zett egye di adó-meg ál la pí tá si dí jat a Re ga-tv.
10/F.  § (2) be kez dé se alap ján az ál lam vi se li, vagy ha
a  Rega-tv. 10/F.  § (4) be kez dé se alap ján azt a vám hatóság
vissza té rí ti, a vissza té rí tés re az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vénynek a költ ség ve té si tá mo ga tás
 kiutalására vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fele lõen
 alkalmazni.

5.  §

Az egye di adó-meg ál la pí tá si díj és a 2.  § (3) be kez dé se
alap ján át utalt szak ha tó sá gi el já rá si díj nyil ván tar tá sá ra és
el szá mo lá sá ra az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
jog sza bály elõ írásait kell al kal maz ni.

6.  §

Ez a ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a 2008. már ci us 31. nap ját köve tõen in du ló adó igaz -
ga tá si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter és a honvédelmi
miniszter

8/2008. (III. 31.) PM–HM
együttes rendelete

a katonai lajstromjelû légi jármûben felhasznált
üzemanyag petróleum, illetve az Észak-atlanti
Szerzõdés tagállamainak és a Békepartnerség
más részt vevõ államainak Magyarországon

tartózkodó fegyveres erõi és polgári állománya által
felhasznált üzemanyagok adómentes beszerzésének,
nyilvántartásának és elszámolásának, az ilyen célra

kitárolt üzemanyag utáni felfüggesztett
adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alóli

végleges mentesülés részletes szabályairól, valamint
a külföldi államok fegyveres erõinek ellátását végzõ

szervezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére
vonatkozó elõ írásokról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 

129.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban, va la mint a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 51.  §-ában fog lalt fel adat kö rünk ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) E ren de le tet az üzem anya gok nak a jö ve dé ki adó ról
és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá -
lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény (a továb biak -
ban: Jöt.) 13.  § (1) be kez dés f) pont ja és 53.  § (1) be kez dés
a) pont ja, il let ve az üzem anyag pet ró le um Jöt. 53. § (1) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti be szer zé sé re, nyil ván tar tá sá ra és
el szá mo lá sá ra, va la mint a Jöt. 106.  § (11) be kez dé sé ben
elõ írt nyil ván tar tás-ve ze tés re kell al kal maz ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) üzem anyag pet ró le um: a 2710 19 21 vám ta ri fa szám

alá tar to zó ás vány olaj ter mék,
b)  üzem anyag: a 2710 11 31, a 2710 11 41, a

2710 11 45, a 2710 11 49, a 2710 19 21, a 2710 19 41, a
2710 19 45 és a 2710 19 49 vám ta ri fa szá mú ás vány olaj ter -
mék,

c)  fel jo go sí tott szer ve zet: az Észak-at lan ti Szer zõ dés
tag ál la ma i nak és az 1995. évi CII. tör vény ben ki hir de tett
Bé ke part ner ség más részt vevõ ál la ma i nak Ma gyar or szá -
gon tar tóz ko dó fegy ve res erõi és pol gá ri ál lo má nya,

d) ke ret en ge dé lyes: a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak a
Jöt. 53.  § (3) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá sá ban ke ret -
en ge dély re jo go sult, ke ret en ge déllyel ren del ke zõ, a vám-
és ha tár for gal mi fel ada tok vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve -
ze ti egy sé ge.

2.  §

(1) A Jöt. 13.  § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti cél ra
üzem anya got ki tá ro ló ás vány olaj-adó rak tár en ge dé lye sé -
nek a ki tá rolt üzem anyag ra fel füg gesz tett adó-meg ál la pí -
tá si és adó fi ze té si kö te le zett ség aló li vég le ges men te sü lé -
sé hez a fel jo go sí tott szer ve zet ál tal át adott, a fel jo go sí tott
szer ve zet adó men tes be szer zé si jo go sult sá gát a ki tá rolt
 jövedéki ter mék re iga zo ló, az 1. mel lék let tel rend sze re sí -
tett nyom tat vány sza bály sze rû en ki ál lí tott pél dá nyá val
(a továb biak ban: adó men tes sé gi nyi lat ko zat) kell ren del -
kez nie.

(2) A fel jo go sí tott szer ve zet leg ké sõbb a ki tá ro lást kö -
ve tõ 30 na pon be lül kö te les az adó men tes sé gi nyi lat ko za -
tot az ás vány olaj tá ro ló-adó rak tár en ge dé lye sé nek át ad ni.

(3) Az adó men tes sé gi nyi lat ko zat ki ál lít ha tó egy ok má -
nyon több ki tá ro lás ra vagy a ki tá ro lá sok fel so ro lá sát az
adó men tes sé gi nyi lat ko zat sze rin ti adat tar ta lom mal rész -
le te zõ össze sí tõ nek az ok mány hoz csa to lá sá val.

(4) Ab ban az eset ben, ha a fel jo go sí tott szer ve zet – az
ál ta la ki ál lí tott adó men tes sé gi nyi lat ko zat el le né re – az
(1) be kez dés sze rin ti be szer zé se te kin te té ben jo go su lat la -
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nul ré sze sült adó men tes ség ben, a fel jo go sí tott szer ve zet
kö te les a ré szé re fel nem szá mí tott jö ve dé ki adót a vám -
hatóságnak meg fi zet ni. Adó meg fi ze té si kö te le zett sé ge az
adó men tes ség re való jo go su lat lan sá gát meg ala po zó ok,
kö rül mény, egyéb fel té tel be ál lá sá tól ese dé kes.

3.  §

(1) A ke ret en ge dé lyes az üzem anyag pet ró le um be szer -
zé sé rõl, tá ro lá sá ról és kész le té rõl a 2. mel lék let sze rin ti, az
egyéb üzem anya gok ese té ben a 3. mel lék let sze rin ti adat -
tar ta lom mal, a ke ret en ge dély ben az adó men tes fel hasz ná -
lás he lye ként en ge dé lye zett he lyen ként (a továb biak ban:
te lep hely) a vám ha tó ság ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett
 külön nyom tat vá nyon fo lya ma to san nyil ván tar tást ve zet.

(2) A ke ret en ge dé lyes adó men tes cél ra tör tént fel hasz -
ná lás ként

a) az üzem anyag pet ró le um ese té ben

aa) a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) kö te -
lé ké be tar to zó légi jár mû be való ki szol gá lást a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um és az MH vo nat ko zó bel sõ ren del ke zé se i -
nek és a vo nat ko zó jö ve dé ki elõ írásoknak meg fele lõen,

ab) a fel jo go sí tott szer ve zet kö te lé ké be tar to zó légi jár -
mû be való ki szol gá lást a köl csö nös lo gisz ti kai se gít ség -
nyúj tás NATO szab vá nyos elõ írásairól  szóló STANAG
2034 (a továb biak ban: ST 2034) „ANNEX A” mel lék let
sze rin ti, sza bály sze rû en ki töl tött fel töl té si bi zony lat tal
(a továb biak ban: fel töl té si bi zony lat),

b) az a) pont ban nem em lí tett üzem anya gok ese té ben
a fel töl té si bi zony lat tal és a kü lön jog sza bály sze rint a kül -
föl di fegy ve res erõk ma gyar or szá gi csa pat moz gá sá ra
 kiadott en ge déllyel

do ku men tál va szá mol hat ja el.

(3) A re pü lé si te vé keny ség hez való fel hasz ná lás ra
 alkalmatlan üzem anyag pet ró le um a jö ve dé ki adó ügy nek
nem mi nõ sü lõ jö ve dé ki üggyel, to váb bá a jö ve dé ki adó -
ügyek kö zül a ha tó sá gi fel ügye let ke re té ben vég zen dõ
adóz ta tá si fel adat, il let ve a Jöt. 15.  § (1)–(2) be kez dé se,
va la mint 65.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti adó fi ze té si
kö te le zett ség gel kap cso la tos adóz ta tá si fel adat el lá tá sá ra
kü lön jog sza bály ban ha tás kör rel és ille té kességgel fel ru -
há zott vám szerv (a továb biak ban: ha tó sá gi fel ügye le tet
 ellátó vám hi va tal) el len õr zé se és jegy zõ könyv fel vé te le
mel lett vég zett, su gár haj tó mû ben való el ége té se iga zolt
meg sem mi sü lés ként szá mol ha tó el.

(4) Az üzem anya gok te lep he lyek kö zöt ti át tá ro lá sát a
ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hi va tal nak az át tá ro lás sal
egy ide jû leg be kell je len te ni.

(5) A te lep he lyen ként ve ze tett, 2. és 3. mel lék let sze rin ti 
nyil ván tar tá sok te lep he lyen kén ti ada ta it ha von ta össze -
síteni kell.

4.  §

A nem zet kö zi szer zõ dés vagy nem zet kö zi szer zõ dé sen
ala pu ló kö te le zett ség vál la lás alap ján az or szág te rü le tén
tar tóz ko dó, gya kor la to zó, il let ve át vo nu ló kül föl di fegy -
ve res erõk el lá tá sá ra ki je lölt szer ve zet (a továb biak ban:
 kijelölt szer ve zet) a jö ve dé ki ter mé kek e te vé keny ség gel
össze füg gõ jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke del me ese tén
olyan nyil ván tar tást ve zet, amely nek alap ján a vám ha tó ság 
ké ré sé re bár mely idõ szak ra vo nat ko zó an ren del ke zés re
tud ja bo csá ta ni

a) szál lí tón kén ti bon tás ban a be szer zett jö ve dé ki ter -
mé kek rõl a szál lí tó ál tal ki ál lí tott szám la szá má nak, ki ál lí -
tá sa idõ pont já nak, a jö ve dé ki ter mék meg ne ve zé sé nek, be -
szer zett mennyi sé gé nek, il let ve

b) ve võn kén ti (kül föl di fegy ve res erõk) bon tás ban a
 továbbadott jö ve dé ki ter mék rõl ki ál lí tott szám la szá má -
nak, ki ál lí tá sa idõ pont já nak
ada ta it.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az üzem -
anyag pet ró le um adó men tes be szer zé sé nek, nyil ván tar tá -
sá nak és el szá mo lá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról, va la mint
a kül föl di ál la mok fegy ve res erõ i nek el lá tá sát vég zõ szer -
ve zet jö ve dé ki nyil ván tar tá sá nak ve ze té sé re vo nat ko zó
elõ írásokról  szóló 45/1997. (XII. 31.) PM–HM együt tes
ren de let, az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la ma i nak és
a Bé ke part ner ség más részt vevõ ál la ma i nak Ma gyar or szá -
gon tar tóz ko dó fegy ve res erõi és pol gá ri ál lo má nya ál tal
fel hasz nált üzem anya gok, olaj és ke nõ anya gok ál ta lá nos
for gal mi adó és jö ve dé ki adó men tes be szer zé sé nek és
 értékesítésének sza bá lya i ról  szóló 13/2000. (IV. 14.)
PM–HM együt tes ren de let, az üzem anyag pet ró le um adó -
men tes be szer zé sé nek, nyil ván tar tá sá nak és el szá mo lá sá -
nak kü lön sza bá lya i ról, va la mint a kül föl di ál la mok fegy -
ve res erõ i nek el lá tá sát vég zõ szer ve zet jö ve dé ki nyil ván -
tar tá sá nak ve ze té sé re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló
45/1997. (XII. 31.) PM–HM együt tes ren de let mó do sí tá sá -
ról szó ló 42/1998. (XII. 27.) PM–HM együt tes ren de let, az 
üzem anyag pet ró le um adó men tes be szer zé sé nek, nyil ván -
tar tá sá nak és el szá mo lá sá nak kü lön sza bá lya i ról, va la mint
a kül föl di ál la mok fegy ve res erõ i nek el lá tá sát vég zõ szer -
ve zet jö ve dé ki nyil ván tar tá sá nak ve ze té sé re vo nat ko zó
elõ írásokról  szóló 45/1997. (XII. 31.) PM–HM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2000. (IV. 14.) PM–HM
együt tes ren de let, a Ma gyar Hon véd ség és a kül föl di fegy -
ve res erõk ál tal fel hasz nált üzem anya gok, olaj és ke nõ -
anya gok adó men tes be szer zé sét, ér té ke sí té sét, nyil ván tar -
tá sát és el szá mo lá sát sza bá lyo zó egyes PM–HM együt tes
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 27/2004. (IV. 28.)
PM–HM együt tes ren de let, va la mint az egyes ka to nai
 vonatkozású PM–HM együt tes ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 16/2007. (VII. 10.) PM–HM együt tes ren de let ha tá -
lyát vesz ti.

2798 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/54. szám



(3) A (2) be kez dés 2008. áp ri lis 2-án ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. áp ri lis 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k., Dr. Sze ke res Imre s. k.,
pénz ügy mi nisz ter hon vé del mi mi nisz ter

1.  melléklet a 8/2008. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Nyil ván tar tá si szám:
Print num ber:

NYILATKOZAT

DECLARATION

Nyi lat ko za tot ki ad má nyo zó NATO/PFP tag ál lam
fegy ve res erõi

Meg ne ve zé se:
De no mi na ti on:

Alá író neve:
Name of sig na to ry:

Is su ing or ga ni sa ti on of Ar med For ces of
NATO/PFP mem ber sta te

Címe:
Add ress:

Be osz tá sa:
Tit le/post:

Adó rak tár-en ge dé lyes Neve:
Name:

Adó szá ma/jö ve dé ki en ge dély szá ma:
Tax num ber/ex ci se num ber:

Supp li er Címe:
Add ress:

Ter mék kí sé rõ ok mány (TKO) sor szá ma: Ki tá ro lás idõ pont ja: Üzem anyag tí pu sa és vámtarifa -
száma:

Se ri al num ber of Ad mi nist ra ti ve Ac com pa nying
Do cu ment (AAD):

Date of dis patch: Type and CN code of mo tor fuel:

Jö ve dé ki ter mék vám ta ri fa szá ma: Mennyi sé gi egy ség: Mennyi ség:

Com mo dity code (CN code): Qu an tity unit: Qu an tity:

Ki je len tem, hogy a fen ti sor szá mú TKO ada tai a va ló ság nak meg fe lel nek, és egy út tal iga zo lom, hogy a TKO-n
 szereplõ üzem anya gok a NATO/PFP tag ál la mok fegy ve res erõi és pol gá ri ál lo má nya hi va ta los te vé keny sé gé vel
össze füg gés ben ke rül tek fel hasz ná lás ra.
I dec la re that the data inc lu ded to the abo ve num be red AAC comply with real facts and he re by cer ti fy that the mo tor
fu els con cer ned have been con su med in con nec ti on with the of fi ci al ac ti vity of the Ar med For ces and ci vi li an per -
son nel of NATO/PFP mem ber sta tes.

P. H./Stamp
Dá tum/Date

.............................................
Ki ad má nyo zó alá írá sa 

Sig na tu re of is su er  

2.  melléklet a 8/2008. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Az üzemanyag petróleum adómentes beszerzésének és felhasználásának
nyilvántartása

(A mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva.)

1. Nyi tó kész let.
2. Nö ve ke dés
a) be szer zett, be tá rolt mennyi ség, a szál lí tó vagy az MH rak tá rá nak, te lep he lyé nek meg ne ve zé se, a be szer zés, be tá ro -

lás idõ pont ja,
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b) a re pü lé si te vé keny ség hez való fel hasz ná lás ra al kal mat lan, le fej tett (le szí vott) mennyi ség, a kész let re vé tel (vissza -
vé tel) idõ pont ja.

3. Csök ke nés
a) az MH kö te lé ké be tar to zó légi jár mû be tör té nõ,
aa) az ab)–ad) al pont ba nem tar to zó ki adás (mennyi ség, idõ pont, fel hasz ná ló légi jár mû azo no sí tá sa),
ab) a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont ga) al pont ja sze rin ti ki adás (mennyi ség, idõ pont, vám ok mány szá ma),
ac) a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont gb) al pont ja sze rin ti ki adás (mennyi ség, idõ pont, be tá ro ló re pü lõ csa pat azono -

sítása),
ad) a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont gc) al pont ja sze rin ti ki adás (mennyi ség, idõ pont, be tá ro ló re pü lõ csa pat azono -

sítása),
b) a fel jo go sí tott szer ve zet kö te lé ké be tar to zó légi jár mû be tör té nõ ki adás (mennyi ség, idõ pont, fel hasz ná ló légi

 jármû azo no sí tá sa, a fel töl té si bi zony lat sor szá ma),
c) a ke ret en ge dé lyes má sik adó men tes te lep he lyé re való át adás (mennyi ség, idõ pont, TKO szá ma),
d) iga zolt meg sem mi sü lés, meg sem mi sí tés (mennyi ség, idõ pont).
4. Zá ró kész let.

3.  melléklet a 8/2008. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Az üzemanyagok (kivéve üzemanyag petróleum) adómentes beszerzésének és felhasználásának
nyilvántartása

(Termékenként, a mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva.)

1. Nyi tó kész let.
2. Nö ve ke dés
a) be szer zett, be tá rolt mennyi ség, a szál lí tó vagy az MH rak tá rá nak/te lep he lyé nek/Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont

gc) al pont ja sze rin ti üzem anyag töl tõ pont já nak meg ne ve zé se, a be szer zés, be tá ro lás idõ pont ja.
3. Csök ke nés
a) a fel jo go sí tott szer ve zet nek tör tént ki adás
aa) köz vet le nül a rak tár ból/te lep hely rõl (mennyi ség, idõ pont, a fel töl té si bi zony lat sor szá ma),
ab) az MH Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont gc) al pont ja sze rin ti üzem anyag töl tõ pont já ra szál lí tás sal (mennyi ség, idõ -

pont, a fel töl té si bi zony lat sor szá ma),
b) a ke ret en ge dé lyes má sik adó men tes te lep he lyé re való át adás (mennyi ség, idõ pont, TKO szá ma),
c) iga zolt meg sem mi sü lés, meg sem mi sí tés (mennyi ség, idõ pont).
4. Zá ró kész let.
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A szociális és munkaügyi miniszter
2/2008. (III. 31.) SZMM

rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá
tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásáról, valamint egyes szociális
szolgáltatások 2008. évi kiegészítõ támogatásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §-ának (9) be kez dé sé ben, va la mint a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX.
tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 19. pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl

 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 2.  §-ának
2. pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy -
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban megha -
tározott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel, a
24–30.  §-ok te kin te té ben az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el já ró ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben és a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el já ró pénz ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé -
vel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:



ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl

 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: Kvtv.)
1. szá mú mel lék le te XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze té nek
16. címe alat ti fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra,

b) az elõ zõ évek rõl át hú zó dó, a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény ál tal a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) fel ügye le te alá ren delt, kö te le zett ség vál la -
lás sal ter helt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok maradvá -
nyára, va la mint

c) a Kvtv. IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és
át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je ze té nek a Kvtv.
5. szá mú mel lék let 19. pont ja sze rin ti elõ irány za tá ra.

(2) E ren de let ha tá lya más – az (1) be kez dés a)–b) pont -
já ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ra vo nat -
ko zó – jog sza bály ban meg ha tá ro zott pá lyá za tok ra, tá mo -
ga tá sok ra annyi ban ter jed ki, amennyi ben a jog sza bá lyok
va la mely kér dés rõl más ként nem ren del kez nek.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ke ze lõ szer ve zet: az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt

elõ irány za tok te kin te té ben a kö te le zett ség vál la lás ra, a
 kötelezettségvállalás el len jegy zé sé re, a szak mai tel je sí tés
iga zo lá sá ra, az utal vá nyo zás ra, ér vé nye sí tés re, az utal vány 
el len jegy zé sé re és a tá mo ga tá sok el len õr zé sé re fel jo go sí -
tott szer ve zet;

b) köz re mû kö dõ szer ve zet: a 2. szá mú mel lék let ben fel -
so rolt elõ irány za tok te kin te té ben to vább tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sá ra jo go sult szer ve zet, amely el lát ja az elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá val össze füg gõ, kü lön meg ál la po dás ban rög zí -
tett fel ada to kat;

c) ked vez mé nye zett: az elõ irány zat ból ré sze sü lõ ké rel -
me zõ, pá lyá zó vagy egyéb – a kö te le zett ség vál la lás alap -
ján – jo go sult ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet;

d) vég sõ ked vez mé nye zett: az elõ irány zat ter hé re fo lyó -
sí tott tá mo ga tás vég sõ fel hasz ná ló ja;

e) szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás: a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben vál lalt fel adat tel je sí té sé vel kap cso la -
tos szö ve ges ér té ke lést és a ka pott tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra vo nat ko zó pénz ügyi tel je sí té si ada to kat tar tal ma zó
be szá mo lá si kö te le zett ség;

f) bí rá la ti bi zott ság: a pá lyá za tok bí rá la tá ra, a be nyúj -
tott pá lyá za tok kal kap cso la tos elõ ze tes ál lás fog la lás ki ala -
kí tá sá ra lét re ho zott bi zott ság, il le tõ leg a pá lyá za to kat el bí -
rá ló ku ra tó ri um, kol lé gi um, ta nács;

g) tá mo ga tá si elõ leg: az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Ámr.) 2.  §-ának 81. pont já ban meg ha tá ro zott for rás;

h) elõ fi nan szí ro zás: a meg ítélt tá mo ga tás tel jes össze -
gé nek elõ leg ként tör té nõ fo lyó sí tá sa.

A kötelezettségvállalás általános szabályai

3.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés ked vez mé nye zett je – a
(2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel, il le tõ leg a pá lyá za ti fel -
hí vás ki fe je zett ren del ke zé se hi á nyá ban – to vább tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá ra nem jo go sult.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve ze tek a vég sõ ked vez mé nye -
zet tek felé a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak sze rint
 továbbtámogatás fo lyó sí tá sá ra jo go sul tak.

4.  §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok tar tal maz zák a
mû köd te tés sel járó ke ze lé si költ sé ge ket. A ke ze lé si költ -
ség mér té ke nem ha lad hat ja meg az elõ irány zat 6%-át.

(2) A ke ze lõ vagy köz re mû kö dõ szer ve zet nek a pá lyá -
za ti rend szer mû köd te té sé vel, a pá lyá za tok ke ze lé sé vel
kap cso la tos költ sé ge i re a pá lyá za ti ke ret össze gé nek leg -
fel jebb 6%-a, va la mint az eset le ges rend szer hasz ná la ti
vagy re giszt rá ci ós (pá lyá za ti) díj ból be folyt összeg for dít -
ha tó.

5.  §

(1) Kö te le zett ség – a (4) be kez dés sze rin ti el té rés sel –
a tárgy évi elõ irány zat mér té ké ig vál lal ha tó.

(2) Kö te le zett ség – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ai
pénz ügyi tel je sí tés sel ak kor vál lal ha tó, ha a fel adat meg -
va ló sí tá sa a tárgy év ben meg kez dõ dik, de a szak mai-mû -
sza ki tel je sí tés a tárgy év ben nem old ha tó meg.

(3) Leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év szep tem ber 15-ig
tör té nõ pénz ügyi tel je sí tés sel tárgy évi elõ irány zat ter hé re
az aláb bi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben vál lal -
ha tó kö te le zett ség:

a) 16/51/4 Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi
tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa;

b) 16/51/5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis
in teg rá ci ós prog ram ja.
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(4) Éven túli kö te le zett ség a tárgy évet kö ve tõ évek elõ -
irány za ta ter hé re az Ámr. 134.  §-a (5) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lal tak sze rint vál lal ha tó.

(5) Vissza fi ze té si kö te le zett ség elõ írása mel lett vál lal -
ha tó kö te le zett ség – az elõ irány za tok cél já nak meg fele -
lõen – az eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó tá mo ga tás -
sal meg va ló su ló ki emelt pro jek tek nek az eu ró pai uni ós
for rás le hí vá sá ig fel me rü lõ ki adá sai meg elõ le ge zé se cél já -
ból. A vissza fi ze té si kö te le zett sé get az eu ró pai uni ós for -
rás be ér ke zé sé nek üte me sze rint kell tel je sí te ni. A ked vez -
mé nye zett a tá mo ga tást ak kor is kö te les vissza té rí te ni,
ha azt az eu ró pai uni ós for rás ból ré szé re nem fo lyó sít ják.

A pályázati eljárásokra, támogatási kérelmekre
vonatkozó szabályok

6.  §

(1) Pá lyá zat alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tás meg hí vá sos
vagy nyílt pá lyá za ti el já rás ke re té ben fo lyó sít ha tó. Meg -
hívásos pá lyá zat ese té ben pá lyá za ti hir det mény köz zé té te -
lé re nem ke rül sor. Nyílt pá lyá zat ese tén pá lyá za ti hir det -
mény te he tõ köz zé az zal, hogy a tel jes pá lyá za ti fel hí vást a 
mi nisz té ri um hon lap ján és a mi nisz té ri um hi va ta los lap -
jában köz zé kell ten ni.

(2) A pá lyá za ti hir det mény tar tal maz za kü lö nö sen:
a) a pá lyá zat cí mét vagy meg ne ve zé sét és a pá lyá zat

 kiírójának meg ne ve zé sét,
b) a pá lyá zat cél ját,
c) a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõk kö rét,
d) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét,
e) a rend szer hasz ná la ti vagy re giszt rá ci ós (pá lyá za ti)

dí jat,
f) a tel jes pá lyá za ti do ku men tá ció hoz zá fé ré sé nek

 helyét és mód ját,
g) a ren del ke zés re álló ke ret össze get.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot ta kon túl – tar tal maz za

a) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide jét és a bí rá lat ered -
mé nyé rõl tör té nõ tá jé koz ta tás ha tár ide jét, il let ve mód ját,

b) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló jog cí met,
c) a pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás és a pá lyá zó tól

meg kí vánt ön rész össze gét, il let ve mér té két,
d) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le it, el bí rá lá sá nak

szak mai szem pont rend sze rét, spe ci á lis bí rá la ti szem pont -
ja it,

e) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak és a tá mo ga tás igény be vé te -
lé nek el já rá si rend jét,

f) a pá lyá zat sze rint tá mo ga tás ra ke rü lõ fel adat meg -
valósításának, va la mint az éves és év kö zi szak mai be szá -
mo ló és pénz ügyi el szá mo lás be nyúj tá sá nak ha tár ide jét,
a szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás el ké szí té sé -
nek szem pont ja it,

g) a pá lyá zat tal be nyúj tan dó ok ira to kat, iga zo lá so kat,
do ku men tu mo kat, az Ámr. 83.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lal tak ra is fi gye lem mel a nyi lat ko za to kat és az egyéb
fel té te lek fel so ro lá sát,

h) min den olyan in for má ci ót, amely is mer te ti a pá lyá -
zó val azt, hogy a pá lyá za ta el fo ga dá sa ese tén mi lyen fel té -
te lek kel köt he tõ meg a szer zõ dés, az zal mi lyen jo go sult sá -
go kat sze rez és kö te le zett sé ge ket vál lal, be le ért ve az el len -
õr zés tû ré sé nek kö te le zett sé gét és a tá mo ga tás jo go su lat -
lan igény be vé te lé nek kö vet kez mé nye it is.

(4) A pá lyá za ti fel hí vás ban – meg fe le lõ ha tár nap tû zé -
sé vel – egy sze ri hi ány pót lás le he tõ sé ge biz to sít ha tó.

(5) A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá zat ra vo nat ko zó an
meg adott, il le tõ leg a hi ány pót lás be nyúj tá sá ra meg ha tá ro -
zott ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a pá lyá za tot nem le het
be fo gad ni.

(6) A rend szer hasz ná la ti vagy re giszt rá ci ós (pá lyá za ti)
díj össze gét éven te a mi nisz ter ál la pít ja meg az zal, hogy a
díj össze ge pá lyá za ton ként nem ha lad hat ja meg a 10 ezer
fo rin tot.

7.  §

(1) A pá lyá zat ban vagy tá mo ga tá si ké re lem ben csak egy 
tá mo ga tá si cél je löl he tõ meg. A pá lyá za ti rend szer ben
 támogatható prog ra mok hoz egyéb köz pon ti költ ség ve té si
for rá sok ból is igé nyel he tõ tá mo ga tás, azon ban ezt a pá lyá -
zat ban je lez ni kell, il let ve an nak el nye ré sé rõl a ked vez mé -
nye zett ér te sí te ni kö te les a kö te le zett ség vál la lót.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás ban ki köt he tõ, hogy a pá lyá za to -
kat, il let ve va la mennyi, a pá lyá za ti el já rás so rán ke let ke zõ
do ku men tu mot elekt ro ni kus úton kell be nyúj ta ni, a pá lyá -
za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

8.  §

A pá lyá za ti fel té te lek tel je sí té se nem je len t jo go sult sá -
got a pá lyá zat ban meg je lölt össze gû költ ség ve té si tá mo ga -
tás igény be vé te lé re. A pá lyá za tot szer zõ dés kö té si aján lat -
nak kell te kin te ni.

9.  §

(1) A pá lyá zat el bí rá lá sa bí rá la ti bi zott ság ja vas la tá ra,
a jog sza bá lyok ban rög zí tett, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás -
ban köz zé tett szem pont rend szer alap ján tör té nik. A bírá -
lati bi zott ság fel ál lí tá sa a kö te le zett ség vál la ló fel ada ta.
A be ér ke zett pá lyá za to kat a dön té si ja vas lat meg té te le cél -
já ból a bí rá la ti bi zott ság ré szé re a kö te le zett ség vál la ló
 készíti elõ, a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét – hi ány pót lás
ese tén a hi ány pót lás ra meg ál la pí tott ha tár idõ le tel tét –
 követõ 15 mun ka na pon be lül.
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(2) A tá mo ga tá si rend szer ke ze lõ vagy köz re mû kö dõ
szer ve zet tel tör té nõ mû köd te té se ese tén az (1) be kez dés -
ben a kö te le zett ség vál la ló szá má ra elõ írt fel ada to kat a ke -
ze lõ vagy köz re mû kö dõ szer ve zet lát ja el.

(3) A bí rá la ti bi zott ság kö te les a pá lyá za tok kal kap cso -
la tos szak mai ál lás pont ját ki ala kí ta ni és dön té si ja vas la tát
a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jé tõl – hi ány pót lás ese tén a
hi ány pót lás ra meg ál la pí tott ha tár idõ le jár tá nak nap já tól –
szá mí tott 45 na pon be lül el ké szí te ni.

10.  §

(1) A tá mo ga tá si rend szer ke ze lõ szer ve zet tel tör té nõ
mû köd te té se ese tén – a mi nisz ter ál tal a tá mo ga tá si szer zõ -
dés meg kö té sé re fel ha tal ma zó en ge dé lye zõ ok irat kiállí -
tása cél já ból – a ke ze lõ szer ve zet a bí rá la ti bi zott ság ja vas -
la tát an nak meg té te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül fel ter -
jesz ti alá írás ra a mi nisz ter nek.

(2) A mi nisz ter a bí rá la ti bi zott ság ja vas la tá ról an nak
fel ter jesz té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül dönt. A tá mo ga -
tá si rend szer ke ze lõ szer ve zet tel tör té nõ mû köd te té se ese -
tén a mi nisz ter – a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re tör -
té nõ fel ha tal ma zás cél já ból – en ge dé lye zõ ok ira tot ad ki,
me lyet a dön tés tõl szá mí tott 5 na pon be lül meg küld a
 kezelõ szer ve zet nek.

(3) A ke ze lõ szer ve zet az en ge dé lye zõ ok irat alap ján
meg kö ti a tá mo ga tá si szer zõ dést, il let ve ér te sí ti a pá lyá zót
a pá lyá za ta el uta sí tá sá ról.

11.  §

(1) A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl – nyer tes
 pályázat ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés-ter ve zet egy ide jû
meg kül dé sé vel – a pá lyá zót a dön tés meg ho za ta la nap já tól
szá mí tott 15 na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell.

(2) A tá mo ga tás ról  szóló ér te sí tés ben a tá mo ga tá si szer -
zõ dés meg kö té sé re meg fe le lõ ha tár idõt kell tûz ni.

(3) Ér vé nyét vesz ti a tá mo ga tá si dön tés, ha a tá mo ga tás -
ról  szóló ér te sí tés ben meg je lölt ha tár idõn be lül a pá lyá zó
mu lasz tá sá ból vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból nem jön
lét re a szer zõ dés.

(4) A pá lyá za tot vagy egye di ké rel met el uta sí tó dön tést
in do kol ni kell. Az el uta sí tó dön tés meg vál toz ta tá sá ra irá -
nyu ló ké re lem ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sí tás ra ke rül.

12.  §

(1) Ha a tá mo ga tá si igény meg ha lad ja a pá lyá za ti ke re tet
a) a pá lyáz ta tás a meg adott ha tár nap elõtt fel füg geszt -

he tõ vagy le zár ha tó, vagy

b) a pá lyá za ti fel hí vás nak meg fe le lõ pá lyá za tok – va la -
mennyi pá lyá zat ra néz ve azo nos mó don – ver se nyez tet he -
tõk, rang so rol ha tók, el bí rá lá suk fel füg geszt he tõ, kiegé -
szítõ adat szol gál ta tás ren del he tõ el, to váb bá a ver se nyez -
te tés, rang so ro lás ered mé nye ként a for rás hi ány  miatt már
nem fi nan szí roz ha tó pá lyá za tok el uta sít ha tók, vagy

c) a be fo ga dott, de még el nem bí rált pá lyá za tok ará -
nyo san is tel je sít he tõk.

(2) Ha nem nor ma tív ala pú fel adat el lát ás ke re té ben igé -
nyel nek a pá lyá za ti ke re tet meg ha la dó tá mo ga tást, a ké rel -
mek tel je sí té sét meg kell ta gad ni.

A támogatási szerzõdés

13.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá ra és mó do sí tá sá ra
a kö te le zett ség vál la ló jo go sult. A tá mo ga tá si szer zõ dés
 kizárólag a tá mo ga tá si szer zõ dés ér vé nyes sé ge alatt mó -
do sít ha tó. A tá mo ga tá si szer zõ dés tar tal mát nem érin tõ,
tech ni kai jel le gû mó do sí tá so kat (pl. a ked vez mé nye zett
azo no sí tó ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá so kat) a ke ze lõ
vagy köz re mû kö dõ szer ve zet sa ját ha tás kö ré ben bí rál ja el.

(2) Ugyan azon ked vez mé nye zett nek egy elõ irány zat ból 
ugyan azon cél ra a tárgy éven be lül csak egy kö te le zett ség -
vál la lás sal nyújt ha tó tá mo ga tás. Ugyan azon cél ra a tárgy -
évet kö ve tõ év ben tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, ha
a ked vez mé nye zett az elõ zõ évi tá mo ga tás sal el szá molt és
azt a kö te le zett ség vál la ló el fo gad ta.

(3) Tá mo ga tás sal meg vá sá rolt, lét re ho zott vagy fel újí -
tott in gat lan vagy jár mû a mû köd te té si kö te le zett ség idõ -
tar ta ma alatt csak a kö te le zett ség vál la ló elõ ze tes jó vá ha -
gyá sá val és a fog lal koz ta tá si, il let ve a szol gál ta tá si és az
egyéb kö te le zett sé gek át vál la lá sá val, át ru há zá sá val ide ge -
nít he tõ el, ad ha tó bér be, il let ve ter hel he tõ meg. A mû köd -
te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma

a) két év, ha a tá mo ga tás össze ge nem éri el az 5 mil lió
fo rin tot,

b) há rom év, ha a tá mo ga tás össze ge el éri az 5 mil lió
fo rin tot, de nem éri el a 10 mil lió fo rin tot,

c) öt év, ha a tá mo ga tás össze ge 10 mil lió fo rint vagy
azt meg ha la dó összeg.

14.  §

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy
a) a ked vez mé nye zett nek az ál lam ház tar tás ról  szóló

1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
13/A.  §-ának (4)–(5) be kez dé se sze rin ti írás be li nyilat -
kozatai arra vo nat ko zó an, hogy

aa) hoz zá já rul – az Áht. 15/A.  §-ában fog lal tak kal
össz hang ban – az ada tai fel hasz ná lá sá hoz,

ab) adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa nin csen,
va la mint hoz zá já rul ah hoz, hogy a kö te le zett ség vál la ló a
nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak iga zo lá sát kér je az Áht.
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18/C.  §-ának (13)–(15) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já -
rás ban, vagy köz vet le nül az ál la mi, ön kor mány za ti adó -
hatóságtól és a vám ha tó ság tól,

ac) tu do má sul ve szi, hogy az ab) al pont sze rin ti nyi lat -
ko zat az Áht. 13/A.  §-ának (5) be kez dé se sze rint il le ték kö -
te les el já rás meg in dí tá sa irán ti ké re lem nek is mi nõ sül és az 
ál ta lá nos té te lû el já rá si il le té ket azon adó ha tó sá gok szá -
má ra te kin tet tel kell le ró ni, ame lyek tõl nyi lat ko zat té tel
 hiányában kü lön-kü lön iga zo lást kel le ne be sze rez ni a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá hoz;

b) az ab)–ac) al pon tok ban sze rep lõ nyi lat ko za tok hi á -
nyá ban az ál la mi adó ha tó ság, vám ha tó ság, a szék hely, il le -
tõ leg la kó hely sze rin ti ön kor mány za ti adó ha tó ság és il le -
ték hi va tal 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa ar ról, hogy
a ked vez mé nye zett nek nála nyil ván tar tott adó-, já ru lék-,
il le ték- vagy vám tar to zá sa nin csen;

c) a tá mo gat ni kért te vé keny ség jog sze rû foly ta tá sá ra
vo nat ko zó, il let ve a ké rel me zõ jo go sult sá gát iga zo ló ok -
ira tok:

ca) egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány -
nak a ki adó ha tó ság vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so -
la ta,

cb) szel lem i sza bad fog lal ko zá sú ter mé sze tes sze mély
ese tén a szak mai szer ve zet ál tal ki ál lí tott szak ké pe sí tést
iga zo ló ok irat köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ta,

cc) a ca) és cb) pon tok alá nem tar to zó ter mé sze tes sze -
mély ese tén a te vé keny ség el vég zé sé hez szük sé ges szak -
irá nyú vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány, ok le vél, egyéb
ok irat, vagy a tá mo ga tás ra való jo go sult sá got iga zo ló
egyéb ok irat köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ta,

cd) gaz da sá gi tár sa ság ese tén 30 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo nat, to váb bá ere de ti vagy a bank ál tal hi te le sí tett
bank i alá írás-be je len tõ kar ton,

ce) tár sa dal mi szer ve zet, ala pít vány, köz ala pít vány,
egy ház, egy há zi jogi sze mély ese tén 30 nap nál nem ré geb -
bi, a bí ró ság ál tal ki adott, ha tá lyos ada to kat tar tal ma zó
 kivonat, to váb bá ere de ti vagy a bank ál tal hi te le sí tett bank i 
alá írá si cím pél dány,

cf) egy há zi jogi sze mély – an nak alap sza bá lyá ban jogi
sze mély nek nyil ván tar tott, bí ró sá gi nyil ván tar tás ba nem
vett – szer ve ze ti egy sé ge ese tén az egy há zi jogi sze mély
kép vi se lõ jé nek nyi lat ko za ta a ké rel me zõ kép vi se lõ jé rõl és
ar ról, hogy a ké rel me zõ jogi sze mély, to váb bá ere de ti vagy 
a bank ál tal hi te le sí tett bank i alá írás-be je len tõ kar ton,

cg) te le pü lé si ön kor mány zat, il le tõ leg ön kor mány za ti
fenn tar tá sú in téz mény ese tén a szer zõ dés meg kö té sé re
 jogosult sze mély kép vi se le ti jo go sult sá gá nak iga zo lá sa és
ere de ti alá írá si cím pél dá nya;

d) meg bí zott alá író ese tén a szer zõ dés alá írá sá ra fel jo -
go sí tó, köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett vagy ügy véd ál tal el len -
jegy zett, vagy két tanú ál tal hi te le sí tett meg ha tal ma zás;

e) tá mo ga tá si ké re lem ese tén a fel adat meg va ló sí tá sá -
nak rész le tes, költ ség ne mek re bon tott té te les költ ség ter ve
és fel hasz ná lá si ütem ter ve;

f) fej lesz té si tá mo ga tás ese tén a fel adat meg ne ve zé sét,
a meg va ló sí tás he lyét, a meg va ló sí tás le írá sát tar tal ma zó

mû sza ki le írást, a meg va ló sí tás rész le tes – té te les, da rab -
szám mal, egy ség ár ral ki dol go zott, az ál ta lá nos for gal mi
adót is tar tal ma zó – költ ség ter ve a vissza igé nyel he tõ ál ta -
lá nos for gal mi adó össze gé nek meg ha tá ro zá sá val, to váb bá 
a tá mo ga tás for rás- és tel je sí tés ará nyos fel hasz ná lá sá nak
ütem ter ve;

g) épí té si be ru há zás tá mo ga tá sa ese tén a jog erõs elvi
épí té si en ge dély az in gat lan tu laj do ni la pon be jegy zett
 tulajdonosától szár ma zó hi te le sí tett hoz zá já ru ló nyi lat ko -
za tá val, vagy jog erõs épí té si en ge dély, vagy az ille té kes
ha tó ság iga zo lá sa ar ról, hogy a pá lyá zat ban, ké re lem ben
jel zett be ru há zá si te vé keny ség nem épí té si en ge dély-kö te -
les, to váb bá az épí tés sel érin tett in gat lan – 30 nap nál nem
ré geb bi – tu laj do ni lap já nak má so la ta;

h) egyéb en ge dély kö te les te vé keny sé gek ese tén a jog -
erõs ha tó sá gi en ge dé lyek, iga zo lá sok;

i) tan fo lyam, elõ adás so ro zat, fel ké szí tõ és ok ta tá si jel -
le gû ren dez vény (a továb biak ban együtt: ren dez vény)
meg szer ve zé sé nek tá mo ga tá sá ra irá nyu ló szer zõ dés ese -
tén a ren dez vény he lye, a ren dez vény te ma ti ká ja, az elõ -
adá sok, il let ve órák szá ma és az óra díj;

j) a 13.  § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a ked vez mé -
nye zett nyi lat ko za ta, hogy a tá mo ga tás sal meg vá sá rolt,
lét re ho zott vagy fel újí tott in gat lan nak vagy jár mû nek a
mû köd te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt tör té nõ el ide ge -
ní té sé re, bér be adá sá ra, il le tõ leg meg ter he lé sé re vo nat ko zó 
ren del ke zé se ket meg is mer te és el fo gad ja;

k) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta ar ról, hogy
ka) jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi

tár sa ság és sport egye sü let ese tén nem áll csõd-, fel szá mo -
lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt és nincs el le ne fo lya -
mat ban a mû kö dé sét el le he tet le ní tõ vég re haj tá si el já rás,

kb) tár sa dal mi szer ve zet, köz ala pít vány, ala pít vány
ese tén a szer ve zet bí ró sá gi nyil ván tar tás ból való tör lé sét
az ügyész ség nem kez de mé nyez te,

kc) ter mé sze tes sze mély ese tén nem áll vég re haj tá si
 eljárás alatt,

kd) he lyi ön kor mány zat ese tén nem áll adós ság ren de -
zé si el já rás alatt, va la mint

ke) a ka)–kd) pon tok ban fog lal ta kon túl ar ról, hogy a
szer zõ dés kö tést köve tõen in dult ilyen el já rás ról 15 na pon
be lül tá jé koz tat ja a kö te le zett ség vál la lót;

l) az Áht. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar -
to zó ese tek ben a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te -
le i nek iga zo lá sá ra a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel -
té te le i nek iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról  szóló 1/2006.
(II. 2.) FMM ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint al kal -
mas irat;

m) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta, amely ben fel so rol -
ja, hogy mely szer ve ze tek tõl kért a pá lyá za tá ban, il let ve
ké rel mé ben meg je lölt prog ram hoz tá mo ga tást – ide ért ve
az Ámr. ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ból el nyert, il let -
ve jog sza bá lyok alap ján igé nyelt (be le ért ve a te rü let fej -
lesz té si ta ná csok ren del ke zé si jog kö ré ben el dön tött)
egyéb tá mo ga tá so kat, az ál lam kö zi szer zõ dés alap ján kül -
föl di se gé lyek bõl ka pott tá mo ga tá so kat, va la mint az
 Országgyûlés, a Kor mány, a mi nisz ter, il let ve költségve -
tési szerv ál tal ala pí tott és tá mo ga tott ala pít vány tól, köz -
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ala pít vány tól, köz tes tü let tõl, köz hasz nú tár sa ság tól igé -
nyelt, il let ve ka pott hoz zá já ru lá so kat –, és nyi lat ko zat
 arról, hogy az el nyert tá mo ga tás össze gé rõl, az ar ról  szóló
ér te sí tés át vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül, tá jé koz tat ja
kö te le zett ség vál la lót;

n) sa ját for rás elõ írása ese tén a szám la ve ze tõ vagy
 hitelintézet ál tal iga zolt sa ját for rás össze ge, vagy a ked -
vez mé nye zett arra vo nat ko zó nyi lat ko za ta, hogy a sa ját
for rás mi lyen for má ban áll ren del ke zés re, il let ve ren del ke -
zés re áll-e;

o) tá mo ga tá si (prog ram) elõ leg és elõ fi nan szí ro zás ese -
tén – a ha tá ron túli tár sa dal mi szer ve ze tek, ala pít vá nyok
ki vé te lé vel – a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta a szám la ve -
ze tõ bank ja i ról, to váb bá azon na li be sze dé si meg bí zás ra
vo nat ko zó fel ha tal ma zás a ban kok iga zo lá sá val, hogy a
ked vez mé nyez et tõl be fo gad ták a pénz for ga lom le bo nyo lí -
tá sá ról  szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB ren de let ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot, amely ben
a ked vez mé nye zett el is me ri, hogy a mi nisz té ri um vagy
a mi nisz té ri um ál tal fel ha tal ma zott szer ve zet jo go sult
a bank szám lá ja ter hé re azon na li be sze dé si meg bí zást
 benyújtani és az csak a mi nisz té ri um vagy a mi nisz té ri um
ál tal fel ha tal ma zott szer ve zet be le egye zé sé vel von ha tó
vissza. A mi nisz té ri um, il le tõ leg a ke ze lõ vagy köz re mû -
kö dõ szer ve zet a tá mo ga tott pro jekt le zá rá sá nak té nyé rõl
ér te sí tést küld a ked vez mé nye zett nek, egy út tal meg ad ja a
hoz zá já ru lást a bank i fel ha tal ma zó le vél vissza vo ná sá hoz;

p) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta ar ról, hogy a tárgy -
évet meg elõ zõ 5 év ben ka pott ál la mi tá mo ga tá sok kal
 elszámolt, vagy ha tár idõ re el fog szá mol ni;

q) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta az el szá mo lás alap -
já ul szol gá ló do ku men tu mok fel lel he tõ sé gé rõl, il let ve
 annak vál to zá sa ese tén a vál to zás be je len té sé nek kö te le -
zett sé gé rõl;

r) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta ar ról, hogy a köz -
pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló
2007. évi CLXXXI. tör vény 6. és 8.  §-ában meg ha tá ro zott
fel té te lek nek meg fe lel;

s) a kö te le zett ség vál la ló ál tal meg ha tá ro zott egyéb
 okiratok, do ku men tá ci ók;

t) a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si ké re -
lem, pá lyá zat
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en be nyúj tás -
ra ke rül je nek.

A támogatás folyósításának keretszabályai

15.  §

Pénz ügyi tel je sí tés re ki zá ró lag pénz ügyi in téz mény nél
nyi tott szám lá ra bank i át uta lás sal, va la mint köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ked vez mé nye zett ese té ben elõirányzat-
 átcsoportosítással ke rül het sor. A pénz ügyi tel je sí tés fel té -
te le – a tá mo ga tá si (prog ram) elõ leg és elõ fi nan szí ro zás
 kivételével – a tá mo ga tá si cél tel je sü lé sét iga zo ló hi te les
bi zony la tok, va la mint a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
egyéb tel je sí tés iga zo lás.

16.  §

(1) Tá mo ga tás utó fi nan szí ro zás sal, tá mo ga tá si (prog -
ram) elõ leg gel és elõ fi nan szí ro zás sal nyújt ha tó.

(2) Utó fi nan szí ro zás ese tén a tá mo ga tás idõ- és telje -
sítésarányosan, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott üte me zés
sze rint, a be nyúj tott rész szám lák és rész el szá mo lá sok,
 illetve a vég el szá mo lás el fo ga dá sát köve tõen ve he tõ
igény be.

(3) Tá mo ga tá si (prog ram) elõ leg fo lyó sí tá sá ra – jog sza -
bály el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – csak a 3. szá mú
mel lék let ben fel so rolt elõ irány za tok ese té ben, rész le tes
 indokolás alap ján, a prog ram vagy pro jekt in dí tá sá hoz
szük sé ges leg ki sebb összeg ben és csak ab ban az eset ben
ke rül het sor, ha az utó fi nan szí ro zás a tá mo ga tá si cél meg -
va ló sí tá sát nem te szi le he tõ vé, és er rõl a pá lyá za ti fel hí -
vás ban vagy a kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má ban
 külön ren del ke zés tör tént. Kü lö nö sen in do kolt eset ben az
elõ leg el szá mo lá sát köve tõen to váb bi elõ le gek fo lyó sí tá -
sá ra is sor ke rül het. Az egy ütem ben fo lyó sí tott elõ leg mér -
té ke leg fel jebb a tá mo ga tá si összeg 25%-a le het, de nem
ha lad hat ja meg a 300 mil lió fo rin tot.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a 4. szá mú
mel lék let sze rin ti elõ irány za tok ese té ben a tá mo ga tás tel -
jes össze ge elõ leg ként, elõ fi nan szí ro zás for má já ban fo lyó -
sít ha tó.

(5) Az Ámr. 7. szá mú mel lék le té ben fel so rolt elõ irány -
za tok ra a (3)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat az Ámr. 91.  §-a
sze rin ti el té ré sek kel kell al kal maz ni.

17.  §

(1) Elõ fi nan szí ro zás ese tén a ked vez mé nye zett a szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott tel je sí té si ha tár idõt kö ve tõ har -
minc na pon be lül kö te les be nyúj ta ni az el szá mo lást.
Tárgy éven túli meg va ló sí tás ese tén a szer zõ dés ben a tel je -
sí té si ha tár idõt az 5.  § (2)–(4) be kez dé se i ben fog lal tak
figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

(2) Az el szá mo lás ma rad vány össze gét elõ fi nan szí ro zás
és tá mo ga tá si (prog ram) elõ leg ese tén a ked vez mé nye zett
kö te les a vég sõ el szá mo lás be nyúj tá sá val egy ide jû leg
vissza utal ni az elõ irány zat ja vá ra – a tá mo ga tá si szer zõ dés
szá má ra tör té nõ hi vat ko zás sal – a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott szám lá ra. A ke let ke zett ma rad vány
vissza uta lá sá ról az el szá mo lás so rán a ked vez mé nye zett
nyi lat koz ni kö te les.

18.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés ben jó vá ha gyott fe je ze ti
 kezelésû elõ irány za tok ból cím zet ten kü lön-kü lön meg ter -
ve zett, va la mint egye di tá mo ga tá si dön tés ben ne ve sí tett
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tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá nyok mû kö dé si tá mo ga -
tá sá nak fo lyó sí tá sa ne gyed éven ként egyen lõ rész le tek ben, 
a ne gyed év elsõ hó nap já ban tör té nik. Az elsõ uta lás ra leg -
ké sõbb az elsõ ne gyed év utol só hó nap já ban ke rül sor.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek a tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ról a mi nisz ter ré szé re jú li us 10-éig év kö zi,
a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 10-éig éves szak mai be szá -
mo lót és pénz ügyi el szá mo lást nyúj ta nak be. Az év kö zi
szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás be nyúj tá sá nak 
el mu lasz tá sa ese tén an nak pót lá sá ig a tá mo ga tás to váb bi
ré szé nek fo lyó sí tá sa fel füg gesz tés re ke rül.

(3) A ked vez mé nye zett mû kö dé sé hez nyúj tott tá mo ga -
tá sok fo lyó sí tá sa – az (1) be kez dés ben sze rep lõ ki vé te lek -
kel – fõ sza bály ként idõ ará nyo san tör té nik. Az idõ ará nyos -
tól el té rõ fo lyó sí tást a ked vez mé nye zett rész le tes in do ko -
lás sal alá tá masz tott írás be li ké rel me alap ján a kö te le zett -
ség vál la ló a 16.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben en ge dé lyez het. Ha az el té rõ fi nan -
szí ro zást meg ala po zó in dok a szer zõ dés meg kö té sét köve -
tõen me rül fel, a szer zõ dést mó do sí ta ni kell.

(4) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a tárgy évet meg -
elõ zõ év ben is ré sze sült tá mo ga tás ban, a tárgy évi ki fi ze té -
sek meg kez dé sé re az elõ zõ évi szak mai be szá mo ló és
pénz ügyi el szá mo lás be nyúj tá sa és an nak el fo ga dá sa után
ke rül het sor.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítése

19.  §

(1) A tá mo ga tá sok jog sza bály sér tõ vagy nem ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lá sa, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek meg sze gé se ese tén a tá mo -
ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül,
és a ked vez mé nye zet tet a tá mo ga tás rész ben vagy egész -
ben tör té nõ vissza fi ze té sé nek kö te le zett sé ge ter he li.

(2) Jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül
kü lö nö sen, ha

a) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tást a szer zõ dés tõl el té rõ -
en ren del te tés el le ne sen vagy nem jog sze rû en hasz nál ta fel;

b) a ked vez mé nye zett – neki fel ró ha tó ok ból – a ki tû -
zött ha tár idõ ket el mu lasz tot ta;

c) a szer zõ dés tel je sí té se a ked vez mé nye zett nek fel ró -
ha tó ok ból a szer zõ dés ben tû zött ha tár idõn be lül nem kez -
dõ dött meg;

d) a szer zõ dés ben rög zí tett kö te le zett sé gek tel je sí té se
a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból nem vagy nem a
 támogatási cél nak meg fe le lõ mér ték ben, il let ve mi nõ ség -
ben va ló sult meg;

e) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás igény lé se kor lé nye -
ges kö rül ményt el hall ga tott, il let ve lé nye ges kö rül mény -
rõl, tény rõl va lót lan vagy ha mis ada tot szol gál ta tott vagy
a szük sé ges nyi lat ko za tok bár me lyi két vissza von ta;

f) a ked vez mé nye zett a be je len té si és el szá mo lá si kö te -
le zett sé gé nek a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
ha tár idõ ben nem tett ele get;

g) a ked vez mé nye zett nem biz to sí tot ta a tá mo ga tá si
összeg fel hasz ná lá sa el len õr zé sé nek fel té te le it vagy aka -
dá lyoz ta az el len õr zést;

h) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás igény lé sé nek idõ -
pont já ban nem fe lel t meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso -
la tok tör vényi fel té te le i nek;

i) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás sal lét re ho zott, meg -
vá sá rolt vagy fel újí tott in gat lant, jár mû vet a mû köd te té si
kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt – a kö te le zett ség vál la ló hoz -
zá já ru lá sa nél kül – el ide ge ní tet te, meg ter hel te vagy bér be
adta.

(3) Jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ese tén a tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sát azon na li ha tállyal fel kell füg gesz te ni 
és a szer zõ dés tõl tör té nõ el ál lás sal egy ide jû leg in téz ked ni
kell a már ki utalt tá mo ga tás jegy ban ki alap ka mat két sze re -
sé vel, il le tõ leg – az Ámr. 7. szá mú mel lék le té ben fel so rolt
elõ irány za tok te kin te té ben – az Ámr. 88.  §-ának (4) be kez -
dé se sze rin ti ka mat tal nö velt össze gé nek vissza fi ze té se
iránt. A kö te le zett ség vál la ló el ál lást tar tal ma zó jog nyi lat -
ko za tát tér ti ve vé nyes kül de mény ként kell pos tá ra adni.

(4) A szer zõ dés nem meg fe le lõ tel je sí té sé rõl  szóló ér te -
sí tés ben a ked vez mé nye zet tet tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy
ha a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nem vagy csak
rész ben ke rül vissza fi ze tés re, il let ve ha az ér te sí tés kéz be -
sí té sét kö ve tõ 30 na pon be lül a vissza fi ze té si kötelezett -
ségének nem tesz ele get,

a) a 14.  § o) pont ja sze rin ti eset ben azon na li be sze dé si
meg bí zás al kal ma zá sá nak,

b) egyéb ese tek ben, il le tõ leg az a) pont sze rin ti el já rás
ered mény te len sé ge ese tén a tá mo ga tás jegy ban ki alap ka -
mat két sze re sé vel nö velt össze ge irán ti kö ve te lés pol gá ri
pe res el já rás ban, il le tõ leg fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban
való ér vé nye sí té se kö te le zett ség vál la ló ál ta li kez de mé -
nye zé sé nek van he lye.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés ben meg kell ha tá -
roz ni – a szám la tu laj do nos ne vé nek egy ide jû fel tün te té sé -
vel – azt a szám la szá mot, amely re a ked vez mé nye zett a jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást vissza fi zet ni kö te les.

(6) A kö te le zett ség vál la ló a vissza fi ze tés re kö te le zett -
nek a vissza fi ze té si ha tár idõ le jár ta elõtt írás ban be nyúj -
tott, rész le tes in do ko lást tar tal ma zó ké rel mé re rész let fi ze -
té si ked vez ményt ad hat. A rész le tek ben tör té nõ vissza fi ze -
tés idõ tar ta ma a 12 hó na pot nem ha lad hat ja meg. A vissza -
fi ze tés tõl el te kin te ni nem le het.

20.  §

(1) A szer zõ dés kö tést köve tõen ke let ke zett köz tar to zá -
sok ese tén a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa fel füg gesz tés re ke rül.
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(2) A szer zõ dés kö tést köve tõen meg in du ló csõd-, fel -
szá mo lá si, vég el szá mo lá si, vég re haj tá si, il let ve adós ság -
ren de zé si el já rás ról a ked vez mé nye zett leg ké sõbb 15 na -
pon be lül kö te les tá jé koz tat ni a kö te le zett ség vál la lót.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ese tek ben a már fo lyó sí tott
tá mo ga tást vissza kell von ni, ha

a) a csõd egyez ség jó vá ha gyá sá ra nem ke rül sor,
b) a fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás, ter mé -

sze tes sze mély nél a vég re haj tá si el já rás ered mé nye ként
meg szû nik a tá mo ga tott te vé keny ség,

c) a (2) be kez dés sze rin ti ese mény  miatt a szer zõ dés
tel je sí té se le he tet len né vált.

A felhasználás ellenõrzése

21.  §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re meg ítélt tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sa – az Ámr. 145/A–145/C.  §-ában
elõ ír tak figye lembe véte lével – a fo lya mat ba épí tett elõ ze -
tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zés ke re té ben fo lya ma tá ban, 
il let ve a szak mai tel je sí tés iga zo lás meg ala po zá sa ér de ké -
ben utó la go san, il let ve utó el len õr zés for má já ban el len õr -
zés re ke rül. Az el len õr zés re do ku men tum ala pú, il let ve
hely szí ni el len õr zés for má já ban ke rül het sor.

(2) A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sát el kü lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len -
õr zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr zés
le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, az el len -
õr zés ben köz re mû köd ni.

(3) A hely szí ni el len õr zés re a prog ram meg va ló sí tá sa
alatt vagy azt köve tõen an nak hely szí nén, fej lesz té si tá mo -
ga tás ese tén a hasz ná lat ba vé te li en ge dély jog erõ re emel -
ke dé sét köve tõen ke rül sor. A hely szí ni el len õr zés so rán
kü lö nö sen vizs gál ni kell a tá mo ga tás hasz no su lá sát és a
 támogatás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el kü lö ní tett nyil -
ván tar tást. A hely szí ni el len õr zés rõl jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni.

(4) A pá lyá zat el bí rá lá sá ban, il let ve a dön tés-elõ ké szí -
tés ben és a dön tés ho za tal ban részt vevõ sze mé lyek nem
von ha tók be ugyan azon pá lyá zat alap ján meg kö tött tá mo -
ga tá si szer zõ dé sek meg va ló sí tá sá nak el len õr zé sé be.

A 16/52/2 NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM
ELÕIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

22.  §

(1) A „Nem ze ti Ci vil Alap prog ram” elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá ra a 3–21.  § ren del ke zé se it a Nem ze ti Ci vil
Alap prog ram ról  szóló 2003. évi L. tör vény ben (a továb -
biak ban: NCA tv.), a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló
2003. évi L. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 160/2003.

(X. 7.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Vhr.), il le tõ leg 
az e §-ban fog lal tak sze rin ti el té rés sel kell al kal maz ni.

(2) Az NCA tv. 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti kollé -
gium kö te les a pá lyá za tok kal kap cso la tos szak mai ál lás -
pont ját ki ala kí ta ni és dön té si ja vas la tát a pá lyá zat be nyúj -
tá si ha tár ide jé tõl szá mí tott leg ké sõbb 90 na pon be lül el ké -
szí te ni.

(3) A kol lé gi u mok dön té sé nek ér vé nyes sé gé hez a kö te -
le zett ség vál la ló jó vá ha gyá sa szük sé ges. A kol lé gi um dön -
té sé nek a jó vá ha gyá sát a kö te le zett ség vál la ló – a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – nem ta gad hat ja meg.

(4) A kö te le zett ség vál la ló a kol lé gi um dön té sé nek jó vá -
ha gyá sát jog sza bály sér tés ese tén meg ta gad ja. A kö te le -
zett ség vál la ló er rõl a tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá val
érin tett kol lé gi um el nö két írás ban ér te sí ti, és egy ide jû leg
in téz ke dik a dön tés sel nem érin tett tá mo ga tá si ke ret összeg 
le kö té sé nek fel sza ba dí tá sá ról.

(5) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a tárgy évet meg -
elõ zõ év költ ség ve té sé nek ter hé re ki írt azo nos tá mo ga tá si
célú pá lyá za tok alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült, a tárgy évi 
ki fi ze té sek meg kez dé sé re az elõ zõ évi szak mai be szá mo ló
és pénz ügyi el szá mo lás be nyúj tá sa és an nak kol lé gi um
 általi el fo ga dá sát köve tõen ke rül het sor. Amennyi ben egy
szer ve zet az el szá mo lá sát be ad ta, és a ke ze lõ szer ve zet az
el szá mo lás el len a be adás tól szá mí tott 30 na pon be lül nem
emelt ki fo gást, ak kor az újabb tá mo ga tás ki fi ze té sét nem
le het vissza tar ta ni.

(6) A ke ze lõ szer ve zet a be nyúj tott el szá mo lást a be ér -
ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül meg vizs gál ja. Sza bály sze rû 
el szá mo lás ese tén ja vas la tot tesz az ille té kes kol lé gi um
felé an nak el fo ga dá sá ra vagy – hi bás vagy hi á nyos el szá -
mo lás ese tén – sa ját ha tás kör ben leg fel jebb két al ka lom -
mal 15-15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel a
pá lyá zót. A ke ze lõ szer ve zet a hi ány pót lás be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül ter jesz ti az ille té kes kol lé gi um
elé az el szá mo lást és a be szá mo lót, amely nek el fo ga dá sá -
ról vagy el uta sí tá sá ról a kol lé gi um dönt.

(7) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ese tén a tá -
mo ga tá si szer zõ dés tõl való el ál lás ra a kö te le zett ség vál la ló
a mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val jo go sult.

(8) A szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl a ked -
vez mé nye zett írás ban be nyúj tott ké rel mé re a tá mo ga tás
oda íté lé sé rõl ren del ke zõ kol lé gi um dönt. A jog sza bá lyok -
nak meg fe le lõ, és a kol lé gi um ál tal en ge dé lye zett szer zõ -
dés mó do sí tást a ke ze lõ szer ve zet ké szí ti elõ, me lyet a ke -
ze lõ szer ve zet ez zel meg bí zott kép vi se lõ je ír alá. A ked -
vez mé nye zett nyil ván tar tá si ada ta i ban be kö vet ke zõ vál to -
zás ese tén alak sze rû szer zõ dés mó do sí tás nem szük sé ges.

(9) A Vhr. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont ja alap ján az
Alap prog ram tes tü le tei mel lett tit kár sá gi fel ada tot el lá tó
sze mé lyek szak mai tel je sí té sét az érin tett tes tü let el nö ke
iga zol ja, amely nek alap ján a ki fi ze té se ket a ke ze lõ szer ve -
zet tel je sí ti.
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A 16/42 FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
RENDSZERES TÁMOGATÁSA ELÕIRÁNYZAT

FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
RENDELKEZÉSEK

23.  §

Az elõ irány zat ból – össz hang ban a fo gyasz tó vé de lem -
rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény 45.  §-ában, va la mint
a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság ál tal ki sza bott
egyes bír sá gok fel hasz ná lá sá ról  szóló 336/2007. (XII. 30.) 
Korm. ren de let 4–5.  §-ában fog lal tak kal – a fo gyasz tó vé -
del mi tár sa dal mi szer ve ze tek pá lyá za ti úton vissza nem
 térítendõ tá mo ga tás ban ré sze sül het nek. A pá lyá za to kat
tár ca kö zi szak mai bi zott ság ér té ke li a pá lyá zat be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül. A bi zott ság tag jai:

a) a mi nisz ter,
b) az egész ség ügyi mi nisz ter,
c) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
d) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
e) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,
f) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,

 valamint
g) a pénz ügy mi nisz ter

egy-egy kép vi se lõ je. A szak mai bi zott ság el nö ke a mi nisz -
ter kép vi se le tét el lá tó sze mély.

EGYES SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 2008. ÉVI
KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

24.  §

(1) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást igé nyel het a Kvtv.
3. szá mú mel lék le te ki egé szí tõ sza bá lya i nak 5. B) pont ja
alap ján új be lé põ nek mi nõ sü lõ he lyi ön kor mány zat, több -
cé lú kis tér sé gi tár su lás, egy há zi és nem ál la mi fenn tar tó az
ál ta la fenn tar tott szol gál ta tó, in téz mény ál tal nyúj tott

a) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás hoz,
b) tá mo ga tó szol gál ta tás hoz,
c) kö zös sé gi el lá tá sok hoz,
d) ut cai szo ci á lis mun ká hoz

kap cso ló dó nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ki egé szí té sé re,
ame lyet az adott szol gál ta tás mû kö dé si ki adá sa i hoz le het
fel hasz nál ni (a továb biak ban: nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo -
ga tás).

(2) Nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo ga tást a he lyi ön kor -
mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. 
évi CXXXV. tör vény 8.  §-a, 9.  §-a és 16.  §-a sze rin ti in téz -
mé nyi tár su lás ál tal fenn tar tott szol gál ta tó, in téz mény ese -
tén a Kvtv. 3. szá mú mel lék le te sze rin ti nor ma tív hoz zá já -
ru lás ra jo go sult szék hely ön kor mány zat (a továb biak ban:
in téz mé nyi tár su lás szék he lye sze rin ti ön kor mány zat) igé -
nyel het.

(3) A nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo ga tás igény be vé te lé -
nek fel té te le, hogy a pá lyá zó az igény lés alap já ul szol gá ló
szo ci á lis szol gál ta tá sok után 2008. év ben járó nor ma tív
 állami hoz zá já ru lás ra (a továb biak ban: alap nor ma tí va)
 jogosult, és azt

a) a he lyi ön kor mány zat, il let ve a több cé lú kis tér sé gi
tár su lás a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé -
nél (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) – az Áht. 64.  §-a sze -
rint – meg igé nyel te, il let ve

b) az egy há zi, nem ál la mi fenn tar tó ré szé re az Igaz ga -
tó ság – a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let 21.  §-a sze -
rint – jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta.

(4) A meg ítél he tõ nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo ga tás nem
ha lad hat ja meg az alap nor ma tí va meg igé nyelt, il let ve
meg ál la pí tott össze gét.

25.  §

(1) A nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo ga tást a Kvtv.
XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je zet,
16. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 48. Szo ci á lis célú
hu mán szol gál ta tá sok al cím, 2. Szo ci á lis szol gál ta tá sok
 kiegészítõ tá mo ga tá sa jog cím cso por ton biz to sí tott – az
1.  § c) pont ja sze rin ti elõ irány zat össze gé vel nö velt – elõ -
irány zat ter hé re kell biz to sí ta ni. Az 1.  § c) pont ja sze rin ti
elõ irány zat össze gé nek fe je ze tek kö zöt ti át cso por to sí tá sá -
ról a mi nisz ter és az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter meg ál la po dást köt.

(2) Az (1) be kez dés alap ján át cso por to sí tott összeg
 kizárólag a Kvtv. 5. szá mú mel lék le té nek 19. pont ja sze -
rin ti cél ra hasz nál ha tó fel.

26.  §

(1) A nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé se pá lyá -
zat út ján tör té nik.

(2) A mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott pá lyá za ti fel hí vást
2008. áp ri lis 15-éig, a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot ta kon túl az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
 Minisztérium (a továb biak ban: ÖTM), va la mint az ESZA
Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram irá nyí tó Iro da
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak -
ban: ESZA Kht.) hon lap ján is köz zé kell ten ni.

27.  §

(1) A pá lyá za to kat leg ké sõbb 2008. jú li us 31-éig, az
ESZA Kht.-hoz kell be nyúj ta ni.
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(2) Az ESZA Kht. a pá lyá za to kat és azok mel lék le te it
a be ér ke zést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül meg vizs gál ja, és
a pá lyá zót szük ség ese tén – egy al ka lom mal, leg fel jebb
5 mun ka na pos ha tár idõ vel – hi ány pót lás ra hív ja fel.

(3) Ha a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott
ha tár idõt el mu laszt ja, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak
 határidõben nem vagy nem meg fele lõen tesz ele get, a pá -
lyá za tot az ESZA Kht. a be nyúj tás, il let ve a hi ány pót lá si
ha tár idõ le tel tét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül ér vény te len -
nek nyil vá nít ja. Az ér vény te len né nyil vá ní tás ról és az
 érvénytelenség oká ról a pá lyá zót ér te sí te ni kell.

(4) Az ér vé nyes pá lyá za to kat az ESZA Kht. a pá lyá zat
be nyúj tá si ha tár ide jét, il let ve a hi ány pót lás ra meg ál la pí -
tott ha tár idõ le tel tét köve tõen a 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti 
bí rá la ti bi zott ság ré szé re elõ ké szí ti.

(5) Az Igaz ga tó ság az alap nor ma tí vá val kap cso la tos,
pá lyá zat ban meg adott ada to kat az ESZA Kht. ál tal elekt -
ro ni kus for má ban meg kül dött lis ta alap ján, a lis ta meg ér -
ke zé sé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül el len õr zi, és
 annak ered mé nyé rõl elekt ro ni kus úton ér te sí ti az ESZA
Kht.-t.

28.  §

(1) A nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé re be -
adott pá lyá za tok bí rá la ti bi zott sá ga hat tag ból áll,

a) el nö két és egy to váb bi tag ját a mi nisz ter,
b) egy tag ját a pénz ügy mi nisz ter,
c) egy tag ját az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

 miniszter,
d) egy tag ját az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,
e) egy tag ját az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta nács

kéri fel.

(2) A bí rá la ti bi zott ság az ügy rend jét maga ál la pít ja
meg, és azt a mi nisz ter hagy ja jóvá.

(3) A bí rá la ti bi zott ság kö te les szak mai ér vek kel alá tá -
masz tott dön té si ja vas la tát

a) a 2008. má jus 10-éig be nyúj tott pá lyá za tok ese tén
2008. jú ni us 15-éig,

b) a 2008. má jus 10-e után be nyúj tott pá lyá za tok ese tén 
2008. au gusz tus 31-éig
el ké szí te ni.

29.  §

(1) A tá mo ga tá sok oda íté lé sé rõl a pá lyá za ti bi zott ság
dön té si ja vas la ta alap ján,

a) a 2008. má jus 10-éig be nyúj tott pá lyá za tok ese tén
2008. jú ni us 30-áig,

b) a 2008. má jus 10-e után be nyúj tott pá lyá za tok ese tén 
2008. szep tem ber 15-éig
a mi nisz ter dönt.

(2) A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán az igé nyelt nél ala cso -
nyabb mér té kû tá mo ga tás is meg ítél he tõ.

(3) A pá lyá zat ered mé nyé rõl az ESZA Kht. – a dön tés
meg ho za ta lát kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül – írás ban ér te sí ti 
a pá lyá zó kat. Ez zel egy ide jû leg a pá lyá zat ered mé nyét a
mi nisz té ri um, az ÖTM és az ESZA Kht. hon lap ján köz zé
kell ten ni.

(4) A pá lyá zat el uta sí tá sát in do kol ni kell. Az el uta sí tó
dön tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ké re lem ér de mi vizs gá -
lat nél kül el uta sí tás ra ke rül.

(5) A nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo ga tás ról  szóló ér te sí -
tés ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re ha tár idõt kell
tûz ni. Ér vé nyét vesz ti a tá mo ga tá si dön tés, ha a szer zõ dés
a tá mo ga tás ról  szóló ér te sí tés ben meg je lölt ha tár idõn be lül 
a pá lyá zó mu lasz tá sá ból, vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból
nem jön lét re.

(6) A nyer tes pá lyá zó val a tá mo ga tá si szer zõ dést az
ESZA Kht. köti meg.

(7) Az ESZA Kht. a tá mo ga tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ 
pá lyá zók lis tá ját elekt ro ni kus úton meg kül di az Igaz ga tó -
ság nak.

(8) Az ESZA Kht. a tá mo ga tás össze gét az ér vé nyes
 támogatási szer zõ dés sel ren del ke zõ pá lyá zók nak két
egyen lõ rész let ben,

a) a 2008. má jus 10-éig be nyúj tott pá lyá za tok ese tén
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 15 mun ka na -
pon be lül, il let ve 2008. szep tem ber 15-éig,

b) a 2008. má jus 10-e után be nyúj tott pá lyá za tok ese tén 
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 15 mun ka na -
pon be lül, il let ve 2009. ja nu ár 15-éig
utal ja át.

30.  §

(1) A nor ma tí va-ki egé szí tõ tá mo ga tás fel hasz ná lás ról
tör té nõ el szá mo lást 2009. már ci us 25-éig az ESZA
Kht.-hoz kell be nyúj ta ni.

(2) Az Igaz ga tó ság 8 mun ka na pon be lül, elekt ro ni kus
úton ér te sí ti az ESZA Kht.-t, ha a pá lyá zó az alapnorma -
tíva tel jes össze gé rõl le mond, vagy az Igaz ga tó ság az alap -
nor ma tí vá val tör té nõ el szá mo lás, an nak fe lül vizs gá la ta,
 illetve az ál ta la le foly ta tott el len õr zés so rán meg ál la pít ja,
hogy a pá lyá zó az alap nor ma tí vá ra nem volt jo go sult, vagy 
az egy há zi, nem ál la mi fenn tar tó az alap nor ma tí vát nem
alap fel ada tá nak el lá tá sá ra for dí tot ta.

(3) Az el szá mo lást az ESZA Kht. meg vizs gál ja, és a pá -
lyá zót szük ség ese tén – egy al ka lom mal, leg fel jebb 8 mun -
ka na pos ha tár idõ vel – hi ány pót lás ra hív ja fel. Ha a pá lyá -
zó az el szá mo lás be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott ha tár idõt
 elmulasztja, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak ha tár idõ ben
nem vagy nem meg fele lõen tesz ele get, az el szá mo lást az
ESZA Kht. el uta sít ja.
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(4) Az el szá mo lás el fo ga dá sá ról és a jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek el ren de lé sé rõl az 
ESZA Kht. dönt.

(5) A 19.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl
 jogosulatlanul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, ha a
pá lyá zó az alap nor ma tí vá ra nem volt jo go sult.

(6) A jo go su lat la nul igény be vett összeg után a pá lyá zó

a) a jegy ban ki alap ka mat nak meg fe le lõ mér té kû ka ma -
tot fi zet, ha 2008. ok tó ber 31-éig

aa) az igény be vett tá mo ga tás ról le mond, és

ab) a fo lyó sí tott tá mo ga tást vissza fi ze ti;

b) a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ
mér té kû ka ma tot fi zet az a) pont ban nem em lí tett eset ben.

(7) Az el szá mo lá sok ered mé nyé rõl az ESZA Kht. elekt -
ro ni kus úton tá jé koz tat ja az Igaz ga tó sá got.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31.  §

(1) Ez a ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szo ci á lis
és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó fe je ze ti
 kezelésû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról  szóló 17/2007.
(V. 3.) SZMM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 2/2008. (III. 31.) SZMM rendelethez

Az aláb bi ke ze lõ szer ve ze tek a kö vet ke zõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ke ze lõi fel ada ta it lát ják el:

ESZA Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.

16/17 Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram

16/40 A ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé vel kap cso la tos fel ada tok

16/41/3/1 Gyer mek- és if jú sá gi célú pá lyá za tok, ren dez vé nyek, fesz ti vá lok tá mo ga tá sa, mul ti funk ci o ná lis kö zös -
sé gi te rek lét re ho zá sa, fej lesz té se, if jú sá gi szál lás he lyek fej lesz té se, ha tá ron túli if jú sá gi kap cso la tok
fej lesz té se

16/42/2 Fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

16/41/4/4 Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sa

16/48/2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa

16/52/1 Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa

16/52/2 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram

16/56/8 Eu ró pai Glo ba li zá ci ós Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok

Ma gyar Ál lam kincs tár

16/92 Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener gia költ sé gek hez

2. számú melléklet a 2/2008. (III. 31.) SZMM rendelethez

Az aláb bi köz re mû kö dõ szer ve ze tek a kö vet ke zõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok te kin te té ben jo go sul tak to vább tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sá ra:

Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal

16/61 OÉT, ÁPB-k szak mai prog ram ja i nak tá mo ga tá sa

Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért és Haj lék ta lan Em be re kért Köz ala pít vány és a Haj lék ta la no kért Köz ala pít -
vány

16/50 Haj lék ta lan-el lá tás fej lesz té se



ESZA Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. (a pá lyá za ti ke re tek te kin -
te té ben)

16/44/1 Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok fej lesz té se

16/44/3 Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám hi va ta lok tá mo ga tá sa

16/47 Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té se

16/51/4 Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa

16/51/5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós prog ram ja

16/53/1 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok tá mo ga tá sa

16/53/3 Re ha bi li tá ci ós mo dell szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

16/55/5 Fo gya té kos sze mé lyek or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa

Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

16/51/9 Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram vég re haj tá sa

16/54/1 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

Re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok

16/38/1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás
Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra

16/42/1 Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa

Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány

16/51/4 Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa

16/53/3 Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

3. számú melléklet a 2/2008. (III. 31.) SZMM rendelethez

A támogatási (program) elõleg folyósításával felhasználható fejezeti kezelésû elõirányzatok

16 7 2 1 Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós tör vény al kal ma zá sa

16 13 Fog lal koz ta tás és szo ci ál po li ti kai in for má ci ós és ta nács adó szol gál ta tá sok

16 17 Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram

16 41 3 1 Gyer mek- és if jú sá gi célú pá lyá za tok, ren dez vé nyek, fesz ti vá lok tá mo ga tá sa, mul ti -
funk ci o ná lis kö zös sé gi te rek lét re ho zá sa, fej lesz té se, if jú sá gi szál lás he lyek fejlesz -
tése, ha tá ron túli if jú sá gi kap cso la tok fej lesz té se

16 42 1 Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa

16 42 3 Eu ró pai Fo gyasz tói Köz pont Ma gyar or szág tá mo ga tá sa

16 44 1 Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok fej lesz té se

16 44 2 Há ló zat fej lesz té si köz pon tok és szo ci á lis kép zé sek, fel ké szí té si fel ada tok támoga -
tása

16 44 3 Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám hi va ta lok tá mo ga tá sa

16 47 Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té se

16 48 2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa

16 50 Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se

16 51 2 A tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem, a tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csökken -
tését elõ se gí tõ prog ra mok tá mo ga tá sa

16 51 3 Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa

16 51 4 Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa
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16 51 5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós prog ram ja

16 51 9 Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram vég re haj tá sa

16 52 1 Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa

16 53 1 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada -
tok tá mo ga tá sa

16 53 3 Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

16 58 3 NFT-s fej lesz té sek elõ ké szí té se, pro jek tek ki dol go zá sa

4. számú melléklet a 2/2008. (III. 31.) SZMM rendelethez

Elõfinanszírozással felhasználható fejezeti kezelésû elõirányzatok

16 40 A ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé vel kap cso la tos fel ada tok

16 41 4 4 Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sa

16 42 2 Fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

16 52 2 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram

16 55 5 Fo gya té kos sze mé lyek or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1)  bekezdése alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor -
számát te szi köz zé:
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455825G
699863G
190130D
123822E
908387B
812630F
955679E
275150C
346600C
883299F
658339B
660995B
015404D
280228F
951997D
986572C
162183B
226652F
391827G
241159B
550597H
187813G

658722D
107939A
676880H
013789H
669295E
634079B
130394D
393862F
189399B
300995G
554235H
386165B
001259G
134435E
878052G
191083G
434978E
905126B
149025G
992866G
487122E
364164D

879013D
258934A
931105D
813776E
804259D
288640C
625701D
105892C
197187B
913590G
269341E
599549A
304904A
032726A
033609B
768515F
212201H
915131D
560048H
299333F
094578B
601621C

264642A
847618A
356645E
639406E
031982H
483273F
819747F
324573F
166140H
917146D
185680D
494942G
166726H
948540E
775496F
905751D
366597E
971452B
972836H
346735E
532001B
937072C

031379D
540912A
764859F
708677D
858638E
911481D
345760F
429028F
166363D
149008F
038383G
426272C
200814C
031005A
640191D
044949B
891101B
998144G
715119C
527347G
651932H
686628E
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924970C
085477F
487407E
818605F
123835A
442492G
123584H
456672H
524792E
430538G
032712A
622489B
442460A
368226B
224248B
983417C
529357E
483084H
432885A
087067E
158869G
236527E
860456F
220601G
641813H
628022F
650193F
468258G

368932E
745830G
479341C
849291D
209382F
642410E
974995A
524731G
089863D
498755C
050156D
541491D
894027C
677623E
534164G
819301B
698799D
960900F
099145D
632441B
043148A
881138G
730793A
027841D
611009A
472197G
122912H
458019G

639438C
771334H
926744A
725148G
262615E
324005D
582413C
395480F
151482D
381071D
531147A
012934G
877778D
098905D
038440B
210424E
668376E
718067G
975912F
508097G
029248H
164686G
298180D
480472D
825926E
830492C
615963A
621838D

620145E
633472D
023651E
517321H
603880B
595122C
303261F
435184E
356243E
995809B
997322E
945122E
058577G
775345B
304515B
301128G
400588C
879851H
352673A
605399D
330667E
677563G
434512C
158386B
486986F
988796F
268676H
414008C

270713E
367407E
170059B
462065E
761269D
366711E
027933A
674781A
027489D
930594E
769479C
934671G
923226B
652784B
280167C
434665F
503049B
474393B
614738D
511797C
508809F
223127C
708616D
625252B
466602D
798893G

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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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: dr. Pet ré tei Jó zsef. 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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 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.

HU ISSN 0076—2407

08.0958 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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