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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XV.
tör vény

egyes pénz ügyi szol gál ta tók ra vo nat ko zó tör vé nyek
mó do sí tá sá ról*

1. § A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
szó ló 1996. évi CXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hpt.)
5. szá mú mel lék le te e tör vény 1. mel lék le té ben fog lal tak
sze rint mó do sul.

2. § (1) A be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei
szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé -
gek sza bá lya i ról szó ló 2007. évi CXXXVIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Bsztv.) 4. §-a (2) be kez dé sé nek 56. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok ban]

„56. re pó- és for dí tott re pó ügy let: a Tpt.-ben meg ha tá -
ro zott fo ga lom,”

(2) A Bsztv. 182. §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) E tör vény ha tály ba lé pé se kor ön kén tes köl csö nös
biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si, ma -
gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si, biz to -
sí tó egye sü let ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé keny sé -
get vég zõ sze mély 2009. ja nu ár 1-jé tõl ön kén tes köl csö nös 
biz to sí tó pénz tár, ma gánnyug díj pénz tár, biz to sí tó egye sü -
let va gyo nát ak kor ke zel he ti, ha ren del ke zik a be fek te té si
vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint 
az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról szó ló
2007. évi CXXXVIII. tör vény 5. §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rin ti port fó li ó ke ze lés re vo nat ko zó en ge -
déllyel. E tör vény ha tály ba lé pé se kor ön kén tes köl csö nös
biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si, ma -
gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé -
keny sé get vég zõ pénz ügyi vál lal ko zás – a Hpt. 21. §-át ól
el té rõ en – 2008. de cem ber 31-ig át ala kít ha tó be fek te té si
vál lal ko zás sá az zal, hogy az át ala kí tá sa ese tén e tör vény
en ge dé lye zés re vo nat ko zó sza bá lya it kell meg fe le lõ en al -
kal maz ni.”

(3) A Bsztv. 2. mel lék le te e tör vény 2. mel lék le té ben
fog lal tak sze rint mó do sul.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.

3. § A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szó ló 
2003. évi LX. tör vény 132. §-ának (6) és (7) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A biz to sí tó a be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet -
biz to sí tá sok tar ta lé ká nak fe de ze tét ké pe zõ esz köz alap(ok)
te kin te té ben a tõke meg óvá sá ra, il let ve a ho zam ra  vo nat -
ko zó an ga ran ci át vál lal hat (tõ ke-, il let ve ho zam ga ran cia).
A ho zam ra vo nat ko zó ga ran cia ma gá ban fog lal ja a tõke
meg óvá sá ra vo nat ko zó ga ran ci át is. A tõ ké re, il let ve a ho -
zam ra vo nat ko zó ga ran ci át a biz to sí tó kö te les meg fe le lõ
biz to sí ték kal ga ran tál ni. A biz to sí ték ak kor te kint he tõ
meg fe le lõ nek, ha

a) a biz to sí té kot hi tel in té zet, biz to sí tó vagy vi szont biz -
to sí tó nyújt ja,

b) a biz to sí ték írás ba fog lalt kö te le zett ség vál la lás,
c) a biz to sí tó a ki fi ze tés tel je sí té se ér de ké ben köz vet le -

nül a biz to sí ték nyúj tó hoz for dul hat, és a kö ve te lé sét éssze -
rû ha tár idõn be lül ér vé nye sít he ti,

d) a biz to sí ték mér té ke az élet biz to sí tás pénz ne mé ben
egy ér tel mû en meg ha tá ro zott és meg fe le lõ szá mí tás sal alá -
tá masz tott,

e) a biz to sí ték nyúj tó a kö te le zett sé gét a biz to sí ték alá
esõ tõ ke-, il let ve ho zam ga ran ci á val érin tett biz to sí tá si
szer zõ dé sek vo nat ko zá sá ban nem mond hat ja fel,

f) a tõ ke- és ho zam ga ran cia tel jes össze gé re ki ter jed, és
g) a biz to sí ték va la mennyi irány adó jog ha tó ság elõtt ér -

vé nyes és ér vé nye sít he tõ.
(7) A biz to sí tó be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to -

sí tá sok tar ta lé ká nak fe de ze tét ké pe zõ esz köz alap(ok) te -
kin te té ben a tõke meg óvá sá ra, il let ve a ho zam ra vonat -
kozóan ígé re tet te het (tõ ke-, il let ve ho zam vé de lem). A ho -
zam ra vo nat ko zó ígé ret ma gá ban fog lal ja a tõke meg -
óvására vo nat ko zó ígé re tet is. A tõ ké re, il let ve a ho zam ra
vo nat ko zó ígé re tet a biz to sí tó kö te les a tõke meg óvá sát,
 illetve a ho za mot biz to sí tó pénz ügyi esz kö zök re vo nat ko -
zó be fek te té si po li ti ká val alá tá masz ta ni a biz to sí tot tak
rész le tes tá jé koz ta tá sa mel lett.”

4. § A szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény 3. §-a
(8) be kez dé sé nek 1. és 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„1. tõzs de, tõzs dei ha tár idõs, op ci ós és azon na li ügy let,

el szá mo ló ház, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve -
zet, köz pon ti ér ték pa pír szám la, ér ték pa pír szám la, ügy fél -
szám la, de ma te ri a li zált ér ték pa pír, má sod la gos ér ték pa -
pír, ér ték pa pír köl csön zés: a tõ ke pi ac ról szó ló tör vény ben
meg ha tá ro zott fo ga lom;

2. re pó-, for dí tott re pó ügy let: min den olyan meg ál la po -
dás, amely ér ték pa pír tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ról ren -
del ke zik a szer zõ dés kö tés sel egy ide jû leg meg ha tá ro zott
vagy meg ha tá ro zan dó jö võ be li idõ pont ban tör té nõ vissza -
vá sár lá si kö te le zett ség mel lett, meg ha tá ro zott vissza vá sár -
lá si áron, füg get le nül at tól, hogy az ügy let fu tam ide je alatt
a vevõ az ügy let tár gyát ké pe zõ ér ték pa pírt meg szer zi és
az zal sza ba don ren del kez het (szál lí tá sos re pó ügy let) vagy
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nem szer zi meg az ér ték pa pírt, az zal sza ba don nem ren del -
kez het, ha nem óva dék ként ke rül el he lye zés re a vevõ ja vá -
ra a fu tam idõ alatt (óva dé ki re pó ügy let).”

5. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az 1. §, a 2. § (3) be kez dé se, a 6. § és az 1–2. mel lék -
let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 2008. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

6. § Ha tá lyát vesz ti a Bsztv. 2. mel lék let 3. pont e) al -
pont ja és 7. pont ja. 

7. § Ez a tör vény a kö vet ke zõ eu ró pai uni ós jogi ak tus -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/48/EK irány -
el ve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek te vé keny sé gé nek
meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go zott szö veg);

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/49/EK irány -
el ve (2006. jú ni us 14.) a be fek te té si vál lal ko zá sok és hi tel -
in té ze tek tõ ke meg fe le lé sé rõl (át dol go zott szö veg).

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

1. mel lék let 
a 2008. évi XV. tör vény hez

A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek mó do sí tá sa

1. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te 3. pont já nak c) és e) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az alap ve tõ tõke po zi tív össze te või a szám vi te li ki mu ta -
tá sok alap ján:]

„c) le kö tött tar ta lék,”
„e) ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék a koc ká zat tal sú lyo -

zott ki tett ség ér té kek össze gé nek 1,25%-áig,”

2. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te a 3. pont ját kö ve tõ en a kö -
vet ke zõ 3A. pont tal egé szül ki:

„3A. A – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – ér ték pa -
pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nél a 3. pont ban nem
ve he tõ fi gye lem be az ér ték pa pí ro sí tott esz kö zök bõl szár -
ma zó, olyan jö võ be ni, nem re a li zált nye re ség, amely hi tel -
mi nõ ség ja ví tást nyújt az ér ték pa pí ro sí tott po zí ci ók ra.”

3. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te 4. pont já nak b) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a pont a kö -
vet ke zõ h) és i) al pont tal egé szül ki:

[Az alap ve tõ tõke ne ga tív össze te või a szám vi te li ki mu -
ta tá sok alap ján:]

„b) im ma te ri á lis ja vak,”
„h) a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott ke vés bé lik -

vid té te lek re kü lön jog sza bály alap ján szá mí tott, je len tõs

vesz te sé get ered mé nye zõ ér té ke lé si kor rek ci ók (az Szmt.
sze rin ti va lós ér té ke lés alá nem vont té te lek ese té ben ezen
ér té ke lé si kor rek ci ók nak az el szá molt ér ték vesz tés és
meg kép zett cél tar ta lék fe let ti több le te),

i) vissza vá sá rolt sa ját rész vé nyek könyv sze rin ti ér -
téke.”

4. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te 8. pont já nak f) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A já ru lé kos tõke po zi tív össze te või a szám vi te li ki mu ta -
tá sok alap ján:]

„f) ha a hi tel in té zet a hi te le zé si koc ká za tát bel sõ mi nõ sí -
té sen ala pu ló mód szer rel szá mít ja, ak kor az el szá molt ér -
ték vesz tés és a kép zett koc ká za ti cél tar ta lék – ide nem ért -
ve az ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék – össze gé nek a vár -
ható vesz te ség ér té ké vel csök ken tett ér té ke a koc ká zat tal
sú lyo zott ki tett ség ér ték 0,6%-áig, ha ez a kü lönb ség po -
zitív.”

5. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 12. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12. A rész vénnyé át vál toz tat ha tó köt vény ak kor szá -
mít ha tó be a já ru lé kos tõ ké be, ha ki elé gí ti az alá ren delt
köl csön tõ ké re, az alap ve tõ köl csön tõ ké re vagy a já ru lé kos
köl csön tõ ké re vo nat ko zó fel té te le ket. Egyéb eset ben a
rész vénnyé át vál toz tat ha tó köt vény nem mi nõ sül sza va to -
ló tõ ke elem nek.”

6. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te a 12. pont ját kö ve tõ en a
kö vet ke zõ 12A. pont tal egé szül ki:

„12A. A já ru lé kos tõke szá mí tá sa kor nem ve he tõ fi gye -
lem be a be ke rü lé si ér té ken ér té kelt pénz ügyi inst ru men -
tum cash-flow fe de ze ti ügy le té nek va lós ér té ke lé sé bõl
szár ma zó ér té ke lé si tar ta lék.”

7. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te 13. pont já nak b) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A já ru lé kos tõke sza va to ló tõ ké be tör té nõ be szá mít ha -
tó sá gá nál az aláb bi kor lá to zá so kat kell ér vé nye sí te ni:]

„b) a já ru lé kos tõ ke ként fi gye lem be ve he tõ le já rat tal
ren del ke zõ alá ren delt köl csön tõ ke, va la mint a 8. pont
a) al pont ja sze rin ti le já rat tal ren del ke zõ osztalékelsõbb -
ségi, a nye re sé ges év ben az el múlt év(ek) el ma radt ho zam -
ki fi ze té sé re is fel jo go sí tó, jegy zett és be fi ze tett rész vé -
nyek össze gé nek az ará nya nem ha lad hat ja meg az alap -
vetõ tõke 50%-át.”

8. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 14. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14. A 13. pont sze rin ti kor lá to zá sok fi gye lem be vé te lé -
vel meg ha tá ro zott sza va to ló tõke alap ve tõ tõ ké jé bõl és já -
ru lé kos tõ ké jé bõl 50-50%-os arány ban kell le von ni:

a) a más pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko -
zás ban, biz to sí tó ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ
ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér té két – ha a fel so rol tak nál a
hi tel in té zet be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zik –, va la -
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mint az elõ zõ ek ben fel so rolt vál lal ko zá sok ré szé re nyúj -
tott alá ren delt köl csön tõ ke, alap ve tõ köl csön tõ ke és já ru -
lé kos köl csön tõ ke könyv sze rin ti ér té két,

b) a be fo lyá so ló ré sze se dés nek nem mi nõ sü lõ, más
pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko zás ban, biz -
to sí tó ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ ré sze se dé sek
könyv sze rin ti ér té ké nek, va la mint az elõ zõ ek ben fel so rolt 
vál lal ko zá sok ré szé re nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke,
alap ve tõ köl csön tõ ke és já ru lé kos köl csön tõ ke könyv sze -
rin ti ér té ké nek együt tes össze gé bõl az 1–13. pon tok fi gye -
lem be vé te lé vel szá mí tott sza va to ló tõke tíz szá za lé kát
meg ha la dó ré szét,

c) ha a hi tel in té zet a hi te le zé si koc ká za tát bel sõ mi nõ sí -
té sen ala pu ló mód szer rel szá mít ja, ak kor az el szá molt
 értékvesztés és a kép zett cél tar ta lék össze gé nek a vár ha tó
vesz te ség ér té ké vel csök ken tett ér té ké nek össze gét, ha
ez a kü lönb ség ne ga tív, va la mint a ré sze se dé sek koc ká zat -
tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek – a kü lön jog sza bály sze -
rin ti – az egy sze rû sú lyo zá si mód szer rel vagy PD/LGD
mód szer rel tör té nõ meg ha tá ro zá sa ese tén, a rész vény ki -
tett sé gek vár ha tó vesz te sé ge össze gét,

d) azon ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók össze gét, amely hez
kü lön jog sza bály 1250%-os koc ká za ti súlyt rend el, ha a hi -
tel in té zet ezen össze get a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
ér ték meg ha tá ro zá sá nál nem ve szi fi gye lem be,

e) a ke res ke dé si könyv sze rin ti nyit va szál lí tás ér té két a
má so dik szer zõ dés sze rin ti (fi ze tést vagy szál lí tást kö ve tõ) 
5. mun ka nap tól az ügy let meg szûn té ig.”

9. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te a 14. pont ját kö ve tõ en a
kö vet ke zõ 14A. pont tal egé szül ki:

„14A. Ha a 13. pont sze rin ti kor lá to zá sok fi gye lem be
vé te lé vel meg ha tá ro zott já ru lé kos tõke ér té két meg ha lad ja 
a 14. pont ban meg ha tá ro zott té te lek ér té ké nek 50%-a,
 akkor a kü lön bö ze tet az alap ve tõ tõke ér té ké bõl kell le -
von ni.”

10. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 15. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15. A 14. pont ban fog lalt le vo ná so kat kö ve tõ en fenn -
ma ra dó – a 8. pont f) al pont já ban és a 14. pont c), d) és
e) al pont já ban rög zí tett té te lek fi gyel men kí vül ha gyá sá val 
szá mí tott – sza va to ló tõke alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke ré szei
ké pe zik a 79–85. §-ban meg ha tá ro zott, a sza va to ló tõke
nagy sá gá hoz kö tött kor lá to zá sok alap ját.”

2. mel lék let 
a 2008. évi XV. tör vény hez

A Bsztv. 2. mel lék le té nek mó do sí tá sa

1. A Bsztv. 2. mel lék le te 3. pont já nak c) al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az alap ve tõ tõke po zi tív össze te või a szám vi te li ki mu ta -
tá sok alap ján:]

„c) le kö tött tar ta lék,”

2. A Bsztv. 2. mel lék le te a 3. pont ját kö ve tõ en a kö vet -
ke zõ 3A. pont tal egé szül ki:

„3A. A – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – ér ték pa -
pí ro sí tást kez de mé nye zõ be fek te té si vál lal ko zás nál a
3. pont ban nem ve he tõ fi gye lem be az ér ték pa pí ro sí tott
esz kö zök bõl szár ma zó, olyan jö võ be ni, nem re a li zált nye -
re ség, amely hi tel mi nõ ség ja ví tást nyújt az ér ték pa pí ro sí -
tott po zí ci ók ra.”

3. A Bsztv. 2. mel lék le te 4. pont já nak b) és f) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a pont a kö -
vet ke zõ h) és i) al pont tal egé szül ki:

[Az alap ve tõ tõke ne ga tív össze te või a szám vi te li ki mu -
ta tá sok alap ján:]

„b) im ma te ri á lis ja vak,”
„f) koc ká za ti cél tar ta lék és az ér ték vesz tés hi á nya, azaz

a mér le gen kí vü li kö te le zett sé gek és az esz kö zök hely te len 
ér té ke lé se miatt el nem szá molt koc ká za ti cél tar ta lék, il let -
ve ér ték vesz tés össze ge (ide ért ve a könyv vizs gá ló vagy a
Fel ügye let vizs gá la ta so rán fel tárt cél tar ta lék hi ányt, il let -
ve az el nem szá molt ér ték vesz tést is),”

„h) a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott ke vés bé lik -
vid té te lek re kü lön jog sza bály alap ján szá mí tott, je len tõs
vesz te sé get ered mé nye zõ ér té ke lé si kor rek ci ók (az Szmt.
sze rin ti va lós ér té ke lés alá nem vont té te lek ese té ben ezen
ér té ke lé si kor rek ci ók nak az el szá molt ér ték vesz tés és
meg kép zett cél tar ta lék fe let ti több le te),

i) vissza vá sá rolt sa ját rész vé nyek könyv sze rin ti ér -
téke.”

4. A Bsztv. 2. mel lék le te 10. pont já nak f) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A já ru lé kos tõke po zi tív össze te või a szám vi te li ki mu ta -
tá sok alap ján:]

„f) ha a be fek te té si vál lal ko zás a hi te le zé si koc ká za tát
bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mít ja, ak kor az
el szá molt ér ték vesz tés és a kép zett koc ká za ti cél tar ta lék
össze gé nek a vár ha tó vesz te ség ér té ké vel csök ken tett ér -
téke a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték 0,6%-áig, ha ez
a kü lönb ség po zi tív.”

5. A Bsztv. 2. mel lék le té nek 16. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„16. A rész vénnyé át vál toz tat ha tó köt vény ak kor szá -
mít ha tó be a já ru lé kos tõ ké be, ha ki elé gí ti az alá ren delt
köl csön tõ ké re, az alap ve tõ köl csön tõ ké re vagy a já ru lé kos
köl csön tõ ké re vo nat ko zó fel té te le ket. Egyéb eset ben a
rész vénnyé át vál toz tat ha tó köt vény nem mi nõ sül sza va to -
ló tõ ke elem nek.”

6. A Bsztv 2. mel lék le te a 16. pont ját kö ve tõ en a kö vet -
ke zõ 16A. pont tal egé szül ki:

„16A. A já ru lé kos tõke szá mí tá sa kor nem ve he tõ fi gye -
lem be a be ke rü lé si ér té ken ér té kelt pénz ügyi inst ru men -
tum cash-flow fe de ze ti ügy le té nek va lós ér té ke lé sé bõl
szár ma zó ér té ke lé si tar ta lék.”
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7. A Bsztv. 2. mel lék le te 17. pont já nak b) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A já ru lé kos tõke sza va to ló tõ ké be tör té nõ be szá mít ha -
tó sá gá nál az aláb bi kor lá to zá so kat kell ér vé nye sí te ni:]

„b) a já ru lé kos tõ ke ként fi gye lem be ve he tõ le já rat tal
ren del ke zõ alá ren delt köl csön tõ ke, va la mint a 10. pont
a) al pont ja sze rin ti le já rat tal ren del ke zõ osz ta lék el sõbb sé -
gi, a nye re sé ges év ben az el múlt év(ek) el ma radt ho zam ki -
fi ze té sé re is fel jo go sí tó, jegy zett és be fi ze tett rész vé nyek
össze gé nek az ará nya nem ha lad hat ja meg az alap ve tõ tõke 
50%-át.”

8. A Bsztv. 2. mel lék le té nek 18. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„18. A 17. pont sze rin ti kor lá to zá sok fi gye lem be vé te lé -
vel meg ha tá ro zott sza va to ló tõke alap ve tõ tõ ké jé bõl és já -
ru lé kos tõ ké jé bõl 50-50%-os arány ban le kell von ni:

a) a más pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko -
zás ban, biz to sí tó ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ
ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér té két – ha a fel so rol tak nál a
be fek te té si vál lal ko zás be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del -
ke zik –, va la mint az elõ zõ ek ben fel so rolt vál lal ko zá sok ré -
szé re nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke, alap ve tõ köl csön tõ -
ke és já ru lé kos köl csön tõ ke könyv sze rin ti ér té két,

b) a be fo lyá so ló ré sze se dés nek nem mi nõ sü lõ, más
pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko zás ban, biz -
to sí tó ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ ré sze se dé sek
könyv sze rin ti ér té ké nek, va la mint az elõ zõ ek ben fel so rolt 
vál lal ko zá sok ré szé re nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke,
alap ve tõ köl csön tõ ke és já ru lé kos köl csön tõ ke könyv sze -
rin ti ér té ké nek együt tes össze gé bõl az 1–17. pon tok fi gye -
lem be vé te lé vel szá mí tott sza va to ló tõke tíz szá za lé kát
meg ha la dó ré szét,

c) ha a be fek te té si vál lal ko zás a hi te le zé si koc ká za tát
bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mít ja, ak kor az
el szá molt ér ték vesz tés és a kép zett cél tar ta lék össze gé nek
a vár ha tó vesz te ség ér té ké vel csök ken tett ér té ké nek össze -
gét, ha ez a kü lönb ség ne ga tív, va la mint a ré sze se dé sek
koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek – a kü lön jog sza -
bály sze rin ti – az egy sze rû sú lyo zá si mód szer rel vagy
PD/LGD mód szer rel tör té nõ meg ha tá ro zá sa ese tén, a rész -
vény ki tett sé gek vár ha tó vesz te sé ge össze gét,

d) azon ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók össze gét, amely hez
kü lön jog sza bály 1250%-os koc ká za ti súlyt rend el, ha a hi -
tel in té zet ezen össze get a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
ér ték meg ha tá ro zá sá nál nem ve szi fi gye lem be,

e) a ke res ke dé si könyv sze rin ti nyit va szál lí tás ér té két a
má so dik szer zõ dés sze rin ti (fi ze tést vagy szál lí tást kö ve tõ) 
5. mun ka nap tól az ügy let meg szûn té ig.”

9. A Bsztv. 2. mel lék le te a 18. pont ját kö ve tõ en a kö vet -
ke zõ 18A. pont tal egé szül ki:

„18A. Ha a 17. pont sze rin ti kor lá to zá sok fi gye lem be
vé te lé vel meg ha tá ro zott já ru lé kos tõke ér té két meg ha lad ja 
a 18. pont ban meg ha tá ro zott té te lek ér té ké nek 50%-a,
 akkor a kü lön bö ze tet az alap ve tõ tõke ér té ké bõl kell
 levonni.”

10. A Bsztv. 2. mel lék le té nek 19. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„19. A 18. pont ban fog lalt le vo ná so kat kö ve tõ en fenn -
ma ra dó – a 10. pont f) al pont já ban és a 18. pont c), d) és
e) al pont já ban rög zí tett té te lek fi gyel men kí vül ha gyá sá val 
szá mí tott – sza va to ló tõke alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke ré szei
ké pe zik a 101. §-ban meg ha tá ro zott, a sza va to ló tõke
nagy sá gá hoz kö tött kor lá to zá sok alap ját.”

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
90/2008. (IV. 23.) Korm.

rendelete

az önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatás 2008. évi elõirányzatából történõ

többlettámogatás igénylésérõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 8. szá mú mellék -
lete II/2. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer ve
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) a te le pü lé si ön kor mány za -
tok ál tal a 2008. ja nu ár–jú ni us hó na pok ra köz cé lú fog lal -
koz ta tás hoz az egyes pénz be li szo ci á lis el lá tá sok el szá mo -
lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) sze rint igé nyelt tá mo ga tá sok nak
az R. 6. szá mú mel lék le te 8. b) pont ja sze rin ti össze ge it
össze sí ti (a továb biak ban: elsõ fél éves fel hasz ná lás), és az
össze sí tett ada to kat az Ön kor mány za ti és Területfejlesz -
tési Mi nisz té ri um ré szé re me gyén ként, te le pü lés so ros
bon tás ban – elekt ro ni kus úton – 2008. jú li us 20-ig meg -
kül di.

(2) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium az össze sí tett ada to kat – öt mun ka na pon be lül –
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, va la mint a Pénz -
ügy mi nisz té ri um ré szé re tá jé koz ta tá sul meg kül di.

2.  §

(1) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium 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: T.)
8. szá mú mel lék le te II/2. pont ja sze rint a te le pü lé si ön kor -
mány zat szá má ra meg ál la pí tott, a köz cé lú fog lal koz ta tás -
hoz kap cso ló dó éves ke ret össze get az 1.  § (1) be kez dé se
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sze rin ti el szá mo lás alap ján mó do sít ja, és a T. 8. szá mú
mel lék le te II/2. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint a te le -
pü lé si ön kor mány zat ré szé re mó do sí tott éves elõ irány za -
tot ál la pít meg.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti mó do sí tott éves elõ irány za -
tok, va la mint a T. 8. szá mú mel lék le te II/2. pont já ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint a T. 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 
költ ség ve té sé ben kép zõ dött tar ta lék (a továb biak ban: tar -
ta lék) össze gé rõl az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um az Igaz ga tó sá go kon ke resz tül 2008. au gusz -
tus 1-jé ig ér te sí ti a te le pü lé si ön kor mány za to kat.

3.  §

(1) A tar ta lék ból az a te le pü lé si ön kor mány zat igé nyel -
het köz cé lú fog lal koz ta tás cél já ra több let tá mo ga tást,
amely nél a mó do sí tott éves elõ irány zat nak és az elõ leg -
igény lé sek együt tes össze gé nek a kü lönb sé ge ke ve sebb,
mint az elsõ fél évi fel hasz ná lás egy ha vi át la ga (a továb -
biak ban: több let igény lés). A te le pü lé si ön kor mány zat
több let igény lé sé nek egy ha vi össze ge nem le het több mint
az elsõ fél évi fel hasz ná lás egy havi át la ga.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat no vem ber, de cem ber
 hónapban több let igény lést nem nyújt hat be.

(3) A több let igény lés rõl (elõ irány zat-mó do sí tás igény -
lé se) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a tárgy hó nap
– elsõ al ka lom mal au gusz tus – 10-ig a mel lék let sze rin ti
adat la pon ér te sí ti az Igaz ga tó sá got.

(4) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett több let igény lé se ket
össze sí ti, és az össze sí tett ada to kat az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ré szé re me gyén ként, te le -
pü lés so ros bon tás ban – elekt ro ni kus úton – min den hó nap
15-ig meg kül di. Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um az össze sí tett ada to kat – öt mun ka na pon
 belül – a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ré szé re
 tájékoztatásul meg kül di.

(5) A több let igény lé sek tel je sí té se – a ha von ta be ér ke -
zett igé nyek nek meg fele lõen – a tar ta lék ere jé ig tör té nik.
Ha a tar ta lék össze ge nem ele gen dõ a havi igény lé sek tel -
jes ki elé gí té sé re, an nak a te le pü lé si ön kor mány za tok
 közötti fel osz tá sa a még ren del ke zés re álló tar ta lék és az
adott havi igény lé sek össze gé nek ará nyá ban tör té nik.

(6) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium az Igaz ga tó sá gon ke resz tül a tárgy hó nap 30-ig érte -
síti a te le pü lé si ön kor mány za tot a több let igény lés alap ján
biz to sí tott tá mo ga tás ról és a mó do sí tott éves elõ irány zat -
nak a több let igény lés alap ján biz to sí tott tá mo ga tás össze -
gé vel tör té nõ to váb bi mó do sí tá sá ról.

(7) A te le pü lé si ön kor mány zat a (6) be kez dés sze rin ti,
a több let igény lés alap ján mó do sí tott elõ irány zat ter hé re
 támogatást az R.-ben fog lal tak sze rint igé nyel het.

(8) Azok nál a te le pü lé si ön kor mány za tok nál, ahol év
vé gén a tény le ges fel hasz ná lás nem éri el a (6) be kez dés
sze rin ti, a több let igény lés alap ján mó do sí tott elõ irány za -
tot, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
az éves tény le ges fel hasz ná lás össze ge sze rint ha tá roz za
meg az éves mó do sí tott elõ irány za tot, és er rõl az Igaz ga tó -
sá gon ke resz tül 2009. feb ru ár 20-ig tá jé koz tat ja a telepü -
lési ön kor mány za to kat.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
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 az ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz -
ta tás 2007. évi elõ irány za tá nak mó do sí tá si rend jé rõl és a
több let tá mo ga tás igény lé sé rõl, to váb bá a pénz be li és ter -
mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok igény lé sé nek és meg ál la pí -
tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 102/2007. (V. 9.) Korm. ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 90/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez

ADATLAP

a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ
elõirányzat-módosítás igényléséhez (többletigénylés)

......... év .......................... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ...................................................................................................................................................

2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: .......................................................................................................................................

3. KSH kód ja (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó): ...................................................................

4. A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás tárgy évi elõ leg igény lé sé nek ala ku lá sa

a) a tárgy év ben fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ összeg (az éves mó do sí tott elõ -
irány zat össze gét kell fel tün tet ni): .............. Ft

b) a tárgy hó nap pal be zá ró lag fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyelt elõ le gek együt tes
 összege: .............. Ft

c) a tárgy év ben még ren del ke zés re álló ke ret [4. a) és 4. b) ro vat kü lönb sé ge]: .............. Ft

5. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ havi elõ irány zat-több let (a tárgy év ja nu ár–jú ni us
hó nap ja i ra igé nyelt tá mo ga tás egy havi át la gá nak meg fe le lõ összeg): ............... Ft

6. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ éves elõ irány zat-több let

a) az 5-ös ro vat ban sze rep lõ összeg szo roz va az igény lést kö ve tõ hó nap tól no vem ber hó nap pal
be zá ró lag a hó na pok szá má val: ............... Ft

b) a tárgy év ben még ren del ke zés re álló ke ret [meg egye zik a 4. c) ro vat össze gé vel]: ...............Ft

c) fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ több let tá mo ga tás össze ge [meg egye zik a 6. a)
és 6. b) ro vat kü lönb sé gé vel]: ............... Ft

7. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén tény le ge sen igé nyelt több let-elõ irány zat éves össze ge [a 7-es
ro vat össze ge nem ha lad hat ja meg a 6. c) ro vat össze gét]: .............. Ft

..............................................,  ........... év ......................... hó nap ..... nap

P. H.

.......................................... ...............................................
jegy zõ alá írá sa pol gár mes ter alá írá sa
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A Kormány
91/2008. (IV. 23.) Korm.

rendelete

az M4 autópálya/autóút és a 4. számú fõút
fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
 jelentõségû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról
és egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ngt.) 12.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–b) pont jai és
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügye ket, ame lyek alap ját a kö vet ke zõ be ru há zá sok ké pe -
zik:

a) M4 Abony–Fegy ver nek gyors for gal mi út (M4 Szol -
no kot észak ról el ke rü lõ út meg épí té se, Ti sza püs pö ki híd);

b) M4 Fegy ver nek–Kis új szál lás gyors for gal mi út;
c) M4 Kis új szál lás–Püs pök la dány gyors for gal mi út;
d) M4 Püs pök la dány–Be rettyó új fa lu gyors for gal mi út;
e) M4 Be rettyó új fa lu–or szág ha tár gyors for gal mi út;
f) 4. sz. fõút Kis új szál lás el ke rü lõ (140+500–151+

580 km sz.) (M4 nyom vo na lán);

g) 4. sz. fõút Haj dú-Bi har me gyei sza ka sza 11,5 ton nás
bur ko lat meg erõ sí tés (180+400–199+950; 241+650–248+ 
480 km sz.);

h) 4. sz. fõút Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei sza ka sza
11,5 ton nás bur ko lat meg erõ sí tés (248+500–341+
850 km sz.);

i) 4. sz. fõút Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei sza ka sza
11,5 ton nás bur ko lat meg erõ sí tés (Új fe hér tó–Zá hony tér -
sé ge);

j) 4. sz. fõút Deb re cen el ke rü lõ 35.–4. vissza té rõ;
k) 4. sz. fõút Haj dú szo bosz ló–Deb re cen (209+4200–

216+455 km sz.).
 (2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az
(1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben
 eljáró ha tó sá go kat.
 (3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el,

a) a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ügyek ben az
ott meg ha tá ro zott szer vek jár nak el;

b) a 2. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ ügyek ben a
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer vet az Ngt. 2.  §-ának
al kal ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.
 (2) A ren de le tet a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban kell al kal maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Be ru há zás és azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá val

 kapcsolatos en ge dé lyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

1. M4 Abony–Fegy ver nek
gyors for gal mi út
(M4 Szol no kot észak ról
el ke rü lõ út meg épí té se,
Ti sza püs pö ki híd)

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak ese -
té ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va tal

b) az egyéb or szá gos köz -
utak, he lyi köz utak és
köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

b) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság il le té kes Igaz ga -
tó sá ga

víz jo gi en ge dély Ti szán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség



Be ru há zás és azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá val

 kapcsolatos en ge dé lyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

2. M4 Fegy ver nek–Kis új -
szál lás gyors for gal mi út

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak ese -
té ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va tal

b) az egyéb or szá gos köz -
utak, he lyi köz utak és
köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

b) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

víz jo gi en ge dély Ti szán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

3. M4 Kis új szál lás–Püs pök -
la dány gyors for gal mi út

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak ese -
té ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság Köz pon ti Hi va tal

b) az egyéb or szá gos köz -
utak, he lyi köz utak és
köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

b) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

víz jo gi en ge dély Ti szán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

4. M4 Püs pök la dány–
Be rettyó új fa lu gyors for -
gal mi út

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak ese -
té ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság Köz pon ti Hi va tal

b) az egyéb or szá gos köz -
utak, he lyi köz utak és
köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

b) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

víz jo gi en ge dély Ti szán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

5. M4 Be rettyó új fa lu–
or szág ha tár gyors for gal mi 
út

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak ese -
té ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság Köz pon ti Hi va tal

b) az egyéb or szá gos köz -
utak, he lyi köz utak és
köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

b) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

víz jo gi en ge dély Ti szán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

6. 4. sz. fõút Kis új szál lás
 elkerülõ (140+500–151+
580 km sz.) (M4 nyom vo -
na lán)

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak ese -
té ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va tal

b) az egyéb or szá gos köz -
utak, he lyi köz utak és
köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

b) Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

víz jo gi en ge dély Ti szán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
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Be ru há zás és azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá val

 kapcsolatos en ge dé lyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

7. 4. sz. fõút Haj dú-Bi har
me gyei sza ka sza 11,5 ton -
nás bur ko lat meg erõ sí té -
se/fej lesz té se
(180+400–199+950; 241+ 
650–248+480 km sz.)

épí té si en ge dé lyek Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va tal

köz vi lá gí tás lé te sí té si en -
ge dé lye

Ma gyar Ke res ke del mi
 Engedélyezési Hi va tal
 területileg il le té kes szer ve

Ma gyar Ke res ke del mi
 Engedélyezési Hi va tal
köz pon ti szer ve

8. 4. sz. fõút Sza bolcs-Szat -
már-Be reg me gyei sza ka -
sza 11,5 ton nás bur ko lat
meg erõ sí té se/fej lesz té se
(248+500–341+
850 km sz.)

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va tal

víz jo gi en ge dély Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör -
nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

ré gé sze ti ása tá si en ge dély
ki adá sa

Kul tu rá lis Örök ség vé del -
mi Hi va tal te rü le ti szer ve

Kul tu rá lis Örök ség vé del -
mi Hi va tal el nö ke

hu musz gaz dál ko dá si terv
jó vá ha gyá sa

Haj dú-Bi har Me gyei
 Mezõgazdasági Szak igaz -
ga tá si Hi va tal Nö vény- és
Ta laj vé del mi Igazgató -
sága

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal Köz pont ja

elekt ro mos ve ze té kek
 vezetékjogi en ge dé lyé nek
ki adá sa

Ma gyar Ke res ke del mi
 Engedélyezési Hi va tal
 Területi Mû sza ki Biz ton -
sá gi Fel ügye lõ ség

Ma gyar Ke res ke del mi
 Engedélyezési Hi va tal
 fõigazgatója

9. 4. sz. fõút Deb re cen el ke -
rü lõ 35.–4. vissza té rõ

víz jo gi en ge dély Ti szán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va tal

ré gé sze ti ása tá si en ge dély
ki adá sa

Kul tu rá lis Örök ség vé del -
mi Hi va tal te rü le ti szer ve

Kul tu rá lis Örök ség vé del -
mi Hi va tal el nö ke

szén hid ro gén ve ze té kek
épí té sé nek en ge dé lye zé se

Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és
Föld ta ni In té zet

10. 4. sz. fõút Haj dú szo bosz ló– 
Deb re cen (209+4200–
216+455 km sz.)

köz út ha tó sá gi en ge dé lyek Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Észak-al föl di
 Regionális Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va tal

ré gé sze ti ása tá si en ge dély
ki adá sa

Kul tu rá lis Örök ség vé del -
mi Hi va tal te rü le ti szer ve

Kul tu rá lis Örök ség vé del -
mi Hi va tal el nö ke

köz vi lá gí tás lé te sí té si
 engedélye

Ma gyar Ke res ke del mi
 Engedélyezési Hi va tal
 területileg il le té kes szer ve

Ma gyar Ke res ke del mi
 Engedélyezési Hi va tal
köz pon ti szer ve

hu musz gaz dál ko dá si terv
jó vá ha gyá sa

Haj dú-Bi har Me gyei
 Mezõgazdasági Szak igaz -
ga tá si Hi va tal Nö vény- és
Ta laj vé del mi Igazgató -
sága

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal Köz pont ja

szén hid ro gén ve ze té kek
épí té sé nek en ge dé lye zé se

Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és
Föld ta ni In té zet
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Be ru há zás és azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá val

 kapcsolatos en ge dé lyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

11. Az 1–10. pont ban meg je -
lölt be ru há zá sok kal össze -
füg gés ben meg va ló-
sí tan dó, or szá gos köz uta -
kon, he lyi köz uta kon és
köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán uta kon lévõ
30 mé ter sza bad nyí lást
meg ha la dó hi dak

Köz út ha tó sá gi en ge dé lyek Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va tal

2. számú melléklet a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

1. Út ügyi épí té si en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de lem
és víz ügy

il le té kes Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

Épí tés ügy il le té kes köz igaz ga tá si hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

Köz le ke dés

– légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi -
köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la

– vas úti köz le ke dés:
a) az or szá gos köz for gal mú vas út és a 
hoz zá csat la ko zó ipar vá gá nyok ese tén
b) a he lyi köz for gal mú vas út és a
hoz zá csat la ko zó ipar vá gány, va la -
mint a sa ját hasz ná la tú vas út ese tén

a) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Kiemelt Ügyek Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság il le -
té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

a) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la
b) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

– vízi köz le ke dés:
a) a vízi úttá mi nõ sí tett bel vi zet és ki -
kö tõt érin tõ ügyek ben (az úszó mû ves
ki kö tõ ki vé te lé vel)
b) a vízi úttá nem mi nõ sí tett bel vi zet
és úszó mû ves ki kö tõt érin tõ ügyek -
ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Kiemelt Ügyek Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság il le -
té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

a) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la
b) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

Föld tan il le té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
 Hivatal

Bá nyá szat te rü le ti leg il le té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
 Hivatal

Ren dé szet

– rend õr ség:
a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) il le té kes me gyei rend õr-fõ ka pi -
tány ság, a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Tûz vé de lem il le té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Had mû ve -
le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály

hon vé del mi mi nisz ter

Föld mû ve lés ügy

– ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal te rü le ti szer ve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal Köz pont ja

– er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal te rü le ti szer ve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal Köz pont ja

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
te rü le ti szer ve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat re gi o ná lis in té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki 
biz ton sá gi ha tó sá ga

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja

2. Víz jo gi en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Köz le ke dés

– köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság il le té -
kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Központi Hi va ta la

– vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Kiemelt Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Központi Hi va ta la

– légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi -
köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la

Föld tan il le té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
 Hivatal

Bá nyá szat te rü le ti leg il le té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
 Hivatal

Ren dé szet

– rend õr ség:
a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) il le té kes me gyei rend õr-fõ ka pi -
tány ság, a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Tûz vé de lem me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -
ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Tûz ol -
tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té ri um

Föld mû ve lés ügy

– ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal te rü le ti szer ve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal Köz pont ja

– er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal te rü le ti szer ve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal Köz pont ja

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
te rü le ti szer ve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat re gi o ná lis in té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki 
biz ton sá gi ha tó sá ga

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja
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A Kormány
92/2008. (IV. 23.) Korm.

rendelete

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról,
a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,

továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek 
állapotának felülvizsgálatáról

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé -
nek r) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a fo gya té kos sze mé lyek ott ho ná ban, il let ve ápo ló-

gon do zó célú la kó ott ho ná ban tör té nõ el he lye zés re ke rü lõ
nagy ko rú fo gya té kos sze mély alap vizs gá la tá ra (a továb -
biak ban: alap vizs gá lat),

b) az ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény ben vagy
ápo ló-gon do zó célú la kó ott hon ban el lá tott nagy ko rú
 fogyatékos sze mély, il let ve BNO 10 kód könyv F di ag nó -
zis kód dal ren del ke zõ el lá tott fe lül vizs gá la tá ra (a továb -
biak ban: gon do zá si fe lül vizs gá lat),

c) a szo ci á lis fog lal koz ta tás ke re té ben fog lal koz tat ni
kí vánt, il let ve fog lal koz ta tott, nap pa li in téz mény ben, ápo -
lást, gon do zást nyúj tó in téz mény ben vagy ápo ló-gon do zó
célú la kó ott hon ban el he lye zés re ke rü lõ, il let ve el he lye zett
el lá tott re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tá ra és fe lül -
vizs gá la tá ra (a továb biak ban: szo ci á lis fog lal koz ta tá si
 alkalmassági vizs gá lat, il let ve fe lül vizs gá lat),

d) re ha bi li tá ci ós in téz mény ben vagy re ha bi li tá ci ós célú 
la kó ott hon ban el he lye zés re ke rü lõ, il let ve el he lye zett sze -
mély re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tá ra és fe lül vizs -
gá la tá ra (a továb biak ban: át fo gó re ha bi li tá ci ós al kal mas -
sá gi vizs gá lat, il let ve fe lül vizs gá lat).

(2) A ren de let ha tá lya a fo gya té kos sze mé lyek ott ho ná -
ban el he lye zett kis ko rú el lá tot tak ál la po tá nak fe lül vizs gá -
la tá ra – a 13.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – nem ter jed ki.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) el lá tott: az a sze mély, aki nek in téz mé nyi el he lye zé -

sé rõl az in téz mény ve ze tõ, a fenn tar tó, il let ve a bí ró ság
a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) rendelkezé -
seinek meg fele lõen dön tött,

b) szo ci á lis fog lal koz ta tás: az el lá tot tak Szt. sze rin ti
szo ci á lis fog lal koz ta tá sa,

c) szo ci á lis szak ér tõ: – el sõ sor ban az Or szá gos Szo -
ciálpolitikai Szak ér tõi Név jegy zék ben sze rep lõ – ál ta lá nos 
szo ci á lis mun kás, szo ci á lis mun kás, szo ci ál po li ti kus,
 szociálpedagógus és szo ci á lis szer ve zõ,

d) fog lal koz ta tá si szak ér tõ: a re gi o ná lis mun ka ügyi
köz pont fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós mun ka tár sa, il let ve
a Mun ka ügyi Szak ér tõk Or szá gos Név jegy zé ké ben sze -
rep lõ vagy az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér -
tõi In té zet (a továb biak ban: ORSZI) ál tal fog lal koz ta tott
fog lal koz ta tá si, il let ve fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós szak -
értõ.

2.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti vizs gá la to kat (a továb -
biak ban együtt: vizs gá lat)

a) 2008. jú li us 1-je és 2009. jú ni us 30-a kö zött a re gi o -
ná lis mód szer ta ni in téz mé nyek (a továb biak ban: mód szer -
ta ni in téz mény) ál tal mû köd te tett szak ér tõi bi zott sá gok,

b) 2009. jú li us 1-jé tõl az ORSZI ki ren delt sé gé nek
szak ér tõi bi zott sá gai
vég zik [az a)–b) pont sze rin ti szak ér tõi bi zott sá gok
a továb biak ban együtt: szak ér tõi bi zott ság].
 (2) A vizs gá la tot

a) az in téz mé nyi el he lye zést meg elõ zõ en az el lá tott
 lakóhelye, il let ve tar tóz ko dá si he lye,

b) az in téz mé nyi el he lye zést köve tõen az in téz mény
szék he lye, te lep he lyen tör té nõ el lá tás ese tén te lep he lye



sze rint ille té kes mód szer ta ni in téz mény ál tal mû köd te tett
szak ér tõi bi zott ság, il let ve az ORSZI ille té kes ki ren delt sé -
gé nek ve ze tõ je ál tal ki je lölt szak ér tõi bi zott ság foly tat ja le.

3.  §

(1) Alap vizs gá lat és fo gya té kos sze mély gon do zá si
 felülvizsgálata ese tén a mód szer ta ni in téz mény ál tal mû -
köd te tett szak ér tõi bi zott ság

a) el nö ke a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je ál tal ki je -
lölt – el sõ sor ban a fo gya té kos sze mé lyek szo ci á lis ellá -
tása, re ha bi li tá ci ó ja té ma cso port ban szo ci á lis szak vizs gá -
val ren del ke zõ – szo ci á lis szak ér tõ,

b) egy tag ja az ille té kes re gi o ná lis szak fõ or vos ál tal
 kijelölt, a fo gya té kos ság jel le ge sze rin ti szak or vos,

c) egy tag ja a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je ál tal
 kijelölt, a fo gya té kos ság jel le ge sze rin ti szak gyógy pe da -
gó gus,

d) egy tag ja a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je ál tal
 kijelölt, a fo gya té kos sze mé lyek el lá tá sá ban jár tas pszi -
cho ló gus.
 (2) Szen ve dély be teg sze mély gon do zá si fe lül vizs gá la ta
ese tén a mód szer ta ni in téz mény ál tal mû köd te tett szak ér -
tõi bi zott ság

a) el nö ke a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je ál tal ki je -
lölt szo ci á lis szak ér tõ,

b) egy tag ja a re gi o ná lis pszi chi át ri ai szak fõ or vos ál tal
ki je lölt ad dik to ló gus, en nek hi á nyá ban pszi chi á ter szak -
orvos,

c) egy tag ja a re gi o ná lis pszi chi át ri ai szak fõ or vos ál tal
ki je lölt kli ni kai szak pszi cho ló gus.
 (3) Az (1)–(2) be kez dés ben nem em lí tett el lá tott gon do -
zá si fe lül vizs gá la ta ese tén a mód szer ta ni in téz mény ál tal
mû köd te tett szak ér tõi bi zott ság

a) el nö ke a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je ál tal ki je -
lölt szo ci á lis szak ér tõ,

b) egy tag ja a re gi o ná lis pszi chi át ri ai szak fõ or vos ál tal
ki je lölt pszi chi á ter szak or vos,

c) egy tag ja a re gi o ná lis pszi chi át ri ai szak fõ or vos ál tal
ki je lölt kli ni kai szak pszi cho ló gus.
 (4) Szo ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi vizs gá lat,
 illetve fe lül vizs gá lat, va la mint át fo gó re ha bi li tá ci ós al kal -
mas sá gi vizs gá lat, il let ve fe lül vizs gá lat ese tén a mód szer -
ta ni in téz mény ál tal mû köd te tett szak ér tõi bi zott ság

a) el nö ke a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je ál tal ki je -
lölt szo ci á lis szak ér tõ,

b) egy tag ja a re gi o ná lis fog lal ko zás-egész ség ügyi szak -
fõ or vos ál tal ki je lölt, re ha bi li tá ci ó ban jár tas szak or vos,

c) egy tag ja az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal ki je lölt
fog lal koz ta tá si szak ér tõ,

d) fo gya té kos sze mély ese tén egy tag ja az ille té kes
 regionális szak fõ or vos ál tal ki je lölt, a fo gya té kos ság jel le -
ge sze rin ti szak or vos,

e) fo gya té kos sze mély ese tén egy tag ja a mód szer ta ni
in téz mény ve ze tõ je ál tal ki je lölt, a fo gya té kos ság jel le ge
sze rin ti szak gyógy pe da gó gus.

4.  §

(1) Az ORSZI szak ér tõi bi zott sá gá nak
a) el nö ke or vos szak ér tõ,
b) egy tag ja szo ci á lis szak ér tõ,
c) egy tag ja – szo ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi

vizs gá lat, il let ve fe lül vizs gá lat, va la mint át fo gó re ha bi li tá -
ci ós al kal mas sá gi vizs gá lat, il let ve fe lül vizs gá lat ese tén –
fog lal koz ta tá si szak ér tõ,

d) egy tag ja – fo gya té kos sze mély vizs gá la ta ese tén –
a fo gya té kos ság jel le ge sze rin ti szak gyógy pe da gó gus,

e) egy tag ja a c)–d) pont ban nem em lí tett ese tek ben egy 
to váb bi or vos szak ér tõ.
 (2) Az ORSZI szak ér tõi bi zott sá ga i ra és mû kö dé sük re
az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az Or szá -
gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet rõl, va la -
mint el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

5.  §

(1) Az alap vizs gá la tot és az át fo gó re ha bi li tá ci ós al kal -
mas sá gi vizs gá la tot az in téz mény ve ze tõ

a) az elõ gon do zás I. sza ka szá ban,
b) ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény vagy ápo ló-

gon do zó célú la kó ott hon és re ha bi li tá ci ós in téz mény vagy
re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon kö zött tör té nõ át he lye zés
ese tén az át he lye zés kez de mé nye zé sét kö ve tõ nyolc na pon 
be lül
kez de mé nye zi.

(2) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi vizs gá la tot
az in téz mény ve ze tõ az el he lye zé si ké re lem be ér ke zé sét
köve tõen, de a fog lal koz ta tás ter ve zett meg kez dé sét meg -
elõ zõ en leg alább har minc nap pal kez de mé nye zi.
 (3) A gon do zá si fe lül vizs gá la tot, a szo ci á lis fog lal koz -
ta tá si fe lül vizs gá la tot és az át fo gó re ha bi li tá ci ós fe lül vizs -
gá la tot (a továb biak ban együtt: fe lül vizs gá lat) az in téz -
mény ve ze tõ a fe lül vizs gá lat ra meg ha tá ro zott idõ pon tot
meg elõ zõ en leg alább har minc nap pal, át he lye zés ese tén az 
át he lye zés kez de mé nye zé sét kö ve tõ nyolc na pon be lül
kez de mé nye zi.
 (4) A fe lül vizs gá lat ra kö te le zett el lá tott, il let ve tör -
vényes kép vi se lõ je – a kö vet ke zõ kö te le zõ fe lül vizs gá lat
idõ pont já tól füg get le nül – éven te egy al ka lom mal az in téz -
mény ve ze tõ nél kez de mé nyez he ti a fe lül vizs gá lat el vég zé -
sét. Az in téz mény ve ze tõ tá jé koz tat ja az el lá tot tat és tör -
vényes kép vi se lõ jét az (6) be kez dés ben fog lal tak ról és a
(7) be kez dés sze rin ti vizs gá la ti díj ról, majd a kez de mé nye -
zést a be nyúj tás tól szá mí tott nyolc na pon be lül – az ál ta la
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ki töl tött adat la pon, az (5) be kez dés sze rin ti egyéb do ku -
men tu mo kat mel lé kel ve – to váb bít ja a mód szer ta ni in téz -
mény hez, il let ve az ORSZI ki ren delt sé gé hez.
 (5) A vizs gá la to kat 2009. jú ni us 30-áig a Szo ci ál po li ti -
kai és Mun ka ügyi In té zet (a továb biak ban: In té zet), azt
köve tõen az ORSZI ál tal erre a cél ra rend sze re sí tett, és az
In té zet, il let ve az ORSZI hon lap ján köz zé tett adat la pon
kell kez de mé nyez ni. Az adat lap hoz csa tol ni kell az el lá tott 
ren del ke zés re álló egész ség ügyi és – fo gya té kos sze mély
ese tén – gyógy pe da gó gi ai do ku men tá ci ó ját.
 (6) Az in téz mény ve ze tõ a kez de mé nye zés sel egy ide jû -
leg írás ban ér te sí ti az el lá tot tat és tör vényes kép vi se lõ jét

a) a vizs gá lat in do ká ról, cél já ról,
b) a vizs gá la tot le foly ta tó szerv rõl,
c) az el lá tott jo ga i ról,
d) a vizs gá lat me ne té rõl.

 (7) A vizs gá lat – a (4) be kez dés sze rin ti eset ki vé te lé -
vel – té rí tés men tes. A (4) be kez dés sze rin ti eset ben az el lá -
tott ál tal fi ze ten dõ vizs gá la ti díj össze ge 4000 Ft.

6.  §

(1) So ron kí vü li el he lye zé si ké re lem ese tén az alap vizs -
gá la tot és az át fo gó re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tot 
a kez de mé nye zés be ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül,
az egyéb vizs gá la to kat a kez de mé nye zés be ér ke zé sét
 követõ har minc na pon be lül kell le foly tat ni. Ha az el lá tott
lak ha tá sa vagy ál la po tá nak meg fe le lõ el lá tá sa más kép pen
nem biz to sí tott, il let ve a ké se de lem a re ha bi li tá ció ered mé -
nyes sé gét ve szé lyez tet né, az el lá tott az in téz mény ben,
 illetve a la kó ott hon ban az alap vizs gá lat, il let ve az át fo gó
re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá lat be fe je zé se elõtt is
 elhelyezhetõ.
 (2) A szak ér tõi bi zott ság el nö ke elõ adó szak ér tõt je löl
ki. Elõ adó szak ér tõ nek a bi zott ság bár mely tag ja kijelöl -
hetõ.
 (3) A szak ér tõi bi zott ság a vizs gá la tot a be nyúj tott
egész ség ügyi és egyéb do ku men tá ci ók alap ján, az el lá tott
meg hall ga tá sá val, va la mint – ha a ren del ke zés re álló
egész ség ügyi és egyéb do ku men tá ció alap ján az el lá tott
 állapota meg ala po zot tan nem ítél he tõ meg – az el lá tott
sze mé lyes vizs gá la tá val vég zi.
 (4) A meg hall ga tást, il let ve a sze mé lyes vizs gá la tot

a) az in téz mé nyi el he lye zést meg elõ zõ en az el lá tott
 lakóhelyén, tar tóz ko dá si he lyén,

b) az in téz mé nyi el he lye zést köve tõen az in téz mény ben
kell le foly tat ni, ki vé ve, ha a sze mé lyes vizs gá la tot egész -
ség ügyi szol gál ta tó nál kell el vé gez ni. Az in téz mény ben
tör té nõ meg hall ga tás, il let ve sze mé lyes vizs gá lat feltéte -
leit – köz tük a kom mu ni ká ci ó ban aka dá lyo zott el lá tott
szá má ra a kom mu ni ká ció sze mé lyi és egyéb fel té te le it –
az in téz mény ve ze tõ kö te les biz to sí ta ni.

(5) A meg hall ga tás ról, il let ve a sze mé lyes vizs gá lat ról
leg alább nyolc mun ka nap pal ko ráb ban írás ban kell ér te sí -
te ni az in téz mény ve ze tõt, aki ha la dék ta la nul ér te sí ti az
 ellátottat és tör vényes kép vi se lõ jét.
 (6) Ha az el lá tott a jog kö vet kez mé nyek rõl tör té nõ tá jé -
koz ta tást köve tõen sem mû kö dik köz re, így kü lö nö sen
a vizs gá la ton nem je le nik meg, a szak ér tõi bi zott ság a
szak vé le mény ki adá sát mel lõ zi, és er rõl írás ban tá jé koz tat -
ja az in téz mény ve ze tõt.

7.  §

(1) A szak ér tõi bi zott ság a vizs gá lat ered mé nyét szak vé -
le mény ben fog lal ja össze. A szak ér tõi bi zott ság a szak vé -
le ményt tag jai több sé gé nek tá mo ga tó sza va za tá val fo gad -
ja el. Négy fõs szak ér tõi bi zott sá gok ban sza va zat egyen lõ -
ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.
 (2) A szak vé le mény tar tal maz za

a) a ki ál lí tá sá nak he lyét, idõ pont ját, a szak ér tõi bi zott -
ság tag ja i nak ne vét,

b) az el lá tott ne vét, any ja ne vét, szü le té si he lyét és ide -
jét, va la mint la kó-, il let ve tar tóz ko dá si he lyét,

c) az in téz mény ne vét, szék he lyét, te lep he lyét és ága -
za ti azo no sí tó ját,

d) a vizs gá lat cél já nak és fo lya ma tá nak rö vid is mer te -
té sét,

e) a szak ér tõi vizs gá lat so rán fel hasz nált do ku men tu -
mok és az el vég zett vizs gá la tok meg je lö lé sét, meg hall ga -
tás, il let ve sze mé lyes vizs gá lat ese tén an nak hely szí nét és
idõ pont ját,

f) az el lá tott men tá lis, fi zi kai és egész sé gi ál la po tá ra
vo nat ko zó lé nye ges meg ál la pí tá so kat,

g) az el lá tot tal össze füg gõ egyéb lé nye ges kö rül mé -
nye ket,

h) a szak vé le mény fe lül bí rá la tá nak le he tõ sé gé rõl  szóló
tá jé koz ta tást.
 (3) A szak vé le ményt meg kell kül de ni az el lá tott nak,
tör vényes kép vi se lõ jé nek és az in téz mény ve ze tõ nek.
 (4) A vizs gá lat ered mé nyé re hi vat koz va – ha az Szt. ki -
vé telt nem tesz – az el lá tot tal kö tött meg ál la po dás egy -
oldalúan nem mó do sít ha tó, és nem szün tet he tõ meg.
 (5) Az in téz mény ve ze tõ a szak vé le mény alap ján meg -
tett, il let ve kez de mé nye zett in téz ke dé sek rõl tá jé koz tat ja
az el lá tot tat és tör vényes kép vi se lõ jét.
 (6) Ha az in téz mény ve ze tõ a szak vé le mény ki adá sá tól
szá mí tott egy éven be lül

a) ugyan azon sze méllyel kap cso lat ban is mé tel ten szo -
ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi vizs gá la tot vagy át fo gó
re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tot kez de mé nyez,

b) ugyan azon sze méllyel kap cso lat ban ugyan azon
 okból is mé tel ten szo ci á lis fog lal koz ta tá si fe lül vizs gá la tot
vagy át fo gó re ha bi li tá ci ós fe lül vizs gá la tot kez de mé nyez,
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a szak ér tõi bi zott ság a vizs gá la tot csak ak kor vég zi el, ha a
kez de mé nye zés bõl meg ál la pít ha tó, hogy az el lá tott men tá -
lis, fi zi kai vagy egész sé gi ál la po tá ban lé nye ges vál to zás
kö vet ke zett be. El len ke zõ eset ben a szak ér tõi bi zott ság a
szak vé le mény ki adá sát mel lõ zi, és er rõl az in téz mény ve -
ze tõt írás ban tá jé koz tat ja.

8.  §

(1) A szak vé le mény kéz hez vé te lét kö ve tõ ti zen öt na pon 
be lül az el lá tott, il let ve tör vényes kép vi se lõ je és az in téz -
mény ve ze tõ – az ok meg je lö lé sé vel – 2000 fo rint meg fi ze -
té se mel lett kér he ti a szak vé le mény fe lül bí rá la tát.
 (2) A szak vé le mény fe lül bí rá la tát

a) a 2.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti eset ben a
szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal a mód -
szer ta ni in téz ménnyé tör té nõ ki je lö lés so rán meg ha tá ro -
zott má sik mód szer ta ni in téz mény szak ér tõi bi zott sá ga,

b) a 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti eset ben az
ORSZI ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak szak ér tõi
 bizottsága
vég zi.
 (3) A szak vé le mény fe lül bí rá la tá ra a szak vé le mény
 kiadására vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen
 alkalmazni az zal az el té rés sel, hogy a szak vé le mény nem
tar tal maz za a szak vé le mény fe lül bí rá la tá nak le he tõ sé gé rõl 
 szóló tá jé koz ta tást.

Alapvizsgálat és gondozási felülvizsgálat

9.  §

(1) Az alap vizs gá lat és a gon do zá si fe lül vizs gá lat cél ja
az el lá tott men tá lis, fi zi kai és egész sé gi ál la po tá nak fel mé -
ré sé vel, az egyén re sza bott el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben
an nak meg ál la pí tá sa, hogy az el lá tott szá má ra mely ellá -
tási tí pus és for ma meg fe le lõ, va la mint az egyé ni gondo -
zási, il let ve fej lesz té si terv el ké szí té sé nek se gí té se.
 (2) A gon do zá si fe lül vizs gá la tot az alap vizs gá lat so rán
meg ha tá ro zott idõ pont ban, alap vizs gá lat ra nem kö te le zett
sze mély ese tén az in téz mé nyi el he lye zést köve tõen öt év
múl va, a to váb bi gon do zá si fe lül vizs gá la to kat a ko ráb bi
gon do zá si fe lül vizs gá lat so rán meg ha tá ro zott idõ pont ban,
va la mint ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény és ápo ló-
gon do zó célú la kó ott hon kö zött tör té nõ át he lye zés ese tén
kell le foly tat ni. Nem kell az át he lye zés ese tén a gon do zá si
fe lül vizs gá la tot el vé gez ni, ha az alap vizs gá la tot vagy a
gon do zá si fe lül vizs gá la tot az át he lye zést meg elõ zõ egy
éven be lül el vé gez ték.
 (3) A szak vé le mény a 7.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon 
túl tar tal maz za

a) an nak meg ál la pí tá sát, hogy az el lá tá si tí pus és for ma
meg fe lel-e az el lá tott men tá lis, fi zi kai és egész sé gi ál la po -

tá nak, szük ség ese tén a ja vas la tot az el lá tá si tí pus vagy for -
ma meg vál toz ta tá sá ra,

b) a ja vas la tot az egyé ni fej lesz té si terv el ké szí té sé hez,
il let ve az egyé ni gon do zá si terv, il let ve az egyé ni fejlesz -
tési terv mó do sí tá sá ra,

c) a gon do zá si fe lül vizs gá lat idõ pont ját.
 (4) A gon do zá si fe lül vizs gá lat idõ pont ját a szak ér tõi
 bizottság a kö rül mé nye ket mér le gel ve ha tá roz za meg az -
zal, hogy az alap vizs gá lat és a gon do zá si fe lül vizs gá lat,
 illetve a két fe lül vizs gá lat kö zött öt év nél több idõ nem tel -
het el.
 (5) Az in téz mény ve ze tõ a vizs gá lat ered mé nye alap ján

a) gon dos ko dik az egyé ni fej lesz té si terv el ké szí té sé -
rõl, il let ve az egyé ni gon do zá si, il let ve fej lesz té si terv
 módosításáról,

b) kez de mé nye zi az in téz mé nyi jog vi szony meg szün te -
té sét, il let ve az el lá tott más in téz mény ben tör té nõ el he lye -
zé sét, ha a szak vé le mény alap ján in do kolt nak lát ja.

Szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat
és felülvizsgálat

10.  §

(1) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi vizs gá lat és
fe lül vizs gá lat cél ja az el lá tott men tá lis, fi zi kai és egész sé gi 
ál la po tá nak, il let ve kész sé ge i nek, ké pes sé ge i nek fel mé ré -
sé vel an nak meg ál la pí tá sa, hogy az el lá tott al kal mas-e
 szociális fog lal koz ta tás ke re té ben tör té nõ mun ka vég zés re, 
il let ve al kal mas sá ga ese tén szá má ra me lyik szo ci á lis fog -
lal koz ta tá si for ma és mi lyen hosszú mun ka idõ a leg in kább
meg fe le lõ.
 (2) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si fe lül vizs gá la tot le kell
foly tat ni

a) a szo ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi vizs gá lat,
 illetve a ko ráb bi fe lül vizs gá lat so rán meg ha tá ro zott idõ -
pont ban,

b) olyan el lá tott szo ci á lis fog lal koz ta tá sa ese tén, aki rõl
a szak ér tõi bi zott ság a ko ráb bi szak vé le mé nyé ben azt ál la -
pí tot ta meg, hogy nem al kal mas szo ci á lis fog lal koz ta tás
ke re té ben tör té nõ mun ka vég zés re,

c) a szo ci á lis fog lal koz ta tás ko ráb bi szak vé le mény ben
ja va solt for má já nak meg vál toz ta tá sa ese tén.
 (3) A szak vé le mény a 7.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon 
túl tar tal maz za

a) a vé le ményt ar ról, hogy az el lá tott szo ci á lis fog lal -
koz ta tás ban tör té nõ rész vé tel re al kal mas-e,

b) a meg fe le lõ fog lal koz ta tá si for mát, mun ka idõt, va la -
mint a szo ci á lis fog lal koz ta tá si fe lül vizs gá lat idõ pont ját,
ha az el lá tott szo ci á lis fog lal koz ta tás ra al kal mas.
 (4) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si fe lül vizs gá lat idõ pont ját
a szak ér tõi bi zott ság a kö rül mé nye ket mér le gel ve hatá -
rozza meg az zal, hogy a szo ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas -
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sá gi vizs gá lat és fe lül vizs gá lat, il let ve két szo ci á lis fog lal -
koz ta tá si fe lül vizs gá lat kö zött öt év nél több idõ nem tel het
el. Ha az el lá tott gon do zá si fe lül vizs gá la tát is el kell
 végezni, a szo ci á lis fog lal koz ta tá si fe lül vizs gá lat idõ pont -
ja ként a gon do zá si fe lül vizs gá lat idõ pont ját kell meg ha tá -
roz ni.
 (5) Az in téz mény ve ze tõ a vizs gá lat ered mé nye alap ján

a) dönt a fog lal koz ta tás ról és a fog lal koz ta tá si for má ról,
b) a (6) be kez dés sze rin ti eset ben, vagy ha egyéb ként

in do kolt nak lát ja, kez de mé nye zi a fog lal koz ta tá si for ma,
il let ve a mun ka idõ mó do sí tá sát,

c) szük ség ese tén gon dos ko dik az egyé ni gon do zá si,
 illetve fej lesz té si terv mó do sí tá sá ról.
 (6) Az in téz mény ve ze tõ és fenn tar tó az el lá tott szo ci á lis 
fog lal koz ta tá sá ról és a fog lal koz ta tá si for má ról  szóló dön -
té se so rán a szak vé le mény hez köt ve van.

11.  §

(1) Ha a szo ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi vizs gá lat 
és az alap vizs gá lat egy idõ ben ese dé kes, a vizs gá la to kat
együtt kell le foly tat ni. A gon do zá si fe lül vizs gá la tot és – ha 
az el lá tott szo ci á lis fog lal koz ta tás ban vesz részt – a 10.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fe lül vizs gá la tot együtt
kell le foly tat ni. Ha a gon do zá si fe lül vizs gá lat a szo ci á lis
fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi vizs gá lat tal vagy a 10.  §
(2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti fe lül vizs gá lat tal
egy ide jû leg vagy az azt kö ve tõ két éven be lül ese dé kes,
a gon do zá si fe lül vizs gá la tot e vizs gá la tok kal együtt kell
le foly tat ni.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben

a) a vizs gá lat so rán egy bi zott ság jár el, amely nek
az alap vizs gá lat, il let ve a gon do zá si fe lül vizs gá lat so rán
elõ írt sze mé lye ken túl tag ja a 3.  § (4) be kez dé sé nek
b)–c) pont ja, il let ve a 4.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze -
rin ti sze mély is,

b) a szak vé le mény ben va la mennyi, az egyes vizs gá la -
tok ese tén elõ írt tar tal mi ele met fel kell tün tet ni,

c) a so ron kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat ra egy idõ pon tot
kell meg ál la pí ta ni.

Átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat
és felülvizsgálat

12.  §

(1) Az át fo gó re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá lat és
fe lül vizs gá lat cél ja az el lá tott men tá lis, fi zi kai és egész sé gi 
ál la po tá nak, il let ve kész sé ge i nek, ké pes sé ge i nek fel mé ré -
sé vel az el lá tott szá má ra meg fe le lõ és egyén re sza bott el lá -
tás biz to sí tá sa ér de ké ben an nak meg ál la pí tá sa, hogy

a) az el lá tott al kal mas-e a re ha bi li tá ci ós prog ram ban
való ön kén tes rész vé tel re,

b) az el lá tott szá má ra mely el lá tá si tí pus és for ma meg -
fe le lõ, va la mint a meg fe le lõ egyé ni re ha bi li tá ci ós prog -
ram, il let ve egyé ni fej lesz té si terv el ké szí té sé nek se gí té se,

c) az el lá tott al kal mas-e szo ci á lis fog lal koz ta tás ke re té -
ben tör té nõ mun ka vég zés re, il let ve al kal mas sá ga ese tén
szá má ra me lyik szo ci á lis fog lal koz ta tá si for ma és mi lyen
hosszú mun ka idõ a leg in kább meg fe le lõ.
 (2) A re ha bi li tá ci ós in téz mény ben el he lye zett, il let ve
a re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon ban ha tá ro zott idõ re el he -
lye zett el lá tott át fo gó re ha bi li tá ci ós fe lül vizs gá la tát le kell
foly tat ni

a) az Szt. 113.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti eset ben,
b) re ha bi li tá ci ós in téz mény és re ha bi li tá ci ós célú la kó -

ott hon kö zött tör té nõ át he lye zés ese tén, ki vé ve, ha az át -
fogó re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tot vagy fe lül -
vizs gá la tot az át he lye zést meg elõ zõ egy éven be lül el vé -
gez ték,

c) az el lá tás idõ tar ta má nak az Szt. 112.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti meg hosszab bí tá sa ese tén,

d) re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon ban a ha tá ro zott ide jû
el he lye zés ha tá ro zat lan ide jû re tör té nõ mó do sí tá sa ese tén,

e) utó gon do zás ese tén,
f) olyan el lá tott szo ci á lis fog lal koz ta tá sa ese tén, aki rõl

a szak ér tõi bi zott ság a ko ráb bi szak vé le mé nyé ben azt ál la -
pí tot ta meg, hogy nem al kal mas szo ci á lis fog lal koz ta tás
ke re té ben tör té nõ mun ka vég zés re,

g) a szo ci á lis fog lal koz ta tás ko ráb bi szak vé le mény ben
ja va solt for má já nak meg vál toz ta tá sa ese tén.
 (3) A re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon ban ha tá ro zat lan
idõ re el he lye zett el lá tott át fo gó re ha bi li tá ci ós fe lül vizs gá -
la tát le kell foly tat ni

a) a ko ráb bi szak vé le mény ben meg ha tá ro zott idõ pont -
ban,

b) a ha tá ro zat lan ide jû el he lye zés ha tá ro zott ide jû re
tör té nõ mó do sí tá sa ese tén,

c) re ha bi li tá ci ós in téz mény be tör té nõ át he lye zés ese -
tén, ki vé ve, ha az át fo gó re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs -
gá la tot vagy fe lül vizs gá la tot az át he lye zést meg elõ zõ egy
éven be lül el vé gez ték,

d) olyan el lá tott szo ci á lis fog lal koz ta tá sa ese tén, aki rõl
a szak ér tõi bi zott ság a ko ráb bi szak vé le mé nyé ben azt ál la -
pí tot ta meg, hogy nem al kal mas szo ci á lis fog lal koz ta tás
ke re té ben tör té nõ mun ka vég zés re,

e) a szo ci á lis fog lal koz ta tás ko ráb bi szak vé le mény ben
ja va solt for má já nak meg vál toz ta tá sa ese tén.
 (4) A szak vé le mény a 7.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon 
túl tar tal maz za

a) an nak meg ál la pí tá sát, hogy az el lá tá si tí pus és for ma
meg fe lel-e az el lá tott men tá lis, fi zi kai és egész sé gi ál la po -
tá nak, szük ség ese tén a ja vas la tot az el lá tá si tí pus vagy for -
ma meg vál toz ta tá sá ra,

b) an nak meg ál la pí tá sát, hogy a re ha bi li tá ci ós célú
 lakóotthonban az el lá tást ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ -
re nyújt sák-e,
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c) a ja vas la tot az egyé ni re ha bi li tá ci ós prog ram el ké szí -
té sé hez, il let ve az egyé ni fej lesz té si terv mó do sí tá sá ra,

d) a (2) be kez dés c)–e) pont ja és a (3) be kez dés b) pont -
ja sze rin ti ese tek ben az ott meg ha tá ro zott kö rül ménnyel
kap cso la tos ál lás pon tot, il let ve ja vas la tot,

e) a ja vas la tot arra, hogy az el lá tott szo ci á lis fog lal koz -
ta tás ban tör té nõ rész vé tel re al kal mas-e,

f) a ja vas la tot a fog lal koz ta tá si for má ra, a mun ka idõ re
és a fe lül vizs gá lat idõ pont já ra, ha a szak ér tõi bi zott ság az
el lá tott szo ci á lis fog lal koz ta tá sát ja va sol ja,

g) re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon ban ha tá ro zat lan idõ re
tör té nõ el he lye zés ese tén a fe lül vizs gá lat, il let ve a kö vet -
ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ját.

 
(5) Re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon ban ha tá ro zat lan idõ -

re el he lye zett el lá tott ese tén az át fo gó re ha bi li tá ci ós fe lül -
vizs gá lat idõ pont ját a szak ér tõi bi zott ság a kö rül mé nye ket
mér le gel ve ha tá roz za meg az zal, hogy az át fo gó rehabili -
tációs al kal mas sá gi vizs gá lat és az át fo gó re ha bi li tá ci ós
 felülvizsgálat, il let ve a két át fo gó re ha bi li tá ci ós fe lül vizs -
gá lat kö zött öt év nél több idõ nem tel het el.

 
(6) Az in téz mény ve ze tõ a vizs gá lat ered mé nye alap ján

a) gon dos ko dik az egyé ni re ha bi li tá ci ós prog ram, il let -
ve az egyé ni fej lesz té si terv el ké szí té sé rõl, il le tõ leg mó do -
sí tá sá ról,

b) meg te szi az Szt. 113.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
in téz ke dé se ket,

c) a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben, vagy ha a
szak vé le mény alap ján egyéb ként in do kolt nak lát ja, kez de -
mé nye zi az in téz mé nyi jog vi szony meg szün te té sét, il let ve
az el lá tott más in téz mény ben tör té nõ el he lye zé sét,

d) dönt a fog lal koz ta tás ról és a fog lal koz ta tá si for má ról,

e) a (9) be kez dés sze rin ti eset ben, vagy ha egyéb ként
in do kolt nak lát ja, kez de mé nye zi a fog lal koz ta tá si for ma,
il let ve a mun ka idõ mó do sí tá sát.

 
(7) Ha a szak vé le mény nem ja va sol ja, az el lá tott re ha bi -

li tá ci ós in téz mény be, il let ve re ha bi li tá ci ós célú la kó ott -
hon ba nem he lyez he tõ el, a re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi
vizs gá lat be fe je zé se elõtt el he lye zett el lá tott in téz mé nyi
jog vi szo nyá nak meg szün te té sét az in téz mény ve ze tõ nek
kez de mé nyez nie kell.

 
(8) Az el lá tás az Szt. 112.  §-ának (2) be kez dé se sze rint

csak ak kor hosszab bít ha tó meg, il let ve az el lá tott nak utó -
gon do zás csak ak kor nyújt ha tó, to váb bá re ha bi li tá ci ós
célú la kó ott hon ban el lá tott sze mély ese tén a ha tá ro zott
ide jû el he lye zés ha tá ro zat lan ra, il let ve a ha tá ro zat lan ide jû 
el he lye zés ha tá ro zott ra csak ak kor mó do sít ha tó, ha a szak -
ér tõi bi zott ság ezt ja va sol ja.

 
(9) Az in téz mény ve ze tõ és fenn tar tó az el lá tott szo ci á lis 

fog lal koz ta tá sá ról és a fog lal koz ta tá si for má ról  szóló dön -
té se so rán a szak vé le mény hez köt ve van.

A fogyatékos személyek otthonában elhelyezett
kiskorú ellátottak állapotának felülvizsgálata

13.  §

(1) A fo gya té kos sze mé lyek ott ho ná ban el he lye zett kis -
ko rú el lá tott ese tén a fe lül vizs gá la tot a ta nu lá si ké pes sé get
vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság kü lön jog sza -
bály sze rint vég zi. A bi zott ság meg kül di az in téz mény
 vezetõjének a fe lül vizs gá lat ered mé nyét tar tal ma zó ér té -
ke lé sét, amit a kis ko rú el lá tá sa, fej lesz tõ fog lal koz ta tá sa
so rán figye lembe kell ven ni.
 (2) Az in téz mény ve ze tõ éven te leg alább egy szer tá jé -
koz tat ja a kis ko rú szü le it, il let ve más tör vényes kép vi se lõ -
jét a gyer mek ál la po tá ról, fej lõ dé sé rõl és egyé ni fej lesz té si 
ter vé rõl. A szü lõk, il let ve a tör vényes kép vi se lõ szá má ra
biz to sí ta ni kell a fog lal ko zá sok lá to ga tá sá nak le he tõ sé gét.

Záró rendelkezések

14.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.
 (2) E ren de let sza bá lya it 2008. jú li us 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.
 (3) 2008. jú ni us 30-áig a vizs gá la to kat a 2007. de cem -
ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze rint kell el vé gez ni az zal,
hogy a me gyei, fõ vá ro si mód szer ta ni in téz mé nyek ál tal
mû köd te tett szak ér tõi bi zott sá gok tag ja i nak ki je lö lé se
2008. jú li us 1-jé vel meg szû nik. A 2008. jú li us 1-jén fo lya -
mat ban lévõ vizs gá la to kat a 2007. de cem ber 31-én ha tá -
lyos sza bá lyok sze rint kell el vé gez ni az zal, hogy

a) a vizs gá la to kat 2008. jú li us 1-jé tõl a re gi o ná lis mód -
szer ta ni in téz mé nyek ál tal mû köd te tett szak ér tõi bizott -
ságok vég zik,

b) a szak vé le mény az e ren de let ben meg ha tá ro zot ta kat
tar tal maz za,

c) a fe lül vizs gá lat, kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ját
az e ren de let ben fog lal tak sze rint kell meg ha tá roz ni,

d) a szak vé le mény fe lül bí rá la ta az e ren de let ben fog lal -
tak sze rint kér he tõ.
 (4) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor in téz mé nyi jog -
viszonyban álló, és fe lül vizs gá lat ra kö te le zett el lá tott gon -
do zá si fe lül vizs gá la tá ra a 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos
ren del ke zé sek alap ján meg ha tá ro zott idõ pont ban ke rül
sor. Ha az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ idõ pont ban 
ese dé kes fe lül vizs gá lat ra nem ke rült sor, a kö vet ke zõ gon -
do zá si fe lül vizs gá la tot az ese dé kes ség idõ pont ját kö ve tõ
har ma dik év ben kell el vé gez ni. A 2007. de cem ber 31-én
ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint gon do zá si fe lül vizs gá lat ra
nem kö te le zett el lá tot ta kat az in téz mé nyi jog vi szony lét re -
jöt tét kö ve tõ ötö dik év ben, ha pe dig az in téz mé nyi jog -
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viszony 2005. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en jött lét re, 2010. év -
ben kell fe lül vizs gál ni.
 (5) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor szo ci á lis fog lal koz -
ta tás ban részt vevõ el lá tott szo ci á lis fog lal koz ta tá si fe lül -
vizs gá la tá ra – a 10.  § (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze -
rin ti ese tek ki vé te lé vel – elsõ al ka lom mal a szo ci á lis fog -
lal koz ta tás meg kez dé sét kö ve tõ ötö dik év ben ke rül sor.
A gon do zá si fe lül vizs gá lat ra is kö te les el lá tott szo ci á lis
fog lal koz ta tá si fe lül vizs gá la tát a gon do zá si fe lül vizs gá lat -
tal együtt kell le foly tat ni.
 (6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok
igény be vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let

aa) 6/A.  §-a,
ab) 21.  §-ának (2) be kez dé se,
ac) 5. szá mú mel lék le té nek 16. és 21. pont ja,
ad) 7. szá mú mel lék le te;
b) a fo gya té kos sze mé lyek ott ho ná ban élõ és a re ha bi li -

tá ci ós in téz mény ben el he lye zett sze mé lyek ál la po tá nak
fe lül vizs gá la tá ról  szóló 11/2000. (X. 18.) SZCSM ren -
delet;

c) az egyes szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz te ri ren de le -
tek mó do sí tá sá ról  szóló 6/2002. (IV. 5.) SZCSM ren de let
1–3.  §-a.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
93/2008. (IV. 23.) Korm.

rendelete

a Stratégiai Légiszállítási Képességrõl szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl (Stra te gic Air lift Ca pa bi lity – SAC) 
szó ló több ol da lú Egyet ér té si Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

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

3. §

A Meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak hi va ta los ma gyar for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
AMONG

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC
AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND
AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA 
AND



THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY
AND

THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND
AND

THE GOVERNMENT OF ROMANIA
AND 

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
AND

THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
CONCERNING

STRATEGIC AIRLIFT CAPABILITY (SAC)
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FOREWORD

This Stra te gic Air lift Ca pa bi lity Me mo ran dum of Un ders tan ding (SAC MOU) is struc tu red in four parts. Part I,
„P re li mi na ry Matt ers,” int ro du ces the prog ram, sets forth the ob jec ti ves and sco pe of the ove rall prog ram, desc ri bes
the or ga ni za ti on and ma na ge ment struc tu re for the prog ram, as well as the terms of art and ac ronyms app li cab le to the
en ti re MOU. Part II, „NA MO/NAMA Ac ti vi ti es,” sets forth the spe ci fic terms and con di ti ons un der which the na ti ons
will par ti ci pa te in the NATO Air lift Ma na ge ment Or ga ni za ti on (NAMO), ope ra te and ma na ge the NATO Air lift
Ma na ge ment Agen cy (NAMA), and ac qu i re C–17 airc raft, tra i ning, lo gis ti cal sup port, and inf rast ruc tu re. Mo re o ver,
Part II of this SAC MOU is de sig ned and es tab lis hed to meet the re qu i re ment of Sec ti on XIV, Ar tic le 56 of the NAMO
Char ter, ne ces sa ry for the Char ter to en ter into for ce. Part III, „Operations,” sets forth the spe ci fic terms and con di ti ons
un der which the na ti ons will ope ra te the C–17 airc raft ac qu i red un der Part II, inc lu ding the aut ho ri ti es to be de le ga ted to
the SAC Ste e ring Bo ard (SB) and the com man der of the na ti ons’ ope ra ti o nal unit, the He a vy Air lift Wing (HAW).
The par ti ci pa ting na ti ons in tend that Part III be un ders to od in de pen dently from the NAMO Char ter as aut ho ri zed in that
Char ter. Part IV, „General Matt ers,” es tab lis hes the ge ne ral terms and con di ti ons that are app li cab le to the SAC Program.

The end result of this effort, as specified in the following Parts of this SAC MOU, is to create and empower
a streamlined NATO agency to efficiently and effectively acquire a NAMO-owned strategic airlift capability and
to operate that capability, as a multinational military unit, to meet the needs of the participating nations safely, reliably,
and at the lowest possible cost.

PART I: PRELIMINARY MATTERS

Section 1

Introduction

The Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, the Ministry of Defence of the Czech Republic, the Ministry of
Defence of the Republic of Estonia, the Ministry of Defence of the Republic of Finland, the Government of the Republic
of Hungary, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia,
the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of Defence of the Kingdom of the
Netherlands, the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway, the Minister of National Defence of the Republic of
Poland, the Government of Romania, the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, the Government of
the Kingdom of Sweden, the Department of Defense of the United States of America, (hereinafter referred to as
the „Participants”),

Recalling the „Letter of Intent on Implementation of a Strategic Airlift Initiative” issued on September 12, 2006;

Recognizing the need for a strategic airlift capability consisting of C–17 aircraft to provide for each Participant’s
national requirements, including those in support of NATO and multinational commitments;

Noting this Strategic Airlift Capability Memorandum of Understanding (SAC MOU) supersedes and subsumes all
previous discussions and/or arrangements, other than the NATO Airlift Management Organization (NAMO) Charter,
previously made regarding the C–17 acquisition contemplated herein;

Noting that activities under the SAC Program will respect national policies of the Participants, including their security
policies and membership in international alliances;

Having noted the approval by the North Atlantic Council (NAC) of a Charter for the NATO Airlift Management
Organization (NAMO) on June 20, 2007 (SG (2007) 0419); 
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Having noted the Political Declaration of Ministers (SG (2007) 0419) at the creation of the NAMO, and that
participation of Finland and Sweden in the NAMO is approved upon the adoption of the NAMO Charter by the NAC; 

Having regard to the agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and 
International Staff, signed in Ottawa, September 20, 1951 (herein called the Ottawa Agreement);

the provisions of the Agreement Between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces
(NATO SOFA), done at London on June 19, 1951;

the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the
Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces (PfP SOFA), signed in Brussels, June 19, 1995;

the Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States
participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Additional Protocol to the PfP SOFA),
signed in Brussels, June 19, 1995;

and the Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the
other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Further Additional Protocol to
the PfP SOFA), signed in Brussels, December 19, 1997; and

Having determined to enter into this SAC MOU, the Participants will participate in the SAC Program and operate
C–17 aircraft acquired by the NAMO in accordance with the provisions of this SAC MOU;

Have reached the following understandings:

Section 2

Acronyms and Definitions

Ac ronyms:
ADCON Ad mi nist ra ti ve Cont rol
AMP Air lift Ma na ge ment Prog ram
BY Base Year
BOD Bo ard of Di rec tors
CM Con fi gu ra ti on Ma na ge ment
CONOPS Con cept of Ope rat ions
CONSUP Con cept of Sup port
DSA De sig na ted Se cu rity Aut ho rity
DCS Di rect Com mer ci al Sale
DOD De part ment of De fen se of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca
FMPD Fi nan ci al Ma na ge ment Pro ce du res Do cu ment (or NFRP)
FMS Fo re ign Mi li ta ry Sale
FULLCOM Full Com mand
FOC Full Ope ra ti o nal Ca pa bi lity
GM Ge ne ral Ma na ger
HAA Host Agen cy Ag re e ment
HAW He a vy Air lift Wing
HAW/CC He a vy Air lift Wing Com man der
HNA Host Na ti on Ag re e ment
IBAN In ter na ti o nal Bo ard of Au di tors for NATO
IOC Ini ti al Ope ra ti o nal Ca pa bi lity
IPR In tel lec tu al Pro perty Rights
LOA Let ter of Of fer/Ac cep tan ce
MOB Main Ope rat ing Base
MOU Me mo ran dum of Un ders tan ding
NAA Na ti o nal Avi a ti on Aut ho rity
NAC North At lan tic Co un cil
NAMA NATO Air lift Ma na ge ment Agen cy
NAMO NATO Air lift Ma na ge ment Or ga ni za ti on
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NATO North At lan tic Tre aty Or ga ni za ti on
NATO SOFA NATO Sta tus of For ces Ag re e ment
NFRP NAMO Fi nan ci al Ru les and Pro ce du res
NPLO NATO Pro duc ti on and Lo gis tics Or ga ni za ti on
NSA Na ti o nal Se cu rity Aut ho rity
OPCOM Ope ra ti o nal Com mand
OPCON Ope ra ti o nal Cont rol
PfP Part ners hip for Pe a ce
PIC Pi lot In Com mand
PSI Prog ram Se cu rity Inst ruc ti on
SAC Stra te gic Air lift Ca pa bi lity
SB Ste e ring Bo ard
SCG Se cu rity Clas si fi ca ti on Gu i de
SNR Se ni or Na ti o nal Rep re sen ta ti ve
SOP Stan dard Ope rat ing Pro ce du res
TCTO Time Comp li an ce Tech ni cal Or der
TOR Terms of Re fe ren ce
TY Then Year
USAF Uni ted Sta tes Air For ce
USD Uni ted Sta tes Dol lars

Definitions

Ac qu i si ti on
Seg ment

The seg ment of the SAC Prog ram that inc lu des all costs as so ci a ted with ini ti al in vest ment. Ini ti al
in vest ment inc lu des the ac qu i si ti on of three C–17 airc raft, as so ci a ted equ ip ment, ini ti al spa res,
sup port equ ip ment, and Bed down Cost as so ci a ted with es tab lis hing an air lift ca pa bi lity at the Main
Ope rat ing Base (MOB).

Ad mi nist ra ti ve
Cont rol
(ADCON)

Di rec ti on or exer ci se of aut ho rity over su bor di na te or ot her or ga ni za ti ons in res pect to
ad mi nist ra ti on and sup port, inc lu ding or ga ni za ti on of Ser vi ce for ces, cont rol of re so ur ces and
equ ip ment, per son nel ma na ge ment, unit lo gis tics, in di vi du al and unit tra i ning, re ad in ess,
mo bi li za ti on, de mo bi li za ti on, dis cip li ne, and ot her matt ers not inc lu ded in the operational missions
of the subordinate or other organizations.

Air lift
Ma na ge ment
Prog ram (AMP)

The co o pe ra ti ve ef fort to ac qu i re, ma na ge, and sup port NA MO-ow ned C–17 airc raft app ro ved for
ac qu i si ti on by the mem ber States of the NAMO.

As sets Any re so ur ce, inst ru ment, ins tal la ti on, or supply ava i lab le for the use of the SAC Prog ram in
ac qu i ring, ma na ging, ope rat ing or sup por ting the C–17 aircraft.

Backg ro und
In for mat ion

In for mat ion not ge ne ra ted in the per for man ce of this SAC MOU.

Base Year (BY) A year for de ter mi ning each Par ti ci pants’ cont ri bu ti ons to the SAC Prog ram be fo re ta king into
ac co unt eco no mic es ca la ti on and inf la ti on. The in dex for the BY is 1.000.

Bed down Cost Cost as so ci a ted with pre pa rat ion of the MOB.

Clas si fi ed
In for mat ion

Of fi ci al In for mat ion that re qu i res pro tec ti on in the in ter ests of na ti o nal se cu rity and is so de sig na ted
by the app li ca ti on of a se cu rity clas si fi ca ti on. This In for mat ion may be in oral, vi su al, mag ne tic,
elect ro nic or do cu men ta ry form or in the form of material, equipment, or technology.

Com mit tee A gro up comp ri sed of Par ti ci pants’ rep re sen ta ti ves and/or na ti o nal ex perts, and es tab lis hed by the
NAMO BOD or the SAC SB. Com mit te es will ad vi se and as sist the NAMO BOD or the SAC SB in
car ry ing out the ir res pec ti ve du ti es and will sub mit to them re com men da ti ons that the NAMO BOD
and/or the SAC SB will take into con si de ra ti on when arriving at their decisions.

Cont ract Any mu tu ally bin ding leg al re la ti ons hip un der na ti o nal laws that ob li ga tes a Cont rac tor to fur nish
supp li es or ser vi ces, and ob li ga tes the NAMO to pay for them.
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Cont ract Au dit A pro ce du re used to as sist in achi e ving pru dent cont rac ting by pro vi ding tho se res pon sib le for
pro cu re ment with fi nan ci al in for mat ion inc lu ding pri cing ra tes and fac tors and ad vi ce re lat ing to
cont rac tu al matt ers. This inc lu des pro vi ding pro fes si o nal ad vi ce on ac co un ting and fi nan ci al
matt ers to as sist in ne go ti a ti on, award, administration, re-pricing and settlement of Contracts.

Cont rac ting The ob ta i ning of supp li es or ser vi ces by Cont ract from so ur ces out si de the Go vern ment
or ga ni za ti ons of the Par ti ci pants. Cont rac ting inc lu des desc rip ti on (but not de ter mi na ti on) of
supp li es and ser vi ces re qu i red, so li ci ta ti on and se lec ti on of so ur ces, pre pa rat ion and award of
Cont racts, and all phases of Contract administration.

Cont rac ting
Agen cy

The NAMA or ot her en tity that has the aut ho rity to en ter into, ad mi nis ter, or ter mi na te Cont racts.

Cont rac tor Any en tity awar ded a Cont ract by a Cont rac ting Agen cy.

Cont rac tor
Sup port
Per son nel

Per sons spe ci fi cally iden ti fi ed as pro vi ding ad mi nist ra ti ve, ma na ge ri al, sci en ti fic, or tech ni cal
sup port ser vi ces to a Par ti ci pant, the NAMA or the HAW un der a sup port Cont ract that pro hi bits
tho se per sons from using In for mat ion re ce i ved un der the Cont ract for any pur po se ot her than those
authorized under this SAC MOU.

Cont rol led
Unc las si fi ed
In for mat ion

Unc las si fi ed In for mat ion to which ac cess or dist ri bu ti on li mi ta ti ons have been app li ed in
ac cor dan ce with app li cab le na ti o nal laws or re gu lat ions. It co uld inc lu de In for mat ion that has been
dec las si fi ed, but remains controlled.

Cost Ce i ling The ma xi mum amo unt to which the SAC Prog ram Cost may move abo ve the Cost Tar get wit ho ut
pri or amend ment of this SAC MOU.

Cost Tar get The ac cep ted plan ning fi gu re of the to tal cost, inc lu ding Fi nan ci al Costs and Non-fi nan ci al Costs, of 
the SAC Program.

De fen se
Pur po ses

Ma nu fac tu re or ot her use in any part of the world by or for the ar med for ces of any Par ti ci pant.

DOD In di ces The in dex fac tor pub lis hed an nu ally by the U.S. De part ment of De fen se to qu an ti fy the ef fects of
inflation.

Equ ip ment and
Ma te ri al

Any ma te ri al, equ ip ment, end item, sub sys tem, com po nent, spe ci al to o ling or test equ ip ment jo intly
ac qu i red or pro vi ded for use in the SAC Program.

Fi nan ci al Costs SAC Prog ram costs met with mo ne ta ry cont ri bu ti ons.

Fi nan ci al
Ma na ge ment
Pro ce du res
Do cu ment
(FMPD)

The fi nan ci al ma na ge ment pro ce du res to be used by the Par ti ci pants in exe cu ti on of the fi nan ci al
as pects of the SAC Prog ram, also re fer red to as the NAMA Fi nan ci al Ru les and Pro ce du res
Document (NFRP).

Fi xed Cost A cost that does not vary in the short run with the qu an tity of out put pro du ced.

Flag Na ti on The Re pub lic of Hun ga ry

Flight Ho urs A unit of me a su re that rep re sents uti li za ti on of the C–17 airc raft and ser ves as the ba sis for SAC
MOU cost sha res. The Flight Ho urs char ged for a mis si on inc lu de the amo unt of time the airc raft is
in flight, from ta ke off to lan ding, plus 15 mi nu tes ad ded af ter fi nal lan ding to ac co unt for the to tal
gro und ope rat ing costs and maintenance requirements.

Fo reg ro und
In for mat ion

In for mat ion ge ne ra ted in the per for man ce of this SAC MOU.

Full Com mand
(FULLCOM)

The mi li ta ry aut ho rity and res pon si bi lity of a com man der to is sue or ders to su bor di na tes. It co vers
eve ry as pect of mi li ta ry ope rat ions and ad mi nist ra ti on and exists only within national services.

Full Ope ra ti o nal
Ca pa bi lity
(FOC)

FOC is dec la red by the HAW/CC when the unit can con duct the en ti re rang e of mis si ons as sig ned to
it as part of this SAC MOU and Con cept of Ope rat ions (CONOPS). FOC as su mes de li ve ry of the
third C–17 airc raft, and all ne ces sa ry sup port inf rast ruc tu re and spa res to sustain the unit.

He a vy Air lift
Wing (HAW)

The mul ti na ti o nal mi li ta ry unit es tab lis hed un der this SAC MOU that exe cu tes C–17 ope rat ions in
sup port of SAC Par ti ci pants’ re qu i re ments for air mobility.

Host Na ti on The Re pub lic of Hun ga ry
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In for mat ion Know led ge that can be com mu ni ca ted by any me ans and is pro vi ded to, ge ne ra ted in, or used in this
SAC MOU re gard less of form or type, inc lu ding, but not li mi ted to, that of a sci en ti fic, tech ni cal,
bu si ness, or fi nan ci al na tu re, and also inc lu ding pho tog raphs, re ports, ma nu als, thre at data,
ex pe ri men tal data, test data, de signs, spe ci fi ca ti ons, pro ces ses, tech ni qu es, in ven ti ons, dra wings,
tech ni cal wri tings, so und re cor dings, pic to ri al rep re sen ta ti ons, and ot her grap hi cal pre sen ta ti ons,
whet her in mag ne tic tape, com pu ter me mo ry, or any ot her form and whether or not subject to
Intellectual Property Rights, or other legal protection.

Ini ti al
Ope ra ti o nal
Ca pa bi lity (IOC)

The Ini ti al Ope ra ti o nal Ca pa bi lity (IOC) is dec la red af ter the HAW/CC de ter mi nes the unit is re a dy
to as su me its full rang e of mis si ons with the first C–17 aircraft.

In tel lec tu al
Pro perty Rights
(IPR)

In ac cor dan ce with the World Tra de Or ga ni za ti on Ag re e ment on Tra de-re la ted As pects of
In tel lec tu al Pro perty Rights of Ap ril 15, 1994, all co py right and re la ted rights, all rights in re lat ion to 
in ven ti ons (inc lu ding Pa tent rights), all rights in re gis te red and un re gis te red tra de marks (inc lu ding
ser vi ce marks), re gis te red and un re gis te red de signs, un disc lo sed In for mat ion (inc lu ding tra de
sec rets and know-how), la y o ut de signs of in teg ra ted cir cu its, and ge og rap hi cal in di ca ti ons, and any
ot her rights re sul ting from creative activity in the industrial, scientific, literary, and artistic fields.

In ven ti on Any in ven ti on in any fi eld of tech no logy, pro vi ded it is new, in vol ves an in ven ti ve step, is ca pab le of 
in dust ri al app li ca ti on, and is for mu la ted or made (con ce i ved or „first ac tu ally re du ced to prac ti ceö)
in the co ur se of work per for med un der the SAC Prog ram. The term „first ac tu ally re du ced to
prac ti ceö me ans the first de monst ra ti on, suf fi ci ent to es tab lish to one skil led in the art to which the
in ven ti on per ta ins, of the ope ra bi lity of an in ven ti on for its intended purpose and its intended
environment.

Na ti o nal
Se cu rity
Aut ho rity
(NSA)/De sig na ted
Se cu rity
Aut ho rity (DSA)

The se cu rity of fi ce app ro ved by na ti o nal aut ho ri ti es to be res pon sib le for the se cu rity as pects of this
SAC MOU.

NATO
Part ners hip for
Pe a ce (PfP)

A prog ram of prac ti cal bi la te ral co o pe ra ti on bet we en in di vi du al part ner co unt ri es and NATO.

NATO Sta tus of
For ces
Ag re e ment
(SOFA)

Ag re e ment Bet we en the Par ti es to the North At lan tic Tre aty Re gar ding the Sta tus of the ir For ces,
done at Lon don on June 19, 1951.

Non-fi nan ci al
Cont ri bu ti on 

A cont ri bu ti on by a Par ti ci pant in the form of de fen se ar tic les or ser vi ces ne e ded by the prog ram in
lieu of fun ding. A fi nan ci al va lue of the Non- fi nan ci al Cont ri bu ti on must be as ses sed to de ter mi ne
the Par ti ci pants’ to tal contribution to the SAC Program.

Non-fi nan ci al
Costs

Prog ram costs met with non-mo ne ta ry cont ri bu ti ons. Non-fi nan ci al Costs inc lu de items such as
ar tic les, soft wa re, Prog ram Backg ro und In for mat ion, rent and ser vi ces that wo uld be supp li ed by the 
Par ti ci pants, wit ho ut a requirement for a cash payment.

Ope rat ions
Seg ment

The seg ment of the SAC Prog ram that inc lu des all costs as so ci a ted with the ope rat ions of the C–17
airc raft to inc lu de the fol low-on lo gis tics sup port, tra i ning, air port ser vi ces, flight hour costs, Main
Ope rat ing Base (MOB) sup port costs, and any follow-on investments.

Ope ra ti o nal
Cont rol
(OPCON)

The aut ho rity de le ga ted to a com man der to di rect for ces as sig ned so that the com man der may
ac comp lish spe ci fic mis si ons or tasks that are usu ally li mi ted by func ti on, time, or lo ca ti on; to
dep loy units con cer ned; and to re ta in or as sign tac ti cal cont rol of tho se units. It does not inc lu de
aut ho rity to as sign se pa ra te emp lo y ment of com po nents of the units con cer ned. Ne it her does it, of
itself, include administrative or logistic control.

Pa tent Grant by any go vern ment or a re gi o nal of fi ce ac ting for more than one go vern ment of the right to
exc lu de ot hers from ma king, using, im port ing, sel ling, or of fe ring to sell an in ven ti on. The term
re fers to any and all pa tents inc lu ding, but not li mi ted to, pa tents of imp le men ta ti on, imp ro ve ment,
or ad di ti on, petty pa tents, uti lity mo dels, ap pe a ran ce de sign pa tents, re gis te red de signs, and in ven tor 
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cer ti fi ca tes or like sta tu to ry pro tec ti on, as well as di vi si ons, re is su es, continuations, renewals, and
extensions of any of these.

Par ti ci pant A sig na to ry to this SAC MOU rep re sen ted by its mi li ta ry and ci vi li an per son nel. Cont rac tors and
Cont rac tor Sup port Per son nel will not be rep re sen ta ti ves of a Par ti ci pant under this SAC MOU.

Pros pec ti ve
Cont rac tor

Any en tity that se eks to en ter into Cont racts to be awar ded by a Cont rac ting Agen cy and that, in the
case of a so li ci ta ti on in vol ving the re le a se of ex port-cont rol led In for mat ion, is eli gib le to re ce i ve
such Information.

SAC Prog ram The Par ti ci pants’ ef fort to ac qu i re, ma na ge, sup port, and ope ra te a NA MO-ow ned C–17 airc raft to
achi e ve a stra te gic air lift capability.

SAC Prog ram
Cost

The Fi nan ci al and Non-fi nan ci al Costs of the SAC Prog ram.

SAC Prog ram
Se cu rity
Inst ruc ti on (PSI)

The do cu ment that con ta ins SAC Prog ram stan dard ope rat ing pro ce du res (SOP) for se cu rity
matt ers. It har mo ni zes, cla ri fi es, and ar ti cu la tes the do mes tic se cu rity po li ci es and prac ti ces of the
Par ti ci pants as they apply to the SAC Program.

Se cu rity
Clas si fi ca ti on
Gu i de (SCG)

A do cu ment that add res ses re le vant In for mat ion re qu i ring pro tec ti on, inc lu ding ex port-cont rol led
In for mat ion and sen si ti ve, but unc las si fi ed, In for mat ion. This inc lu des all Cont rol led Unc las si fi ed
In for mat ion, In for mat ion iden ti fi ed as For Of fi ci al Use Only (FOUO) or In for mat ion with ot her
app ro ved mar kings that re qu i re dis se mi na ti on controls, or is exempt from mandatory disclosure.

Se ni or Na ti o nal
Rep re sen ta ti ve

The in di vi du al as sig ned to the HAW spe ci fi cally de sig na ted by a Par ti ci pant to rep re sent that
Par ti ci pant in matt ers involving the HAW.

Then Year
Dol lars (TY)

U.S. Dol lars (USD) that ref lect pur cha sing po wer at the time of ex pen di tu re.

Third Party Any per son or ot her en tity who se go vern ment or en tity the re of is not a Par ti ci pant.

Va ri ab le
Ope rat ing Cost

A cost that va ri es with chan ges in the qu an tity of out put pro du ced when ot her fac tors are held
cons tant.

Section 3

Objectives and Scope

3.1 Objectives
3.1.1 The objective of this Strategic Airlift Capability (SAC) MOU is to establish a SAC Program to acquire, manage, 

support and operate C–17 aircraft and other Assets needed to meet national requirements of the Participants, including
those in support of NATO and multinational commitments. The C–17 aircraft will not be used for commercial purposes
or controlled by commercial entities.

3.1.1.1 Moreover, Part II of this SAC MOU is designed and established to meet the requirement of Section XIV,
Article 56 of the NAMO Charter, necessary for the Charter to enter into force.

3.1.2  his SAC MOU also regulates all necessary aspects of the participation of Finland and Sweden in the NAMO.
3.2 Scope
3.2.1 To meet these objectives, the Participants establish the SAC Program:
3.2.1.1 The SAC Steering Board (SAC SB) to provide oversight of the SAC Program;
3.2.1.2 The SAC Heavy Airlift Wing (HAW) for operation of the C–17 aircraft; 
3.2.1.3 The SAC Main Operating Base (MOB) and support facilities; and
3.2.1.4 The Participants plan to use the Airlift Management Program (AMP) of the NAMO for the SAC Program.
3.3 In pursuit of the above, the Participants plan to, inter alia: 
3.3.1 Acquire three C–17 aircraft, and provide for operationally sufficient aircrew, training, and C–17 aircraft

logistics support;
3.3.2 Have the United States Government provide defense articles and services under Foreign Military Sales (FMS)

procedures as mutually agreed;
3.3.3 Acquire other Assets and associated support for the SAC Program by FMS or other appropriate procedures.
3.3.4 Fund the NAMO, the acquisition of the C–17 aircraft, and the support received from the NAMO; and
3.3.5 Operate C–17 aircraft owned and maintained by the NAMO.
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3.4 The Participants intend to meet these objectives in the most effective, safe, and cost efficient manner while
acknowledging operational necessity.

3.5 If the C–17 aircraft are used in support of tasks related to Article 5 of the North Atlantic Treaty, signed in
Washington, April 4, 1949, the status of non-NATO member States will be maintained. In particular, any such use must
be conducted in such a way as to ensure that non-NATO member States will not carry political, legal, or financial
responsibility for the use.

3.6 Schedule

3.6.1 A baseline master phasing plan for the AMP is at Annex A. Updated and modified versions will be prepared by
the NATO Airlift Management Agency (NAMA) as necessary and presented to the SAC SB for approval.

3.6.2 The facilities development at the MOB will proceed in phase, as much as practicable, with the AMP.

3.6.3 The Participants will use their best efforts to ensure that provision of the C–17 aircraft and related support, and
that MOB facilities development and related support comply with the master phasing plan approved by the SAC SB.

Section 4

Organization and Management of the SAC Program

4.1 The SAC Program organization and management is established as follows:

4.1.1 The SAC Program is composed of an executive body called the SAC SB, Committees, as appropriate, and
a HAW.

4.1.1.1 The SAC SB, in consultation with the NAMO Board of Directors (BOD) on matters related to the AMP, will
exercise overall responsibility for the guidance and oversight of the SAC Program.

4.1.1.2 The SAC SB may form Committees, as required, to address specific issues.

4.1.1.3 The HAW will execute the operation of the C–17 aircraft. The organization and structure of the HAW is
further regulated in Part III of this SAC MOU.

4.1.2 The SAC Program will primarily use the NAMO AMP for acquisition, management and logistic support, spare
parts and other sustainment activity of C–17 aircraft and other Assets.

4.1.3 Com po si ti on of SAC SB

4.1.3.1 The SAC SB will be composed of one permanent representative or an alternate representative of each
Participant.

4.1.3.2 Each representative on the SAC SB may be assisted by national experts, who may participate in discussions at
SAC SB meetings.

4.1.4 SAC SB Chairman

4.1.4.1 The SAC SB is led by a Chairman, who will be elected from among its members. Upon election, the
Chairman’s nation will appoint another permanent representative.

4.1.4.2 The Chairman will derive his/her authority from the SAC SB. The Chairman must account to the SAC SB for
all actions taken in accordance with all decisions taken by the SAC SB.

4.1.4.3 The term of duty of the Chairman will be one year and, unless otherwise agreed by the SAC SB, no Chairman
may be re-elected more than twice.

4.1.5 Organization of the SAC SB

4.1.5.1 The SAC SB will establish its own internal rules, e.g. Terms of Reference (TOR), and organize itself
accordingly.

4.1.5.2 The SAC SB will meet as required at the call of the Chairman at such regular intervals as necessary to carry out 
its responsibilities effectively, or as soon as possible in response to a specific request by any Participant.

4.1.5.3 The SAC SB will ar ran ge for ad mi nist ra ti ve ser vi ces and a re cord of the de ci si ons ta ken.

4.1.6 Decisions

4.1.6.1 Each member of the SAC SB will have one vote; all decisions will be taken unanimously. In the event that the
SAC SB is unable to reach a timely decision on an issue, each SAC SB representative will refer the issue to its higher
authority for resolution.

4.1.6.2 The Chairman will not have a vote.

4.1.7 Committees

4.1.7.1 The SAC SB may establish Committees to deal with specific questions that may arise at the SAC SB.
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PART II: NAMO AND NAMA ACTIVITIES

Section 5

Status of Sweden and Finland in the NAMO

5.1 In the Political Declaration of Ministers (SG (2007) 0419), it was agreed that the principle of prior North Atlantic
Council (NAC) approval of agreements to participate by Partnership for Peace (PfP) States in the NAMO, as stated in
Article 7 of the NAMO Charter, will not apply to Finland and Sweden, whose participation is approved upon the
adoption of the Charter.

5.2 Finland and Sweden participate in the functioning of the NAMO without any limitation or specific condition.
Hence, Finland and Sweden will participate in the NAMO with all the same rights and responsibilities as NAMO
member States, including participation and voting rights in the NAMO BOD.

5.3 However, the status of Finland and Sweden as non-NATO member states will remain unaffected, and they will not 
share the international personality of NATO, nor in the juridical personality possessed by NATO by virtue of Article IV
of the Ottawa Agreement.

Section 6

Organization and Management of the Airlift Management Program 

6.1 This SAC MOU establishes the AMP and the Cost Targets and Cost Ceilings approved by the Participants to
achieve the AMP. The NAMO, in consultation with the SAC SB, will acquire the C–17 aircraft and other Assets, and
manage and provide logistical support, spare parts, and other sustainment activities approved in this SAC MOU. The
NAMO may also make infrastructure investments at the MOB through the AMP.

6.1.1 The NAMO tasks include acquisition and support of the C–17 aircraft, but do not include operation of the C–17
aircraft.

6.1.2 The NAMO BOD, as the directing organ of the NAMO, will oversee the functions of the NAMA. In the exercise 
of its responsibilities, the NAMO BOD will consult with the SAC SB to ensure that the activities of the NAMO fully
support the overall SAC Program. If the SAC SB should determine that the requirements of the AMP require revision, the 
SAC SB will inform the NAMO BOD of the revised requirements, and the two bodies will consult to determine the best
means to revise the AMP within the terms of this SAC MOU. If the AMP cannot be revised within the terms of this SAC
MOU, the NAMO BOD, in conjunction with the SAC SB, will seek an amendment of this SAC MOU in accordance with
Section 30 (Amendment, Withdrawal, and Termination) of this SAC MOU.

6.2 The Participants envision that the form of the NAMO will evolve over time to suit the needs of the Participants as
the AMP completes the acquisition of the C–17 aircraft and the other Assets. The Participants intend to co-locate the
NAMA with an existing NATO organization upon entry into effect of this SAC MOU. As NAMA evolves, the
Participants plan to move NAMA to Hungary to be near the MOB. The location of the NAMA will be in accordance with
the appropriate Host Nation Agreement (HNA) approved by the appropriate authorities.

6.2.1 In the execution of this SAC MOU, in the event of any inconsistency between Part II of this SAC MOU and the
NAMO Charter, the NAMO BOD, if they deem it necessary, will request the NAC to amend the Charter. If the NAC is
unable to authorize an amendment to the Charter, the Participants will determine the action to be taken.

6.3 The NATO Airlift Management Organization is comprised of:
6.3.1 A NAMO BOD;
6.3.2 Committee(s); and,
6.3.3 An Executive Body, called the NAMA, led by a General Manager (GM).
6.4 A Participant may communicate with the NAMO either through its national delegation/mission to NATO, or

through its representative on the NAMO BOD, who on request of its national delegation/mission will keep the latter
informed of the activities of the Board. Copies of all documents sent by the NAMO to the representatives of a Participant
on the NAMO BOD will also be sent to the NATO delegation/mission of such Participant.

6.5.1 The NAMO BOD
6.5.1.1 The NAMO BOD will be composed of one permanent representative or an alternate representative of each

Participant to this SAC MOU. Each representative on the NAMO BOD may be assisted by national experts, who may
participate in discussions at Board meetings.
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6.5.2 Each Participant will communicate through the usual channels to the Secretary General of NATO and to the
Chairman of the NAMO BOD the names of its representative and any alternate representative on the NAMO BOD. Each
Participant will provide in a timely fashion the necessary instructions to its representative on the NAMO BOD.

6.5.3 The NAMO BOD will exercise overall responsibility for the guidance, execution, control, and supervision of
the AMP.

6.5.4 Chairman
6.5.4.1 The NAMO BOD will elect its Chairman from among its members or Participants. The tenure of duty of the

Chairman will be one year and, unless otherwise agreed by the NAMO BOD, no Chairman may be re-elected more than
twice.

6.5.4.2 The Chairman will delegate his/her authority as representative with right to vote to another authorized
representative of his/her member State or participating nation.

6.5.4.3 The Chairman will derive his/her authority from the NAMO BOD. The Chairman must account to the NAMO
BOD for all actions taken in accordance with the NAMO Charter and the decisions taken by the NAMO BOD.

6.5.5 Organization
6.5.5.1 The NAMO BOD will establish its own internal rules, e.g., TOR, in accordance with the NAMO Charter.
6.5.5.1.1 The NAMO BOD will meet regularly at such intervals as will enable it to carry out its responsibilities

effectively, but not less than annually, and as soon as possible in response to a specific request by any Participant.
6.5.5.1.2 The NAMO BOD, with due regard to paragraph 6.4 of this SAC MOU and Articles 26 and 51 and Section

XII of the NAMO Charter, may restrict, as appropriate, the distribution of documents and material covering special
technical information and proprietary rights, or other commercial or industrial matters of a confidential nature, from
release outside the NAMO.

6.5.6 Committees
6.5.6.1 The NAMO BOD may establish Committees and technical groups comprised of Participants’ representatives

and/or national experts. These Committees will advise and assist the NAMO BOD in carrying out its duties and will
submit to it their recommendations, which the NAMO BOD will take into consideration when arriving at its decisions.
Details will be laid down in the TOR for the Committee(s) to be approved by the NAMO BOD.

6.5.7 Decisions
6.5.7.1 Each member State of NAMO, and Finland and Sweden as NAMO participants, will have one vote.
6.5.7.2 All decisions of the NAMO BOD will be taken unanimously.
6.5.8 Authority
6.5.8.1 The NAMO BOD, as the directing organ of the NAMO, will, inter alia, be solely responsible for:
6.5.8.1.1 General policy decisions;
6.5.8.1.2 Providing guidance for the operations and administration of the NAMO;
6.5.8.1.3 Approval of the overall organization and the staffing plan of the NAMA;
6.5.8.1.4 The management structure of the NAMA, the schedule of positions and the approval of selections of

personnel of grade A4 and above;
6.5.8.1.5 Budgetary, financial, and contractual approvals;
6.5.8.1.6 Exercising management control by comparison of the activities of the NAMO with applicable NAMO BOD

directives;
6.5.8.1.7 Submitting an annual report to the NAC;
6.5.8.1.8 Nominating the NAMA GM and his/her Deputy, if any and when applicable, as decided by the NAMO

BOD;
6.5.8.1.9 Approving the NAMA rules and regulations;
6.5.8.1.10 Approving TORs for NAMA and its GM, and overseeing their activities; and
6.5.8.1.11 In general, making all other decisions not delegated to the GM for the conduct of the AMP.
6.6 The NAMA may enter into a Host Agency Agreement (HAA) with an existing NATO agency, which will detail

any services and facilities to be provided. The HAA will be approved by the NAMO BOD and the BOD of the agency
concerned.

6.7 Composition of the Management Agency
6.7.1 The NAMA will be comprised of the GM, a Deputy GM, if any and when applicable, as decided and nominated

by the NAMO BOD, and the personnel provided for in its establishment.
6.8 General Manager
6.8.1 Nomination
6.8.1.1 The GM will be nominated by the NAMO BOD after consultation with the Secretary General of NATO;

his/her contract will be approved by the NAMO BOD and submitted to the Secretary General of NATO for signature.
The term of appointment will be three calendar-years that may be extended up to a maximum period of two
calendar-years upon approval of the NAMO BOD.
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6.8.2 Authority

6.8.2.1 The GM will, within the authority delegated to him/her by the NAMO BOD, be responsible for the execution
of the AMP. This will include in particular:

6.8.2.1.1 Overall day-to-day management of the AMP;

6.8.2.1.2 Exercising contracting authority as delegated to him/her by the NAMO BOD;

6.8.2.1.3 Negotiation, placement, and administration of contract(s) when such authority is delegated by the NAMO
BOD;

6.8.2.1.4 Preparing management plans, draft budgets, and financial statements for the NAMO BOD approval, in
accordance with Section XI of the NAMO Charter;

6.8.2.1.5 Proposing responses to the International Board of Auditors for NATO (IBAN) reports;

6.8.2.1.6 Implementing the activities, including risk management and contract audit, to achieve the cost, schedule,
and performance objectives of the AMP;

6.8.2.1.7 Providing all necessary information on AMP status and progress to the NAMO BOD and its Committee(s)
as appropriate, including the annual report mentioned in Article 54 of the NAMO Charter;

6.8.2.1.8 Managing the non-common work as decided by the NAMO BOD;

6.8.2.1.9 Being responsible for the selection and appointment of individuals to fill positions in the NAMA in
accordance with the establishment and the staffing plan approved by the NAMO BOD and submitting in due time the
selection for positions at and above the NATO personnel A4 level to the NAMO BOD for approval;

6.8.2.1.10 To the extent compatible with Article 1 of the NATO Civilian Personnel Regulations, working towards a
distribution of personnel in accordance with the establishment approved by the NAMO BOD, and provided that
candidates possess the necessary qualifications and experience;

6.8.2.1.11 In accordance with NATO Civilian Personnel Regulations, having the authority to release individuals
from the NAMA when their services are no longer required or their performance is unsatisfactory. The NAMA GM will
obtain approval of the NAMO BOD in those instances where the NAMO BOD has given prior approval to the
appointment;

6.8.2.1.12 Organizing, providing administrative support to, and attending all meetings of the NAMO BOD unless
otherwise decided in special cases by the NAMO BOD; in no case will the GM have the right to vote;

6.8.2.1.13 Having the overall responsibility for ensuring the implementation of the NATO security policies and
regulations contained in C-M(2002)49 and C-M(2002)50 including all supplements and amendments thereto; and

6.8.2.1.14 Performing Configuration Management (CM) of the NAMO-owned C–17 aircraft and systems in
consultation with the Heavy Airlift Wing Commander (HAW/CC).

6.8.3 Responsibility

6.8.3.1 The GM will be directly responsible to the NAMO BOD for the operations of the NAMA, even in the case
where he or she has delegated a portion of his or her authority to his or her staff.

6.8.4 Personnel

6.8.4.1 The NAMA may be comprised of:

6.8.4.1.1 Those categories of personnel who, by virtue of the agreement concluded in accordance with Article XVII
of the Ottawa Agreement between the Secretary General of NATO and the NAMO member States, constitute NATO
International personnel. Such personnel will, in the absence of express decision of the NAC to the contrary, be subject to
the NATO Civilian Personnel Regulations, including those provisions relating to the Social Security System and the
Provident Fund and Pension Schemes. The NAMO BOD will ensure that the number of positions established within such 
categories will be restricted to those requiring the concomitant privileges and immunities for their performance.

6.8.4.1.2 Military and those civilian personnel who will be covered by the Agreement Between the Parties to the
North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces done at London, June 19, 1951 (NATO SOFA); the
Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and Other States Participating in the Partnership for
Peace Regarding the Status of Their Forces (PfP SOFA), June 19, 1995; and any other arrangements concluded in this
respect between NATO and the Host Nation.

6.8.4.1.3 Those personnel not having international status. The regulations governing such personnel will be
prescribed by the NAMO BOD, in consultation with the Secretary General of NATO and in agreement with the
Government of the Host Nation.

6.8.5 Personnel Coordination

6.8.5.1 The NAMA will be represented on the Advisory Panel, established by the Secretary General of NATO for the
purpose of consultation and coordination, in order to assist the NATO Executive Management Division in establishing
and keeping up to date the Civilian Personnel Regulations.
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6.8.6 Administrative Coordination
6.8.6.1 The NAMO will give the Secretary General of NATO all necessary information and assistance for the

implementation of Article 38(a) of the NATO Production and Logistic Organization (NPLO) Regulations in C-M(62)18.
6.8.6.2 The NAMO will adhere to such standardized rules and regulations as the NAC will approve and designate as

compulsory.
6.8.6.3 Those standardized rules and regulations not designated as compulsory by the NAC, as well as other

International Staff rules and regulations appropriately promulgated, will, nevertheless, not be unnecessarily deviated
from by the NAMO BOD.

Section 7

Acquisition and Ownership

7.1 All C–17 aircraft and other Assets acquired by the NAMO will be acquired in the name of and as the property of
the NAMO. However, the NAMO member States, and Finland and Sweden as NAMO participants, exercise, in
accordance with Article 18 of the NAMO Charter, all rights and obligations arising from the AMP.

7.2 All Assets acquired from outside of the European Union will be imported to a NATO nation member of the
European Union participating in the SAC Program.

7.3 The legal and financial status of existing and future basing facilities and infrastructure at the MOB, used by the
NAMO/NAMA and the HAW, will be in accordance with this SAC MOU and agreements with the Host Nation.

7.4 Participants will be entitled to exercise all rights over the C–17 aircraft and other Assets. The Participants retain
the rights, responsibilities, and liabilities to manage and operate C–17 aircraft and other Assets.

Section 8

Financial Principles and Procedures

8.1 The Participants agree that the performance of the responsibilities under this SAC MOU will not cost more than a
SAC Program Cost Ceiling of $5,944.1 million in Base Year (BY) 2007 U.S. Dollars (USD), including operations over
26 years, in accordance with Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU. The SAC Program consists of two
segments and an option for the purchase of a simulator.

8.1.1 Ac qu i si ti on Seg ment: The Cost Ce i ling of this seg ment is $1,319.2 mil li on in BY 2007 USD.
8.1.2 Ope rat ions Seg ment: The an nu al Cost Ce i ling for this seg ment is $176.6 mil li on in BY 2007 USD.
8.1.3 Si mu la tor Op ti on: The Cost Ce i ling for the Si mu la tor op ti on is $33.6 mil li on in BY 2007 USD.
8.2 The Cost Ceilings for the SAC Program may be changed only upon amendment of this SAC MOU by the

Participants, in accordance with Section 30 (Amendment, Withdrawal, and Termination) of this SAC MOU.
8.3 The Participants will use their best efforts to perform, or have performed, the work specified in Section 3

(Objectives and Scope) of this SAC MOU and fulfill all of their responsibilities under this SAC MOU within a SAC
Program Cost Target as specified in Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU. The difference between the SAC
Program Cost Ceiling and the SAC Program Cost Target will be considered a contingency only and will be managed by
the NAMO BOD in consultation with or endorsement by the SAC SB in accordance with the NAMO Financial Rules and 
Procedures (NFRP). If at any time the NAMA GM has reason to believe that the Cost Target of the SAC Program will be
exceeded, the GM will promptly notify the NAMO BOD and will set forth a new estimate of the SAC Program Cost
together with supporting documentation. The NAMO BOD will advise the GM as to what action should be taken.

8.3.1 Acquisition Segment: The Cost Target of this segment is $1,199.2 million in BY 2007 USD.
8.3.2 Operations Segment: The annual Cost Target for this segment is $147.2 million in BY 2007 USD.
8.3.3 Simulator Option: The Cost Target for the Simulator option is $28 million in BY 2007 USD.
8.4 Each Participant will contribute its equitable share of the SAC Program Cost to include administrative costs and

cost of claims, and will receive an equitable share of the results of the SAC Program.
8.5 The Participants’ cost share will be based on the following:
8.5.1 The Participants will have both an Acquisition Segment and an Operations Segment within the SAC Program.

Within the Operations Segment, a distinction exists between fixed and variable costs.
8.5.1.1 Acquisition Segment. The U.S. share will be one C–17 aircraft or aircraft equivalent (provided as a

Non-financial Contribution) and associated support out of a three-aircraft SAC Program. A procedure will be established 
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to transfer ownership of this C–17 aircraft to the NAMO. The remaining two C–17 aircraft and associated support will be
shared by the other Participants based on their cost shares in Table 1, Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU.
The three C–17 aircraft are intended to be at Block 17 or above.

8.5.1.2 Operations Segment. There is a different cost sharing arrangement for fixed and variable costs within this
segment.

8.5.1.2.1 Fixed Costs. These costs are directly related to the SAC Program, and are not influenced in the short term by
actual versus planned Flight Hours. These will be shared by the declared Flight Hours (Table 2, Annex B (Financial
Matters) of this SAC MOU). Costs in this category include the follow-on FMS case for aircraft support, NAMO and
HAW administrative costs, indirect support at the MOB, HAW-unique training, facilities maintenance, etc.

8.5.1.2.2 Variable Costs. These costs are directly related to a mission performed and therefore will be paid by the
Participant(s) using the actual Flight Hours. Costs in this category may include fuel, airport services, etc.

8.5.2 Table 3, Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU depicts the cost shares based on the category of costs,
as described above.

8.6 The Program Cost Ceiling and Program Cost Target are represented in BY 2007 USD. To determine budgetary
requirements, the costs will need to be adjusted for inflation.

8.7 The Participants will mutually agree upon financial management procedures under which this SAC Program will
operate. These procedures, which must be in accordance with national accounting and audit requirements, are detailed in
the NFRP, which also serves as the Financial Management Procedures Document (FMPD). These procedures will also
include a method of crediting national contributions that will allow the cost shares in Table 2, Annex B (Financial
Matters) of this SAC MOU to be maintained, unless otherwise agreed. The NAMO BOD in consultation with SAC SB
may approve changes or amendments to the NFRP.

8.8 The inflation indices to be used are the DOD Indices and are documented in the NFRP. The NAMO BOD may
select the most appropriate inflation index to support the SAC Program.

8.9 The Participants will ensure their respective financial contributions to the SAC Program are made available as
specified in the NFRP. If a Participant fails to provide funds as requested by the NAMA, it will bear any financing
penalties, charges, or fees, which arise as a result. Prior to imposing any such financing penalties, charges, or fees, the
NAMA will inform the relevant Participant, and if requested by that Participant, consult with the Participant concerning
the amount and appropriateness of the financing penalties, charges, or fees to be imposed.

8.10 The following financial principles and procedures will apply:
8.10.1 The NAMA will prepare payment schedules, which reflect each Participant’s share of the SAC Program Cost.
8.10.1.1 Any Participant(s) who so wish will request the NAMO to conclude financing contract(s) on behalf of and in

the name of the requesting Participant(s). The requesting Participant(s) will assume any associated financing and
administrative costs over and above the nations’ commitments to the SAC Program. The NAMO and the NAMA will not
be named as parties to such financing contracts and will bear no liability, either as a principal or surety, under such
financing contracts.

8.10.1.2 The terms under which the NAMO will assist the requesting Participant(s) will be set forth in an arrangement 
between the requesting Participant(s) and the NAMO pursuant to paragraph 9.9 of this SAC MOU. The NAMO BOD
must approve the terms of this arrangement and provide specific authority to the GM to act on the request.

8.10.1.3 The NAMA will prepare a separate schedule of payments that the requesting Participant(s) must make under
the financing contract(s).

8.10.2 The Participants will require the NAMA to request financial contributions, maintain its own accounts, and
disburse or authorize disbursement of SAC Program funds as required under the terms of contracts, and as required for
the day-to-day administration of the SAC Program.

8.10.3 The Participants will require NAMA to open commercial accounts in its own name in any or all of the
currencies used, and in any or all of the Participants’ countries. The NAMA must be able to distinguish each Participant’s 
contributions and any associated interest. Interest will be credited to each Participant.

8.10.4 Each Participant will contribute and be credited for its share in the ratio of currencies required at the time of
contribution.

8.10.5 Any bank charges incurred in the transfer of funds by the Participants to the SAC Program accounts will be met 
by each Participant. Any bank charges incurred in making payments will be met from each account. Any interest
occurring will be credited to each account and may either be recovered by each Participant or used to offset future
payments.

8.10.6 In order to ensure adequate program funding, the Participants will require the NAMA to arrange for financial
plans and budgets to be produced and updated at least annually. The plans will identify all anticipated expenditures and
contributions in all currencies required by the relevant contract(s). The Budgets will be approved by the NAMO BOD,
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after consultation with or endorsement by the SAC SB in accordance with the NFRP, to confirm that the budgets are
adequate to fulfill the objectives and scope of this SAC MOU.

8.10.7 The Participants will ensure that the NAMA maintains appropriate accounting records for the SAC Program.
Information from such records, if requested, will be made available to the Participants. The Participants will ensure that
the NAMA prepares an annual financial statement/report for submission to the NAMO specifying, inter alia,
contributions and SAC Program payments made to date.

8.10.8 Contractors will not realize financial loss or gain through fluctuations in currency exchange rates.
8.10.9 Contracts will be concluded and paid in the currencies needed.
8.10.10 All Participants will accept auditing services on their behalf by another Participant as if they had performed

those services themselves.
8.10.11 The accounts of the NAMA will be audited yearly by the IBAN in accordance with Annex III of the NAMO

Charter and the NATO Financial Regulations.
8.10.12 Audit reports prepared by the IBAN will be sent by the NAMA to all Participants no later than 30 days after

receipt by the NAMA.
8.10.13 The following costs will be borne entirely by the Participant(s) incurring the costs or on whose behalf the

costs are incurred:
8.10.13.1 Costs associated with national representation at the NAMO BOD, SAC SB, and associated Committee

meetings;
8.10.13.2 Costs associated with any unique national needs identified by the Participant(s); and
8.10.13.3 Any other costs outside the scope of this SAC MOU.
8.10.14 The procedures for accepting Assets and services provided are specified in the NFRP.
8.10.15 If the NAMA GM foresees that the Operations Segment Cost Ceiling will be exceeded due to extraordinary

circumstances, he/she can seek approval from the Participants through the NAMO BOD, in consultation with the SAC
SB, to make additional funds available under the NAMO Charter Article 42(e)(3). Such funds are outside the normal
contributions described in the NAMO Charter Article 42(e)(1) and thus are not subject to the Operations Segment Cost
Ceiling.

Section 9

Contractual Arrangements

9.1 As delegated by the NAMO BOD, the NAMA will place Contracts for the AMP in the name of NAMO. Contracts
will be in accordance with the provisions of the NAMO Charter, this SAC MOU, and the NATO Financial Regulations
with Financial Rules and Procedures for Military Headquarters and Agencies. The NAMA will ensure that all rights
secured there under are secured for and on behalf of the Participants concerned.

9.1.1 The NAMA will secure for the Participants and for NAMO under the Contracts and subcontracts any
irrevocable and transferable rights to use, copy and modify Information free of charge, for the purpose of and as
necessary to manage the SAC Program and operate, upgrade, support, maintain, and overhaul the C–17 aircraft and the
Assets.

9.1.2 Wherever possible, the fullest use will be made of competition at all Contract levels. In particular, the
Contractor will be contractually required to make the fullest practicable use of competition while minimizing technical
risk and maximizing value for money.

9.2 The contracts placed by the NAMA will include provisions to ensure that risk areas are satisfactorily addressed.
The NAMA GM and the NAMO BOD may use independent risk managers to measure the Contractor’s ability to achieve
SAC Program objectives within defined cost and schedule constraints. If independent risk managers are to be used
during the SAC Program, Contracts will provide that these risk managers may be granted access to the same information
as the NAMO BOD and NAMA.

9.3 The NAMA will insert into its prospective Contracts (and require its Contractors to insert in subcontracts)
provisions that satisfy the requirements of this SAC MOU, including Section 10 (Third Party Sales and Transfers),
Section 23 (Disclosure and Use of Information), Section 25 (Security Arrangements), and Section 31 (Final Provisions),
including the export control provisions in accordance with this SAC MOU, in particular the provisions of paragraphs 9.4
and 9.5 of this Section.

9.4 The NAMA will legally bind its Contractors to a requirement that the Contractor will not retransfer or otherwise
use export-controlled Information furnished by any Participant for any purpose other than the purposes authorized under
this SAC MOU. The Contractor will also be legally bound not to retransfer the export-controlled Information to another
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Contractor or subcontractor unless that Contractor or subcontractor has been legally bound to limit use of the
export-controlled Information to the purposes authorized under this SAC MOU. Export-controlled Information
furnished by one Participant under this SAC MOU may only be retransferred by NAMA to its Contractors if the legal
arrangements required by this paragraph have been established.

9.5 The NAMA will legally bind its Prospective Contractors to a requirement that the Prospective Contractor will not
retransfer or otherwise use export-controlled Information furnished by any Participant for any purpose other than
responding to a solicitation issued in furtherance of the purposes authorized under this SAC MOU. Prospective
Contractors will not be authorized use for any purpose other than responding to the solicitation if they are not awarded a
Contract. The Prospective Contractors will also be legally bound not to retransfer the export-controlled Information to a
prospective subcontractor unless the prospective subcontractor has been legally bound to limit use of the
export-controlled Information for the purpose of responding to the solicitation. Export-controlled Information furnished
by one Participant under this SAC MOU may only be retransferred by the NAMA to its Prospective Contractors if the
legal arrangements required by this paragraph have been established. Upon request by the furnishing Participant, NAMA 
will identify its Prospective Contractors and prospective subcontractors receiving such export-controlled Information.

9.6 The NAMA will ensure that payments will be made in accordance with the SAC Program Contracts. The NAMA
will insert into the Contracts and require from the Contractor(s) that subcontracts contain provisions for Contract Audit
for the benefit of NAMO and the Participants on non-competitive offers.

9.7 The NAMA will include in Contracts language to bind its Contractors legally to a requirement to be informed of
any predicted cost growth, schedule change, or performance problems of any Contract. If the problem(s) encountered are
of sufficient magnitude to affect negatively the SAC Program cost, schedule, or performance as described in this SAC
MOU, the NAMA will require the Contractors to advise it immediately of the situation and the recommended course(s)
of action to resolve the problem(s).

9.8 Where the NAMA decides that Contract Audit is required in connection with any Contract to be placed by it, such
services will be obtained through the responsible authorities of the Participant within whose territory the performing
Contractor or subcontractor is located, consistent with any existing arrangements between/among the Participants and in
accordance with national rules and regulations in that regard. The costs of Contract Audit will be borne by the Participant 
within whose territory the services are carried out. For Contractors based outside the territories of the Participants,
separate arrangements for Contract Audit will be made by the NAMA. The costs of such Contract Audits, where
appropriate, will be shared among the Participants in accordance with the cost shares set out in Table 2, Annex B
(Financial Matters) of this SAC MOU. The NAMO BOD will be notified of, and given relevant information in advance,
including Contract Audit and negotiations undertaken.

9.9 The NAMA may place Contracts or may request one or more NATO Agency(ies) to award a Contract to meet
national requirements related to the SAC Program.

Section 10

Third Party Sales and Transfers

10.1 Neither the NAMO nor the Participants will sell, transfer title to, disclose, or transfer possession of Information
or any equipment embodying such information or jointly acquired Program Equipment and Material to any Third Party
without the prior written consent of the NAMO BOD and the appropriate governmental authorities of the other
Participants. Furthermore, no Participant or the NAMO will permit any such sale, disclosure, or transfer, including by the 
owner of the item, without the prior written consent of the NAMO BOD and the appropriate governmental authorities of
the other Participants. Such consent will not be given unless the appropriate governmental authorities of the intended
recipient(s) agree in writing that the recipient will:

10.1.1 Not re-transfer, or permit the further re-transfer of, such items or Information provided; and
10.1.2 Use, or permit the use of, such items or Information provided only for the purposes specified by the

Participants.
10.2 Any consent required under this section regarding the sale, disclosure, or transfer of any Information or jointly

acquired Equipment and Material will not be withheld except for reasons of foreign policy, national security, or national
laws. No Participant will refuse such approval of a sale or transfer to any Third Party when that Participant would be
prepared to approve a national sale, disclosure, or transfer of the same Information or equipment to that Third Party.

10.3 Sales or other transfers to Third Parties of equipment developed or generated under this SAC MOU may attract a
levy to be shared among the Participants. Prior to any such sale or other transfer, the amounts of any levy and the
procedure for assessing such levy will be determined by the NAMO BOD and the Participants. However, each
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Participant may reduce or waive recovery of its share of levy in accordance with its national laws, regulations and
practices. Costs recovered by the Participants will be shared among them according to their contributions to that part of
the SAC Program taking into account any Participant’s reduction or waiver of such recovery.

10.4 Notwithstanding any other provision in this Section, disclosure of Information will only be in accordance with
the Participants’ respective national disclosure policies, laws, and regulations.

Section 11

Equipment and Material Transfers

11.1 Each Participant may transfer to another Participant or to the NAMO, such Equipment and Material identified as
being necessary for carrying out the AMP. Approval for all transfers will be in accordance with national laws and
regulations.

11.2 At the request of the Participants involved, the NAMA will maintain a list of all Equipment and Material
transferred pursuant to this SAC MOU.

11.3 Equipment and Material transferred will be used by the receiving Participant(s) or by NAMO only for the
purposes of this SAC MOU. Equipment and Material will remain the property of the providing Participant. In addition,
the receiving Participant(s) will maintain the Equipment and Material in good order, repair, and operable condition.
Unless the providing Participant has consented that the transferred Equipment and Material may be expended or
otherwise consumed without reimbursement to the providing Participant, the receiving Participant(s) or the NAMO will
return the Equipment and Material to the providing Participant in as good condition as received, reasonable wear and tear 
excepted, or return the Equipment and Material and pay the cost to restore the Equipment and Material to such condition.
If the Equipment and Material are damaged beyond economical repair, the receiving Participant(s) or the NAMO will
return the Equipment and Material to the providing Participant (unless otherwise specified in writing by the providing
Participant) and pay the previously agreed upon replacement value. If the Equipment and Material are lost or stolen, the
receiving Participant(s) or the NAMO will issue a certificate of loss to the providing Participant and pay the previously
agreed upon replacement value.

11.4 The providing Participant will make every effort to ensure that the Equipment and Material are furnished in a
serviceable and usable condition according to its intended purpose. However, the providing Participant makes no
warranty or guarantee of fitness of the Equipment and Material for a particular purpose or use, and makes no commitment 
to alter, improve, or adapt the Equipment and Material, or any part thereof.

11.5 The providing Participant will transfer the Equipment and Material for the approved period, unless extended by
written amendment, provided that the duration will not exceed the effective period determined by the applicable
Participants or the NAMO.

11.6 The providing Participant, at its expense, will deliver the Equipment and Material to the receiving Participant(s)
or the NAMO at the location(s) mutually approved. Responsibility for Equipment and Material will pass from the
providing Participant to the receiving Participant(s) or the NAMO at time of receipt. Any further transportation is the
responsibility of the receiving Participant or the NAMO.

11.7 The providing Participant will furnish the receiving Participant(s) or the NAMO such information as is
necessary to enable the Equipment and Material to be used.

11.8 The receiving Participant(s) or the NAMO will inspect and inventory the Equipment and Material upon receipt.
The receiving Participant(s) or the NAMO will also inspect and inventory the Equipment and Material prior to its return
(unless the Equipment and Material is to be expended or consumed).

11.9 Upon expiration or termination of the transfer period determined by the applicable Participants or the NAMO
(taking into account any extension), or upon withdrawal from, expiration or termination of the SAC Program, whichever
occurs first, the receiving Participant(s) or the NAMO will return Equipment and Material, at its expense, to the
providing Participant at the location mutually approved. Any further transportation is the responsibility of the providing
Participant.

11.10 The receiving Participant(s) or the NAMO will provide written notice of consumption or expenditure of
Equipment and Material approved for such consumption or expenditure. In the event the intended consumption or
expenditure does not occur, the receiving Participant(s) or the NAMO will, unless otherwise determined by the providing 
Participant, return the Equipment and Material, at its expense, to the providing Participant to the location mutually
approved. Any further transportation is the responsibility of the providing Participant.

11.11 The Participants will ensure, by all reasonable means, the protection of Intellectual Property Rights (IPR) in
Equipment and Material.

2008/64. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3553



11.12 Participants will exert their best effort to provide resources, equipment, and personnel necessary to fulfill the
baseline master phasing plan at Annex A of this SAC MOU. In the event delays or other problems occur, Participants will 
consult in the SAC SB to find solutions.

Section 12

NAMO Liability and Claims

12.1 The Participants are responsible for liabilities arising out of activities of the NAMO.
12.1.1 In particular, the Participants are responsible for liabilities of any kind arising from NAMO ownership of the

C–17 aircraft and from the implementation of the NAMO AMP. Furthermore, the Participants are jointly and directly
responsible vis-a-vis NATO and to third parties.

12.2 The Participants will, through the NAMO BOD, make every effort to process, evaluate, and settle claims filed
against the NAMO, under the following terms:

12.2.1 A claims Committee will be established under the NAMO BOD. The claims Committee will receive, register
and prepare claims filed against the NAMO, and forward the claim to the NAMO BOD with a proposal on how the claim
may be settled. The claims Committee will keep records on claims. The NAMO BOD will develop and decide on the
TOR for the claims Committee.

12.2.2 In settling claims the NAMO BOD will be bound by the provisions of this SAC MOU, and applicable national
and international law, inter alia, the Ottawa Agreement.

12.2.3 Costs incurred in satisfying claims will be borne by the Participants in accordance with Table 2, Annex B
(Financial Matters) of this SAC MOU.

12.2.4 Claims arising under any Contract awarded under this SAC MOU will be resolved in accordance with the
provisions of the Contract. The Participants will not indemnify Contractors against third party liability claims.

12.2.5 Employees and agents of Contractors are not considered civilian personnel of a Participant for the purposes of
this Section.

PART III: OPERATIONS

Section 13

Introduction

13.1 The SAC SB is responsible for providing oversight of the operation of the C–17 aircraft and the HAW activities.
13.2 The C–17 aircraft and associated support equipment will be operated and supported in accordance with

provisions of Part III of this SAC MOU as further described in the CONOPS and Concept of Support (CONSUP).
13.2.1 The SAC SB will approve the CONOPS and CONSUP, and any changes or amendments to these documents.
13.3 The NAMO member States, and Sweden and Finland as NAMO participants, exercising their rights as reflected

in the NAMO Charter, delegate the relevant authorities as specified below in Part III of this SAC MOU.

Section 14

Flag Nation for C–17 Aircraft

14.1 The C–17 aircraft will be marked and registered in accordance with the appropriate laws and regulations of the
Flag Nation. The C–17 aircraft are considered state aircraft for military purposes of the Flag Nation. The Flag Nation will 
assume responsibilities associated with registering, marking (applying insignia), certifying initial airworthiness, and
oversight of continuing airworthiness of the C–17 aircraft. The Flag Nation will serve as the operating nation.

14.1.1 Airworthiness Certification
14.1.1.1 The Flag Nation will ensure that initial certification is performed in accordance with its national laws and

regulations and the CONOPS. The Flag Nation will provide oversight of continued airworthiness in accordance with its
national laws and regulations, and will ensure compliance with the CONOPS.
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14.1.1.2 The Flag Nation will establish necessary procedures in accordance with its national laws and regulations for
certification of the C–17 aircraft and oversight of the continuing airworthiness during its lifecycle. These procedures will 
be developed in co-ordination with the Participants. The procedures will describe tasks and responsibilities of the
National Aviation Authority (NAA) of the Flag Nation, the NAMO, and the HAW.

14.2 The Participants will provide the Flag Nation with the resources needed for registration, initial certification, and
oversight of continuing airworthiness. The costs will be shared in accordance with Table 2, Annex B (Financial Matters)
of this SAC MOU, and will be processed by the NAMA.

14.3 The Flag Nation will assume the responsibilities applicable to its state aircraft in international airspace or within
the territories of third nations. These responsibilities apply regardless of the nationality of the aircrew or of the cargo. The 
other Participants will assume their responsibilities applicable to their role when placing crew members at the disposal of
the Flag Nation’s state aircraft or having cargo or personnel on board.

14.4 Diplomatic Clearances

14.4.1 The Flag Nation will submit diplomatic clearance requests for missions performed by the HAW, in accordance 
with standard national and international procedures. The Participants involved in a mission will provide in due time all
information and relevant documents necessary to obtain diplomatic clearance. The Participants providing information
and documents are responsible for the validity of their content. The details of the process for applying for diplomatic
clearances are contained in the CONOPS.

14.4.1.1 Neither the HAW/CC nor any Pilot In Command (PIC) will have the right to permit the boarding of or accept
personnel, passengers, cargo or any material on board of the C–17 aircraft that violates the diplomatic clearance for that
mission.

14.4.2 The Flag Nation will be responsible for payment of mission related services provided to the C–17 aircraft
while away from the MOB. Such costs will be apportioned among the Participants as provided in Table 3, Annex B
(Financial Matters) of this SAC MOU. The HAW, PIC, or the NAMA will make the payment on behalf of the Flag
Nation.

14.5 The Flag Nation will be responsible for enforcing all privileges and immunities enjoyed by state aircraft under
international law. The other Participants and the NAMO will assist the Flag Nation in fulfilling its responsibilities.

14.6 Status of Aircrews

14.6.1 The status of individual aircrew members will be determined based on international agreements in force
between the aircrew members’ state of nationality and the State in which the aircrew members are present or over which
they are flying. It will be the responsibility of the Participants to make arrangements, if desired, for their personnel in
areas where the NATO or PfP SOFA or other status agreements do not apply.

14.7 Entry Aboard C–17 Aircraft

14.7.1 The Flag Nation delegates to the HAW/CC and each PIC the right to refuse anyone, including government
officials of the State, other than those of the Participants, in which the C–17 aircraft lands, permission to board any C–17
aircraft.

14.8 Armed Personnel

14.8.1 The Flag Nation delegates to the HAW/CC authority to permit armed military personnel to fly aboard C–17
aircraft.

14.9 The Flag Nation may withdraw authorities delegated in this section by informing the HAW/CC of the
withdrawal.

Section 15

Heavy Airlift Wing Structure

15.1 The Heavy Airlift Wing (HAW) is a multinational military unit that consists of C–17 aircraft, personnel,
equipment, and facilities at the MOB located at Papa, Hungary.

15.2 The HAW is a tenant unit on the MOB and will be subject to the Participants’ policies and procedures as
established by the SAC SB and will comply with the basing agreement.

15.3 The Host Nation has agreed that Papa Air Base and the facilities thereon, in accordance with the basing
agreement, will remain available for use by the HAW as long as the Participants require the use of the base and facilities
for the HAW.

15.4 The HAW will be commanded by the HAW/CC.
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15.5 Manning of the HAW
15.5.1 The SAC Participants will continuously fill all designated positions in the HAW with qualified and

ready-for-duty personnel.
15.5.2 As a general rule, the normal tour length will be four years, with three years as a minimum, after successful

completion of pre-employment training.

Section 16

Command and Control

16.1 The HAW/CC
16.1.1 The HAW/CC is delegated OPCON by the Participants, in order to command the HAW and conduct

operations with NAMO-owned C–17 aircraft, associated materials, equipment, and all personnel contributed by the
Participants to the HAW.

16.1.1.1 The HAW/CC will exercise OPCON over the forces contributed by the Participants in order to execute the
operational missions assigned to the HAW.

16.1.2 The Flag Nation will delegate authority to conduct operations with the C–17 aircraft to the HAW/CC within
the framework of this SAC MOU and the CONOPS.

16.1.3 The HAW/CC will exercise exclusive control over Assets put at the disposal of the HAW.
16.1.4 The HAW/CC is responsible for identifying logistics support requirements as described in Section 18

(Logistics Support) of this SAC MOU.
16.1.5 The HAW/CC may solicit advice and consultation from the SAC SB on any issue; this provision is not

intended to infer any obligation on the HAW/CC.
16.1.6 The HAW/CC will brief the SAC SB at its meetings on operations for the preceding period of time since the

last meeting.
16.1.7 The HAW/CC is responsible and accountable to the SAC SB for tasks and activities of the HAW. This does not 

imply that the SAC SB exercises OPCON or may task the HAW/CC or in any way interfere with the military chain of
command. The Participant contributing the HAW/CC retains FULLCOM of the HAW/CC.

16.1.8 The HAW/CC is responsible to ensure, at the request of Participants concerned, that crew members who are
chosen to perform individual missions will be afforded protection under status agreements that are in effect with the
destination nation.

 
16.2 Com mand Re la ti ons hips Go ver ning Ope rat ions
16.2.1 Participants maintain FULLCOM over their national personnel contributed to the HAW. Participants

administer FULLCOM through their highest-ranking individual assigned to the HAW, known as the Senior National
Representative (SNR).

16.2.2 The Participants will instruct their personnel that are assigned to the HAW to take mission-related direction
from the HAW/CC.

16.2.2.1 The Participants are responsible for the discipline of their personnel.

Section 17

Operations

17.1 Operations with the C–17 aircraft will be conducted with full respect for this SAC MOU, the CONOPS, and the
principles of international law.

17.1.1 The CONOPS will describe the process under which the HAW/CC will receive guidance from the Participants
concerning the utilization of the C–17 aircraft. This guidance will identify specific categories of missions that may not be 
conducted and cargo and passengers that may not be transported on C–17 aircraft.

17.1.2 The CONOPS will also describe the process under which a Participant or the HAW/CC may request SAC SB
approval to conduct a specific category of mission or to transport specific cargo or passengers on the C–17 aircraft.

17.2 The use of the C–17 aircraft will be conducted as a mission of the requesting SAC Participant using its declared
Flight Hours.

3556 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/64. szám



17.3 A Participant may utilize its Flight Hours in support of any person or entity that is not a Participant in this SAC
MOU. However, the C–17 aircraft will not be used for commercial purposes or controlled by commercial entities. Any
such support will be conducted as a mission of that Participant.

17.4 Each Participant is entitled to utilize the C–17 aircraft for the Flight Hours it has declared, as measured over each 
calendar year, subject to C–17 aircraft availability. However, if a Participant experiences a need for additional Flight
Hours in a calendar year, Participants may enter into arrangements to transfer Flight Hours between Participants. If it is
not possible to transfer Flight Hours among Participants, the SAC SB may approve the utilization of additional Flight
Hours to meet a compelling need.

17.5 Request for Use of Flight Hours
17.5.1 Requests for Flight Hours will be made in accordance with procedures described in the CONOPS.
17.5.2 The spirit of this SAC MOU is that Participants will only submit requests that reflect a genuine need for C–17

capabilities, while remaining as flexible as possible with regard to required timing and priority parameters.
17.6 Mission Priorities and Principles for De-conflicting Competing Requests for Flight Hours
17.6.1 Mission priorities will be executed as listed in the priority parameters in the CONOPS.
17.6.2 In the event of conflicting requests for C–17 aircraft, the HAW/CC is the ultimate authority in de-conflicting

competing flight hour utilization requests.
17.6.2.1 In exercising this authority, the HAW/CC should consider the following as major factors for resolving the

conflict:
17.6.2.1.1 First, the immediate/emergency need to safeguard life of Participants’ citizens.
17.6.2.1.2 Second, in the event of a conflict between missions of equal priority, the Participant with the highest

number of declared Flight Hours.
17.7 The HAW/CC is authorized to refuse any flight hour utilization request for operational reasons. The Participant

will promptly be informed of the reasons for refusal.
17.8 If the Flag Nation notifies the SAC SB and the HAW/CC that it considers the use of the C–17 aircraft to be

contrary to its international legal obligations, the HAW/CC is not authorized to execute the mission.
17.9 Accident Investigation
17.9.1 Aircraft accidents and incidents will be investigated for safety purposes according to the NATO

Standardization Agreement (STANAG) 3531, where the Participants involved have accepted the STANAG. It is not the
purpose of safety investigations to apportion blame, or to determine liability or any other issue not related to safety. The
Flag Nation will exercise the responsibilities of the operating nation under the STANAG. This investigation does not
replace, all or in parts, nor preclude any investigations performed by a Participant in accordance with its national laws
and regulations.

17.10 Any Participant may for national security or vital foreign policy reasons, opt out from a mission by notifying
the HAW/CC, and inform the Participants through the SAC SB prior to mission execution. No personnel, including
crewmembers, or cargo of the Participant opting out will be onboard the C–17 aircraft during the execution of such
mission. The Participant opting out will not be associated with any liability and claims paid as a result of that mission.

Section 18

Logistics Support

18.1 Logistics support includes all engineering, quality assurance, maintenance, supply, transportation, resource
management activities, supporting systems, and ensuring continued airworthiness required to sustain operations.

18.2 The HAW/CC is solely responsible for identifying the logistics support to C–17 aircraft and supporting systems
to meet the SAC CONOPS and Participants’ taskings.

18.3 The HAW/CC is solely responsible for maintenance, maintenance oversight, and maintenance quality assurance
of the C–17 aircraft and support equipment.

18.4 Logistics support will be in accordance with the CONSUP approved by the SAC SB.
18.5 The SAC SB will communicate the HAW logistics support requirements to the NAMO BOD.
18.6 The NAMA will contract for logistics support on a competitive basis, to the fullest extent possible. Contractors

from the Participants will be solicited to provide logistics support, as identified in the NFRP.
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Section 19

Status of the Heavy Airlift Wing

19.1 The HAW is a multinational military unit comprised of NAMO-owned, Hungary-flagged C–17 aircraft and
other Assets and personnel assigned by the Participants under the terms of this SAC MOU.

19.1.1 Through the HAW/CC and PIC, the Flag Nation will enforce its responsibilities listed in Section 14 (Flag
Nation for C–17 Aircraft) of this SAC MOU.

19.1.2 The HAW does not have a legal personality under international law or national laws of the Participants and
thus cannot assume rights and obligations. However, the HAW will fulfill the tasks assigned to it under this SAC MOU
and under principles of international law governing state aircraft.

19.2 Land, buildings, and fixed installations made available by the Host Nation will remain under the ownership of
the Host Nation. The legal status of such assets is regulated by the laws and regulations of the Host Nation.

19.3 Buildings and fixed installations acquired or improved through the AMP at the MOB are owned by the Host
Nation, in accordance with the basing agreement.

19.3.1 The Participants, through the SAC SB, will periodically review the status of buildings or fixed installations
acquired or improved by the NAMO at the MOB. In the event the SAC SB determines that a particular building or fixed
facility is no longer needed for the use of the HAW, the SAC SB will initiate, through the NAMO, the process of
transferring the use of it to the Host Nation.

19.3.2 The Participants, through the SAC SB, and the Host Nation will consult regarding the terms of the transfer of
use of any agreed building or fixed installation, including possible compensation for improvements or construction.

19.3.3 Procedures applicable to transfer of use and valuation of buildings and fixed installations at the MOB will be
further described in the basing agreement between the Host Nation and the NAMO.

19.4 In the territory of the Participants, the status of the Participants, their military and civilian personnel assigned to
the HAW, and the dependents of their personnel, will be in accordance with the NATO SOFA or the PfP SOFA, as
applicable. Further status may be granted in additional bilateral or multilateral agreements with the Host Nation.

Section 20

Operational Liability and Claims

20.1 The Participants are responsible for liabilities arising out of activities of the HAW, or caused by a member of the
HAW in the execution of his/her duties in connection with the SAC Program.

20.1.1 In particular, the Participants are jointly and directly responsible vis-a-vis NATO and to third parties for
liabilities arising from any operation of the C–17 aircraft except for NAC-approved operations as may be provided in
specific NATO arrangements to be approved on an ad hoc basis, by the NAC, in line with NATO policy for operations.

20.2 The Participants will, through the SAC SB, make every effort to process, evaluate, and settle claims resulting
from the execution of the SAC Program under the following terms:

20.2.1 A claims Committee will be established under the SAC SB. The claims Committee will receive, register and
prepare claims resulting from the execution of the SAC Program, and forward the claim to the SAC SB with a proposal on 
how the claim may be settled. The claims Committee will keep records on claims. The SAC SB will develop and approve
the TOR for the claims Committee.

20.2.2 In settling claims, the SAC SB will be bound by the provisions of this SAC MOU, and applicable national and
international law.

20.2.2.1 Claims will be dealt with in accordance with the provisions of Article VIII of the NATO SOFA or Article I of 
the PfP SOFA, as applicable.

20.2.2.2 Claims between the Participants arising out of situations not covered by the NATO or PfP SOFA, will be
settled, through consultations by the SAC SB on the basis of the principles established in Article VIII of the NATO
SOFA.

20.2.2.2.1 It is the intention of the Participants to waive claims among themselves in situations not covered by the
NATO or PfP SOFA on the basis of reciprocity. If a Participant is unable to waive claims against another Participant in
situations not covered by the NATO or PfP SOFA, it will declare its position to the SAC SB. After the SAC SB has
received such declaration, the Participant in question will not be bound by an obligation to waive future claims, nor will
the other Participants be bound to waive future claims against that Participant. Additionally, if a Participant is unable to
waive claims against another Participant in situations not covered by the NATO SOFA or the PfP SOFA, the other
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Participant may opt out from missions involving the non-waiving Participant, in accordance with the procedures
described in paragraph 17.10 of this SAC MOU. The Participant opting out will not be associated with any liability and
claims paid as a result of that mission.

20.2.2.3 Third party claims not covered by the NATO SOFA or the PfP SOFA will be processed by the most
appropriate Participant(s), as determined by the SAC SB.

20.2.3 Costs incurred in satisfying claims arising out of activities of the HAW will be borne jointly by the Participants 
in accordance with Table 2, Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU. In case a Participant had opted out of a
mission giving rise to a claim, Table 2, Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU will be recalculated among the
remaining Participants in proportion to their declared Flight Hours.

20.2.4 If ne ces sa ry to pay cla ims de ter mi ned to be pa y ab le un der this Sec ti on, the SAC SB will re qu est the NAMO
BOD to seek ad di ti o nal cont ri bu ti ons to co ver the se costs. Pa y ment will be dis bur sed by the NAMA.

20.3 Based on the joint responsibility as set out in paragraph 20.1.1 of this SAC MOU, the Participants will indemnify 
the Flag Nation from liabilities and claims of any kind that may arise as a consequence of flagging or registering the C–17 
aircraft. Any cost incurred will be borne by all Participants, including the Hungarian Participant, in accordance with
Table 2, Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU.

20.4 Liabilities or claims of any kind arising out of the use of C–17 aircraft in hostilities to which Article 5 of the
North Atlantic Treaty applies will not involve the liability or financial responsibility of PfP nations, unless that nation is
participating. If the PfP nation is not participating, it will not share costs incurred in satisfying such claims.

20.5 Liabilities or claims arising out of the use of the C–17 aircraft in direct participation of armed conflicts will not
be shared by a Participant who has opted out of participating in that mission.

20.6 Employees and agents of Contractors are not considered civilian personnel of a Participant for the purposes of
this section.

Section 21

Financial Principles and Procedures for the Heavy Airlift Wing

21.1 General Principles
21.1.1 The NFRP will govern the financial administration of the operations and support of the HAW.
21.1.2 The Participants will provide all possible assistance to minimize the costs of operations of the HAW.
21.2 Financial Principles
21.2.1 Funding requirements for specific national support of a Participant’s military personnel assigned to the HAW

(e.g., national administrative support and domestic facilities, such as housing and medical care) are the responsibility of
the respective Participant.

21.3 Military Personnel Costs
21.3.1 HAW military personnel billets are established as specified in the CONOPS.
21.3.2 Filling of billets is a national responsibility in accordance with paragraph 15.5.1 of this SAC MOU. Every

Participant will be assigned at least one billet within the HAW.
21.3.3 Contributions of military personnel will be accounted for as a Non-financial Cost within the SAC Program

Cost Ceiling, in accordance with the NFRP.
21.3.4 Participants manning billets above their cost shares in Table 2, Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU

will receive equivalent additional Non-financial Contribution credit.
21.3.5 Participants manning billets below their cost shares in Table 2, Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU

will provide additional equivalent financial contributions to the operational budget.
21.4 Budget Process
21.4.1 The HAW will be funded through an annual operations budget, administered by the NAMA. The HAW/CC

will submit an annual budget request through the SAC SB to the NAMO BOD for approval.
21.4.2 The HAW/CC is authorized to execute the approved operations budget as required for day-to day operation

and administration.
21.4.3 If it is necessary for the HAW to operate at a rate that exceeds the normal operational level as determined by the 

operations budget, the HAW/CC must inform the SAC SB of the accelerated rate of expenditure. If it is necessary to seek
additional contributions from the Participants, the SAC SB will inform the NAMO BOD of these requirements for BOD
approval of additional contributions in advance of their expenditure.

21.4.4 Claims determined to be payable under Section 20 (Operational Liability and Claims) of this SAC MOU will
be processed in accordance with the provisions of paragraph 20.2 of this SAC MOU.
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21.5 Reimbursements
21.5.1 Expenses incurred while performing missions in support of any person or entity that is not a participant in this

SAC MOU will be borne by the relevant Participant(s). Any reimbursement received by the Participant(s) from such a
mission will be retained by the Participant(s) consistent with the national laws and regulations of the Participant(s).

Section 22

Configuration Management

22.1 Tasks and Responsibilities
22.1.1 The NAMA will perform Configuration Management (CM) for all NAMO- owned aircraft systems, hardware,

software, simulators, and peculiar support equipment in accordance with the CONOPS and the CONSUP.
22.2 Interoperability will be maintained with USAF systems. To the maximum extent possible, the Participants will

ensure interoperability between the HAW and the national systems with which the HAW may interface.

PART IV: GENERAL MATTERS

Section 23

Disclosure and Use of Information

23.1 General
23.1.1 The Participants recognize that the success of the SAC Program depends on full and prompt exchange of

Information necessary for carrying out the SAC Program. The Participants will acquire sufficient Information and rights
to use such Information to acquire, manage, support, and operate C–17 aircraft and other Assets. The nature and amount
of Information to be acquired will be consistent with the objectives stated in Section 3 (Objectives and Scope) of this
SAC MOU.

23.1.2 The following export control provisions will apply to the transfer of Information:
23.1.2.1 Transfer of Information will be consistent with the furnishing Participant’s applicable export control laws

and regulations. Unless otherwise restricted by duly authorized officials of the furnishing Participant at the time of
transfer to another Participant or the NAMO, all export-controlled Information furnished by that Participant to another
Participant or the NAMO may be retransferred to Contractors, subcontractors, Prospective Contractors, and prospective
subcontractors, subject to the requirements of Section 9 (Contractual Arrangements). Export-controlled Information
may be furnished by Contractors, subcontractors, Prospective Contractors, and prospective subcontractors of one
Participant’s nation to the Contractors, subcontractors, Prospective Contractors, and prospective subcontractors of
another Participant’s nation pursuant to this SAC MOU subject to the conditions established in licenses or other
approvals issued by the Government of the furnishing Participant in accordance with its applicable export control laws
and regulations.

23.1.2.2 If a Participant finds it necessary to exercise a restriction on the retransfer of export-controlled Information
as set out in paragraph 23.1.2.1 above, it will promptly inform the other Participants. If a restriction is then exercised and
an affected Participant objects, that Participant’s NAMO BOD member will promptly notify the other Participants’
NAMO BOD members and they will immediately consult in order to discuss ways to resolve such issues or mitigate any
adverse effects.

23.1.2.3 Notwithstanding the provisions of this SAC MOU that relate to the protection of Information, particularly
Section 10 (Third Party Sales and Transfers), Section 23 (Disclosure and Use of Information), Section 25 (Security
Arrangements), and Section 26 (Controlled Unclassified Information), the specific export control provisions set out in
Section 9 (Contractual Arrangements) and this Section will not apply to transfers of Information amongst non-U.S. DOD
Participants where such exchanges do not include U.S. export-controlled Information.

23.1.3 Notwithstanding any other provision in this Section, disclosure of Information will only be in accordance with
the Participants’ respective national disclosure policies, laws, and regulations.

23.2 Proprietary Information
23.2.1 Subject to any existing rights of the Participants, all IPR residing in Information will belong to the generator

thereof.
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23.2.2 All Information that is subject to disclosure and use restrictions with respect to IPR will be identified and
marked, and it will be handled as Controlled Unclassified Information or as Classified Information, depending on its
security classification.

23.2.3 For NATO member Participants, the provisions of the NATO Agreement on the Communication of Technical
Information for Defense Purposes, done at Brussels on October 19, 1970, and the implementing procedures for the
NATO Agreement on the Communication of Technical Information for Defense Purposes, approved by the NAC on
January 1, 1971 (or any successor agreement and procedures) will apply to Information that is subject to IPR. The PfP
Participants consent to the insertion of provisions in the SAC PSI as far as their national laws and regulations permit, and
that are no less stringent than applicable security agreements/arrangements, including their implementing procedures, in
force between such Participants and NATO.

23.3 Information generated or provided by the Participants in the performance of the SAC Program will be in handled
in accordance with paragraphs 23.4 through 23.8 below.

23.4 Government Foreground Information

23.4.1 Disclosure

23.4.1.1 All Government Foreground Information generated by a Participant’s military or civilian employees will be
disclosed promptly and without charge to the Participants and the NAMO.

23.4.2 Use

23.4.2.1 Each Participant and the NAMO may use all Government Foreground Information without charge for
Defense Purposes. The Participant generating Government Foreground Information will also retain its rights of use
thereto. Any sale or other transfer to a Third Party will be subject to the provisions of Section 10 (Third Party Sales and
Transfers) of this SAC MOU.

23.5 Government Background Information

23.5.1 Disclosure

23.5.1.1 Each Participant, upon request, will disclose promptly and without charge to the other Participants and the
NAMO any relevant Government Background Information generated by its military or civilian employees outside the
scope of this SAC MOU, provided that:

23.5.1.1.1 Such Government Background Information is necessary to or useful in implementing this SAC MOU, with 
the Participant in possession of the Information determining, after consulting with the requesting Participants, whether it
is „necessary toö or „useful inö implementing this SAC MOU.

23.5.1.1.2 Such Government Background Information may be made available only if the rights of holders of IPR are
not infringed.

23.5.1.1.3 Disclosure of such Government Background Information is consistent with national disclosure policies
and regulations of the furnishing Participant.

23.5.1.1.4 Any disclosure or transfer of such Government Background Information to Contractors is consistent with
the furnishing Participant’s export control laws and regulations.

23.5.2 Use

23.5.2.1 Government Background Information furnished by one Participant to the requesting Participant may be used 
without charge by or for the requesting Participant for SAC Program purposes. However, subject to IPR held by entities
other than the Participants, such Government Background Information may be used for Defense Purposes by the
requesting Participant, without charge, when such Information is necessary for the use of Foreground Information. The
furnishing Participant, in consultation with the other Participant, will determine whether the Government Background
Information is necessary for the use of Foreground Information. The furnishing Participant will retain all its rights with
respect to such Government Background Information.

23.6 Contractor Foreground Information

23.6.1 Disclosure

23.6.1.1 Contractor Foreground Information generated and delivered by Contractors will be disclosed promptly and
without charge to the Participants and the NAMO.

23.6.2 Use

23.6.2.1 Each Participant and the NAMO may use or have used without charge for Defense Purposes all Contractor
Foreground Information generated and delivered by Contractors of the Participants. The Participant whose Contractors
generate and deliver Contractor Foreground Information will also retain all its rights of use thereto in accordance with
the applicable Contracts. Any sale or other transfer to a Third Party of Contractor Foreground Information will be subject 
to the provisions of Section 10 (Third Party Sales and Transfers) of this SAC MOU.

2008/64. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3561



23.7 Contractor Background Information

23.7.1 Disclosure

23.7.1.1 The NAMO or a Contracting Participant will make available to the other Participants and the NAMO
promptly and without charge all Contractor Background Information generated by Contractors that is delivered under
Contracts awarded in accordance with this SAC MOU. Any other Background Information that is generated by
Contractors and that is in the possession of one Participant will be made available promptly and without charge to the
other Participants and the NAMO, upon request, provided the following conditions are met:

23.7.1.1.1 Such Contractor Background Information is necessary to or useful in the SAC Program, with the
Participant in possession of the Information determining, after consultation with the requesting Participants and the
NAMO, whether it is „necessary to” or „useful in” the SAC Program.

23.7.1.1.2 Such Contractor Background Information may be made available only if the rights of holders of IPR are
not infringed.

23.7.1.1.3 Disclosure of such Contractor Background Information is consistent with the national disclosure policies
and regulations of the furnishing Participant.

23.7.1.1.4 Any disclosure or transfer of such Contractor Background Information to Contractors is consistent with the 
furnishing Participant’s export control laws and regulations.

23.7.2 Use

23.7.2.1 All Contractor Background Information delivered by Contractors under Contracts awarded in accordance
with this SAC MOU may be used by or for the receiving Participants and the NAMO, without charge, for the SAC
Program Purposes, subject to any restrictions by holders of IPR other than the Participants. Any other Contractor
Background Information furnished by one Participant’s Contractors and disclosed to a requesting Participant or the
NAMO may be used without charge by or for the requesting Participant or the NAMO for the SAC Program purposes,
subject to any restrictions by holders of IPR other than the Participants; also, when necessary for the use of Foreground
Information, such other Contractor Background Information may be used by the requesting Participant or the NAMO for
Defense Purposes, subject to such fair and reasonable terms as may be necessary to be arranged with the Contractor. The
furnishing Participant, in consultation with the requesting Participant and the NAMO, will determine whether such other
Contractor Background Information is necessary for the use of Foreground Information. The furnishing Participant will
retain all its rights with respect to Contractor Background Information.

23.8 Alternative Uses of Information

23.8.1 Any Background Information provided by one Participant will be used by the other Participants and the
NAMO only for the purposes set forth in this SAC MOU, unless otherwise consented to in writing by the providing
Participant.

23.8.2 The prior written consent of each Participant will be required for the use of Foreground Information for
purposes other than those provided for in this SAC MOU.

23.9 Patents

23.9.1 Each Participant and the NAMA will include in all its Contracts for the SAC Program a provision governing
the disposition of rights in regard to Inventions and Patent rights relating thereto that either:

23.9.1.1 Provides that the Participant will hold title to all such Inventions together with the right to make Patent
applications for the same, free of encumbrance from the Contractor concerned; or

23.9.1.2 Provides that the Contractor will hold title (or may elect to retain title) for such Inventions together with the
right to make Patent applications for the same, while securing for the Participants the right to use, free of charge, the
Inventions, and any Patents thereto, on terms in compliance with the provisions of subparagraph 23.7.2.1 of this Section.

23.9.2 The provisions of subparagraphs 23.9.3 through 23.9.6 below will apply in regard to Patent rights for all
Inventions made by the Participants’ military or civilian employees, including those within Government-owned
facilities, and for all Inventions made by Contractors for which the Contracting Participant or the NAMO holds title or is
entitled to acquire title.

23.9.3 When a Participant has or can secure the right to file a Patent application with regard to an Invention, that
Participant will consult with the other Participants regarding the filing of such Patent application. The Participant that
has or receives title to such an Invention will, in other countries, file, cause to be filed, or provide the other Participants
with the opportunity to file on behalf of the Participant holding title, Patent applications covering that Invention. A
Participant will immediately notify other Participants and the NAMO that a Patent application has been filed. If a
Participant, having filed or caused to be filed a Patent application, abandons prosecution of the application or ceases
maintaining the Patent granted or issued on the application, that Participant will notify the other Participants and the
NAMO of that decision and permit the other Participants or the NAMO to continue the prosecution or maintain the
Patent as the case may be.
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23.9.4 Each Participant will be furnished with copies of Patent applications filed and Patents granted with regard to
SAC Program Inventions.

23.9.5 Each Participant will grant to the other Participants and the NAMO a non-exclusive, irrevocable, royalty-free
license under its Patents for Inventions, to practice or have practiced the Invention throughout the world for the SAC
Program.

23.9.6 For NATO member Participants, Patent applications to be filed, or assertions of other IPR, under this SAC
MOU that contain Classified Information will be protected and safeguarded in a manner no less stringent than the
requirements contained in the NATO Agreement for the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions Relating to
Defence and for Which Applications for Patents Have Been Made, done in Paris on September 21, 1960, and its
Implementing Procedures (or any successor agreement and procedures). PfP Participants consent to the insertion of
provisions in the PSI that are no less stringent than the requirements contained in the NATO Agreement for the Mutual
Safeguarding of Secrecy of Inventions Relating to Defence and for Which Applications for Patents Have Been Made,
done in Paris on September 21, 1960, and its Implementing Procedures insofar as those Participants national laws and
regulations permit. For PfP Participants, in the event of an inconsistency between the PSI and the NATO agreement, the
PSI will prevail.

23.10 Each Participant will notify the other Participants of any intellectual property infringement claims brought
against that Participant arising in the course of work performed under the SAC Program on behalf of one or more of the
other Participants. Insofar as possible, the other applicable Participants will provide information available to them that
may assist in defending such claims. Each Participant will be responsible for handling such intellectual property
infringement claims brought against it, and will consult with the other Participants during the handling, and prior to any
settlement, of such claims. The Participants will share the costs of resolving such intellectual property infringement
claims in proportion to their financial contributions for that work specified in Table 2, Annex B (Financial Matters) of
this SAC MOU. The Participants will, as permitted by their national laws, regulations, and practices, give their
authorization and consent for all use and manufacture in the course of work performed under the SAC Program of any
invention covered by Patent, or as determined to be necessary for work under the SAC Program, authorization and
consent for non-commercial copyright, granted or otherwise provided by their respective countries.

Section 24

Visits to Establishments

24.1 Each Participant will permit visits, relevant to the SAC Program, to its Defense establishments, agencies and
laboratories, and Contractor industrial facilities by employees of the other Participants or by employees of the other
Participants’ Contractors, provided that the visit is authorized by the Participants and the employees have any necessary
and appropriate security clearances and a need-to-know.

24.2 All visiting personnel will be required to comply with security regulations of the hosting Participant. Any
Information disclosed or made available to visitors will be treated as if supplied to the Participant sponsoring the visiting
personnel, and will be subject to the provisions of this SAC MOU.

24.3 Requests for visits by personnel of one Participant to a facility of the other Participant will be coordinated
through official channels, and will conform with the established visit procedures of the hosting Participant. Requests for
visits will bear the name of the SAC Program, and will be submitted in accordance with NATO International Visit
Procedures (as described by Multinational Industrial Security Working Group (MISWG) Document No.7).

24.4 Lists of personnel of each Participant required to visit, on a continuing basis, facilities of the other Participants
will be submitted through official channels in accordance with recurring NATO International Visit Procedures.

Section 25

Security Arrangements

25.1 All Classified Information exchanged or generated in connection with this SAC MOU will be used, transmitted,
stored, handled, and safeguarded in accordance with the Participants’ applicable national security laws and regulations,
to the extent that they provide a degree of protection no less stringent than that provided for NATO Classified
Information as set forth in the document C-M(2002)49 (Security within the North Atlantic Treaty Organization), and its
subsequent amendments.
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25.2 Classified Information will be transferred only through Government-to-Government channels or through
channels approved by the National Security Authorities (NSAs)/Designated Security Authorities (DSAs) of the
Participants. Such information will bear the level of classification and denote the country of origin.

25.3 Each Participant will take all lawful steps available to it to ensure that Classified Information provided or
generated pursuant to this SAC MOU is protected from further disclosure except as provided by paragraph 25.6 of this
Section, unless the other Participants consent to such disclosure. Accordingly, each Participant will ensure that:

25.3.1 The recipients will not release the Classified Information to any Government, national organization or other
entity of a Third Party without the prior written consent of the originating Participant, in accordance with the procedures
set forth in Section 10 (Third Party Sales and Transfers) of this SAC MOU.

25.3.2 The recipients will not use the Classified Information for other than the purposes provided for in this SAC
MOU.

25.3.3 The recipients will comply with any distribution and access restrictions on Classified Information that is
provided under this SAC MOU.

25.4 The Participants will investigate all cases in which it is known or where there are grounds for suspecting that
Classified Information provided or generated pursuant to this SAC MOU has been lost or disclosed to unauthorized
persons. Each Participant also will promptly and fully inform the other Participants of the details of such occurrences,
and of the final results of the investigation and of the corrective action taken to preclude recurrences in accordance with
national laws and regulations.

25.5 The NSA/DSA of the Participant in which a classified Contract is awarded will assume responsibility for
administering within its territory security measures for the protection of the Classified Information, in accordance with
its laws and regulations. Prior to the release to a Contractor, Prospective Contractor, or subcontractor of any Classified
Information received under this SAC MOU, the NSAs/DSAs will:

25.5.1 Ensure that such Contractors, Prospective Contractor, or subcontractors and their facilities have the capability
to protect the Information adequately.

25.5.2 Grant a security clearance to the facilities, if appropriate.
25.5.3 Grant a security clearance for all personnel whose duties require access to Classified Information, if

appropriate.
25.5.4 Ensure that all persons having access to the Classified Information are informed of their responsibilities to

protect the Classified Information in accordance with national security laws and regulations, and the provisions of this
SAC MOU.

25.5.5 Carry out periodic security inspections of cleared facilities to ensure that the Classified Information is properly 
protected.

25.5.6 Ensure that access to the Classified Information is limited to those persons who have a need-to-know for
implementing the provisions of this SAC MOU.

25.6 Contractors, prospective Contractors, or subcontractors that are determined by the NSAs/DSAs to be under
financial administrative, policy, or management control of nationals or entities of a Third Party may participate in a
Contract or subcontract requiring access to Classified Information provided or generated pursuant to this SAC MOU
only when enforceable measures are in effect to ensure that nationals or entities of a Third Party will not have access to
Classified Information. If enforceable measures are not in effect to preclude access by nationals or other entities of a
Third Party, the other Participants will be consulted for approval prior to permitting such access.

25.7 For any facility wherein Classified Information is to be used, the responsible Participant or Contractor will
approve the appointment of a person or persons of sufficient rank to exercise effectively the responsibilities for
safeguarding at such facility the Classified Information pertaining to this SAC MOU. These officials will be responsible
for limiting access to Classified Information involved in this SAC MOU to those persons who have been properly
approved for access and have a need-to-know.

25.8 Each Participant will ensure that access to Classified Information is limited to those persons who possess
requisite security clearances and have a specific need for access to the Classified Information in order to participate in the 
SAC Program.

25.9 The SAC SB will develop and maintain a SAC Program Security Instruction and a Security Classification Guide
(SCG) for the SAC Program. The SAC PSI and the SAC SCG describe the methods by which Information will be
classified, marked, used, transmitted, and safeguarded, and will require that markings for all export-controlled Classified 
Information will include the applicable export control markings identified in the SAC PSI in accordance with national
laws and regulations. The SAC PSI and SAC SCG, or changes thereto, will be reviewed and approved by the
Participants’ NSAs/DSAs and are applicable to all NAMA, Government, and Contractor personnel participating in the
SAC Program. The SCG will be subject to regular review and revision with the aim of downgrading the classification of
SAC Program Information whenever this is appropriate.
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25.10 The SAC PSI and SAC SCG also apply to the HAW. Specific security procedures regarding protection of the
C–17 aircraft, cargoes, and personnel are described in the CONOPS and CONSUP.

25.11 Notwithstanding any provision in this Section, disclosure of Classified Information will be in accordance with
the Participants’ respective national laws and regulations.

25.12 Information provided or generated pursuant to this SAC MOU may be classified as high as equivalent to NATO 
Secret. The existence of this SAC MOU is Unclassified and the contents are Unclassified.

Section 26

Controlled Unclassified Information

26.1 Except as otherwise provided in this SAC MOU or as authorized in writing by the originating Participant,
Controlled Unclassified Information provided or generated pursuant to this SAC MOU will be controlled as follows: 

26.1.1 Such Information will be used only for the purposes authorized for use of Information as specified in Section
23 (Disclosure and Use of Information) of this SAC MOU.

26.1.2 Access to such Information will be limited to personnel whose access is necessary for the permitted use under
subparagraph 26.1.1 of this Section, and will be subject to the provisions of Section 10 (Third Party Sales and Transfers)
of this SAC MOU. 

26.1.3 Each Participant will take all appropriate lawful steps, which may include national classification, available to
it to keep such Information free from further disclosure (including requests under any legislative provisions), except as
provided in subparagraph 26.1.2 of this Section, unless the originating Participant consents to such disclosure. In the
event of unauthorized disclosure, or if it becomes probable that the Information may have to be further disclosed under
any legislative provision, immediate notification will be given to the originating Participant.

26.2 To assist in providing the appropriate controls, the originating Participant will ensure that Controlled
Unclassified Information is appropriately marked to ensure its „in confidenceö nature. The Participants’
export-controlled Information will be marked in accordance with the applicable Participant’s export control markings as
documented in the SAC PSI. The Participants will also decide, in advance and in writing, on the markings to be placed on 
any other types of Controlled Unclassified Information and describe such markings in the SAC PSI.

26.3 Controlled Unclassified Information provided or generated pursuant to this SAC MOU will be handled in a
manner that ensures control as provided for in paragraph 26.1 of this Section.

26.4 Prior to authorizing the release of Controlled Unclassified Information to Contractors, the Participants will
ensure the Contractors are legally bound to control such Information in accordance with the provisions of this Section.

Section 27

Accession of Additional Participants and Changing of Declared Flight Hours

27.1 A NATO member State may become a participant in the SAC Program by unanimous affirmative vote of the
NAMO BOD and SAC SB. Accession of an additional NATO member State will be subject to such conditions of
membership, consistent with the NAMO Charter as the NAMO BOD, SAC SB, and the prospective member State agree.

27.2 A Partnership for Peace (PfP) State may become a participant in the SAC Program by unanimous affirmative
vote of the NAMO BOD and SAC SB. An approved PfP State will enter into an agreement to participate in the NAMO.
The agreement to participate in the NAMO will regulate all necessary aspects of such participation, including rights and
responsibilities vis-a-vis NATO and be endorsed by the NAMO BOD and SAC SB and approved by the NAC. However,
a PfP member State will not share in the international personality of NATO, nor will a PfP member State share in the
juridical personality possessed by NATO by a virtue of Article IV of the Ottawa Agreement.

27.3 The financial contribution of each acceding participant to the SAC Program will in general be consistent with the 
cost sharing principles agreed in this SAC MOU (Section 8, Financial Principles and Procedures). The proposed
contribution will be subject to consideration and negotiation between the existing Participants and the candidate; it is the
intent of the existing Participants that each acceding participant should reimburse existing Participants an appropriate
share of acquisition and investment costs as agreed to by the SAC SB. It is the intent of the existing Participants that each
acceding participant should enter the SAC Program with an annual commitment of at least 40 Flight Hours.

27.4 Participants seeking to change their individual share of the SAC Program will conform with procedures for new
Participants as outlined in paragraph 27.3.
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27.5 Accession or changes of stated annual Flight Hours will be effected by an amendment to this SAC MOU, to be
signed by all existing Participants and the acceding participant if applicable.

27.6 Accession or changes to declared Flight Hours will be effective from the date of the last signature of the
appropriate amendment to this SAC MOU.

Section 28

Customs Duties, Taxes, and Similar Charges

28.1 Since the NAMO/NAMA will enjoy the privileges of exemption from customs duties, taxes, and similar
charges, within the territories of all the Parties to the Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization,
National Representatives and International Staff (Ottawa, September 20, 1951), Participants will perform SAC Program
acquisitions, exports, imports, etc. through the NAMO/NAMA.

28.2 Insofar as existing laws and regulations of the Participants permit, the Participants will endeavour to ensure that
readily identifiable custom duties, taxes, and similar charges or quantitative/qualitative restrictions on imports and
exports will not be imposed in connection with the SAC Program.

28.3 The Participants concerned will endeavour to ensure that such custom duties, taxes, and similar charges from
which relief is available as foresaid do not enter into the price of Information or materials produced under the AMP. The
Participants will administer such taxes, customs duties, and similar charges in the manner most favourable to the
satisfactory execution of the arrangements described in this SAC MOU.

28.4 In relation to the Participants other than the Host Nation, if customs duties, taxes, or similar charges are levied,
they will be borne by the Participant of the country in which they are levied as a cost to that Participant over and above
that Participants shared cost of the SAC Program.

28.5 In relation to the Host Nation, the exemption from customs duties, taxes, and similar charges necessary for the
NAMO to fulfill its tasks will be regulated by the Host Nation Agreement (HNA) between the NAMO and the Host
Nation under terms no less favourable to the SAC Program than those provided for in this Section.

Section 29

Settlement of Disputes

29.1 Any disputes regarding the interpretation or implementation of this SAC MOU will be resolved only by
consultation among the concerned Participants and will not be referred to a national or international tribunal or other
Third Party for settlement.

Section 30

Amendment, Withdrawal, and Termination

30.1 This SAC MOU may be amended at any time by mutual written consent of the Participants. An amendment will
enter into effect in accordance with its provisions.

30.2 In the event that a Participant wishes to withdraw from this SAC MOU, the following procedures will apply:
30.2.1 Before giving formal notice of withdrawal, detailed consultations will take place among the Participants on the 

consequences of withdrawal and possibility of avoiding it or minimizing its consequences.
30.2.2 Any Participant withdrawing from this SAC MOU will inform all other Participants in writing of this intention

not less than one year in advance of the date that the withdrawal will take effect.
30.2.3 Withdrawal from this SAC MOU means, inter alia, withdrawal from the NAMO if the Participant is not a

signatory to another MOU associated with the NAMO. In appropriate cases, the remaining Participants will jointly
submit a request to the NAC, through the Secretary General of NATO, to amend the NAMO Charter accordingly.

30.2.4 The SAC SB will consider and decide the arrangements to be made for the continuation and completion of this
SAC Program to the satisfaction of all Participants.

30.3 The Participant withdrawing will meet in full all its commitments up to the effective date of withdrawal.
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30.4 The withdrawing Participant will take all necessary actions within its control, as requested by the other
Participants, to ensure that the SAC Program can be continued by the remaining Participants, in accordance with this
SAC MOU.

30.5 All direct costs arising as a result of a withdrawal, including the costs of any Contract termination or
modification caused by the withdrawal, will be borne by the withdrawing Participant, unless otherwise determined by the 
SAC SB. The remaining Participants will determine, in consultation with the withdrawing Participant, the most
economical arrangement in this respect. However, the cost to the withdrawing Participant will not exceed its total
commitment as set out in this SAC MOU, taking into account the amounts already contributed by the withdrawing
Participant.

30.6 All Information and rights therein received under this SAC MOU in effect prior to the withdrawal will be
retained by the Participants, subject to the terms of this SAC MOU in effect prior to the withdrawal.

30.7 This SAC MOU may be terminated at any time by the mutual and unanimous written consent of the Participants.
Such termination will be upon the most economical terms. Upon dissolution of the NAMO by the NAC, the Participants
will jointly meet the cost of termination, after consideration of any benefits derived from the sale of Assets, in accordance 
with the NAMO Charter and the cost shares as acquired specified in Tables 1 and 2, Annex B (Financial Matters) of this
SAC MOU.

30.8 If this SAC MOU is terminated, the C–17 aircraft provided by the United States as a Non-financial Contribution
will be returned to the United States using the procedures for disposal of assets in the NAMO Charter.

30.9 The respective benefits and responsibilities of the Participants regarding Section 10 (Third Party Sales and
Transfers), Section 11 (Equipment and Material Transfers), Section 12 (NAMO Liability and Claims), Section 23
(Disclosure and Use of Information), Section 25 (Security Arrangements), Section 29 (Settlement of Disputes), and
Section 30 (Amendment, Withdrawal, and Termination), will continue to apply notwithstanding any amendment,
withdrawal, termination, or expiration of this SAC MOU.

Section 31

Final Provisions

31.1 All activities of the Participants under this SAC MOU will be carried out in accordance with their respective
national laws and regulations, including their respective export control laws and regulations, and respect for
international law and their international obligations.

31.2 This SAC MOU is not to conflict with national laws and regulations of the Participants or with international law
and arrangements in effect. In case of conflict between this SAC MOU and national laws and regulations and/or
international law and arrangements, the latter will prevail over this SAC MOU.

31.3 If a Participant becomes unable to fulfill the provisions of this SAC MOU, it will promptly notify the other
Participants in writing. The Participants will immediately consult with a view to continuation eventually on a changed or
reduced basis. If this is not acceptable to all Participants, then the provisions of Section 30 (Amendment, Withdrawal,
and Termination) will apply.

31.4 Nothing in this SAC MOU is intended to imply that Finland and Sweden may benefit from, or be bound by, the
provisions of the Ottawa Agreement.

31.5 The responsibilities of the Participants under this SAC MOU will be subject to the availability of funds for such
purposes.

31.6 With the exclusion of the NAMO Charter, this SAC MOU prevails over all other memoranda, arrangements, and 
documentation related to the AMP. Where there is any inconsistency between documents, the terms of this SAC MOU,
as interpreted by the SAC SB, are authoritative.

31.7 Nothing in this SAC MOU will be perceived as an obligation of the Participants to take part in, or to assist in, any 
C–17 operation. 

Section 32

Industrial Participation

32.1 For those Participants that have a requirement for industrial participation, those Participants or their industries
may establish arrangements with SAC Program Contractors regarding work outside the scope of this SAC MOU.

32.2 No requirement will be imposed by any Participant for industrial participation or other industrial or commercial
compensation in connection with this SAC MOU that is not in accordance with this SAC MOU.
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Section 33

Effective Date and Duration

33.1 This SAC MOU, which consists of a Foreword, thirty-four (34) Sections, and 2 Annexes, will be signed and
approved by the Participants in accordance with their national processes. This SAC MOU will enter into effect among
the approving Participants on the date they collectively bring the total number of Flight Hours to 3500 (i.e., the minimum
number of Flight Hours), and for Participants approving the SAC MOU thereafter, the SAC MOU will enter into effect
for such Participant on the date of their approval.

33.1.1 Notwithstanding the above, this SAC MOU will not enter into effect until the Hungarian Participant, as Host
Nation, has signed and approved the SAC MOU.

33.1.2 The U.S. Participant, in its role as the SAC MOU repository, will notify the Participants when the minimum
total Flight Hour requirement has been met. This SAC MOU will remain in effect for thirty (30) years.

33.1.3 The duration may be modified by consent of the Participants through amendment according to Section 30
(Amendment, Withdrawal, and Termination) of this SAC MOU.

33.2 The cost shares for each Participant will not exceed those listed in Table 4, Annex B (Financial Matters) of this
SAC MOU. The Acquisition Segment cost share of the United States will not change; however, as additional Participants 
sign this SAC MOU, the other Participants’ cost shares will be recalculated, and the additional Participants will join the
SAC Program with the same rights and responsibilities as if they signed this SAC MOU as of the date this SAC MOU
entered into effect.

33.3 If a Participant does not sign this SAC MOU within three months of this SAC MOU entering into effect, that
Participant will be considered as a new joiner under the stipulations set forth in Section 27 (Accession of Additional
Participants and Changing of Declared Flight Hours) of this SAC MOU.

Section 34

Language, Copies, and Signature

34.1 The official language for the SAC Program is English.
34.2 This SAC MOU is signed in one original. The U.S. Participant will provide certified true copies to each

Participant and will serve as a repository to hold the original document.

[Signatures]

ANNEX A

BASELINE MASTER PHASING PLAN

Time (T) Ac ti on
T0 SAC MOU ent ry into ef fect
T0 + 2 we eks NAMO stand up; NAMA GM ap po in ted
T0 + 1 month LOA sig na tu re with ob li ga ti on aut ho rity (funds de po si ted); MOB inf rast ruc tu re const ruc ti on

com men ces
T0 + 3 months Par ti ci pants’ per son nel bil lets es tab lis hed; ini ti al cad re in pla ce
T0 + 6 months HAW ac ti va ted
Pri or to 1st C–17 Es sen ti al MOB inf rast ruc tu re pro jects comp le te
When sup por tab le U.S. C–17 Non-fi nan ci al Cont ri bu ti on
T0 + 10 months 1st FMS C–17 airc raft de li ve red (li mi ted ope ra ti o nal ca pa bi lity)
T0 + 14 months 2nd FMS C–17 airc raft de li ve red (li mi ted ope ra ti o nal ca pa bi lity)
T0 + 19 months Pha se I ope ra ti o nal ca pa bi lity (li mi ted tro ub les ho o ting, li mi ted sup port equ ip ment and spa -

res)
T0 + 23 months Pha se II ope ra ti o nal ca pa bi lity (home sta ti on check ca pa bi lity, more ro bust tro ub les ho o ting,

with more sup port equ ip ment and spa res ava i lab le)
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T0 + 31 months Pha se III ope ra ti o nal ca pa bi lity (most sup port equ ip ment and spa res ava i lab le, self-suf fi ci ent
sup port ca pa bi lity)

T0 + 37 months Full Ope ra ti o nal Ca pa bi lity (FOC)

ANNEX B

FINANCIAL MATTERS

BY 2007 USD in Mil li ons COST
TARGET

COST
CEILING

To tal Ac qu i si ti on Seg ment (SAC MOU para 8.3.1/8.1.1) $1,199.2 $1,319.2
 FMS Airc raft Pro cu re ment $773.638
 FMS Sup port Case $387.868
 Bed down Cost sû Pa pa, AB Hun ga ry $37.736

An nu al Ope rat ion Seg ment (SAC MOU para 8.3.2 / 8.1.2) $147.159 $176.591
 Fi xed Costs
  FMS Fol low-On Sup port Case $69.288
  Mis si on Per son nel $17.765
  In di rect Sup port $2.030
  Papa AB Fa ci li ti es Re cur ring. $1.007
  Si mu la tor Re cur ring Costs $2.800
  Tra i ning $5.765
  Ma jor Mo di fi ca ti ons $4.000
  Cer ti fi ca ti on + Re gist ra ti on $0.207
  TCTO/Ma in te nan ce $3.000
  NAMO Ad mi nist ra ti ve Costs $10.003
 Va ri ab le Costs
  Con su mab le Supp li es $0.653
  Fuel $20.522
  DLR (De pot Le vel Re pa i rab le) $0.385
  Air to Air Re fu e ling $3.793
  Over he ad $0.746
  Air port Ser vi ces $5.195

Op ti o nal Fol low on In vest ment (SAC MOU para 8.3.3/8.1.3) $27.980 $33.576
 Si mu la tor $26.840
 Si mu la tor fa ci lity $1.140
SAC MOU
 Aqu i si ti on Seg ment $1,199.2 $1,319.2
 Ope rat ions Seg ment (26 ye ars) $3,826.1 $4,591.4
 Si mu la tor Op ti on $27.980 $33.576
TOTAL SAC MOU $5,053.4 $5,944.1

Table 1

Acquisition Segment Cost Share

Dec la red Flight Ho urs Ac qu i si ti on Seg ment Cost Sha re

Bul ga ria 65 1.70%

Czech Re pub lic 40 1.04%

Es to nia 45 1.18%

Fin land 100 2.61%
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Dec la red Flight Ho urs Ac qu i si ti on Seg ment Cost Sha re

Hun ga ry 50 1.31%

Italy 300 7.84%

Lat via 45 1.18%

Lit hu a nia 45 1.18%

Net her lands 500 13.07%

Nor way 400 10.46%

Po land 150 3.92%

Ro ma nia 200 5.23%

Slo ve nia 60 1.57%

Swe den 550 14.38%

Uni ted Sta tes 1000 33.33%

To tal* 3550 100%

* As su mes 1000 flight ho urs per airc raft. US will pro vi de one airc raft equ i va lent. Cost sha res ad jus ted to ac co unt for the 33.3% US sha re.

Table 2

Operations Cost Share

Dec la red Flight Ho urs Cost Sha re

Bul ga ria 65 1.83%

Czech Re pub lic 40 1.13%

Es to nia 45 1.27%

Fin land 100 2.82%

Hun ga ry 50 1.40%

Italy 300 8.45%

Lat via 45 1.27%

Lit hu a nia 45 1.27%

Net her lands 500 14.08%

Nor way 400 11.27%

Po land 150 4.23%

Ro ma nia 200 5.63%

Slo ve nia 60 1.69%

Swe den 550 15.49%

Uni ted Sta tes 1000 28.17%

To tal 3550 100%

Table 3

Cost Share by Category

Ac qu i si ti on Seg ment
Cost Sha re (Tab le 1)

Ope rat ions Seg ment
Cost Sha re (Tab le 2)

Ac tu al Flight Ho urs

Ac qu i si ti on Seg ment

 FMS Airc raft Pro cu re ment X

 FMS Sup port Case X

 Bed down Costs-Pa pa, AB Hun ga ry X
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Ac qu i si ti on Seg ment
Cost Sha re (Tab le 1)

Ope rat ions Seg ment
Cost Sha re (Tab le 2)

Ac tu al Flight Ho urs

Ope rat ions Seg ment

 Fi xed Costs X

 FMS Fol low-On Sup port Case X

  Mis si on Per son nel X

  In di rect Sup port X

  Papa AB Fa ci li ti es Re cur ring. X

  Si mu la tor Re cur ring Costs X

  Tra i ning X

  Ma jor Mo di fi ci a ti ons X

  Cer ti fi ca ti on + Re gist ra ti on X

  TCTO/ Ma in te nan ce X

  NAMO Ad mi nist ra ti ve Costs X

 Va ri ab le Costs

  Con su mab le Supp li es X

  Fuel X

  DLR (De pot Le vel Re pa i rab le) X

  Air-to-Air Re fu e ling X

  Over he ad X

  Air port Ser vi ces X

 Op ti o nal Fol low-on In vest ment

  Si mu la tor X

  Si mu la tor fa ci lity X

Table 4

SAC MOU Enter into Force at 3500 FH

De cla red Flight Ho urs
Ac qu si ti on Seg ment

Cost Sha re
Ope rat ions Seg ment

Cost Sha re

Bul ga ria 65 1.73% 1.86%

Czech Re pub lic 40 1.07% 1.14%

Es to nia 45 1.20% 1.29%

Fin land 100 2.67% 2.86%

Hun ga ry 50 1.33% 1.43%

Italy 300 8.00% 8.57%

Lat via 45 1.20% 1.29%

Lit hu a nia 45 1.20% 1.29%

Net her lands 500 13.33% 14.29%

Nor way 400 10.67% 11.43%

Po land 150 4.00% 4.29%

Ro ma nia 200 5.33% 5.71%

Slo ve nia 60 1.60% 1.71%

Swe den 550 14.67% 15.71%

Uni ted Sta tes 1000 33.33% 28.57%

To tal 3500
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EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS (MOU)
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A FINN KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,

A LETT KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG NEMZETVÉDELMI MINISZTÉRIUMA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG VÉDELMI MINISZTERE,
A NORVÉG KIRÁLYSÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG NEMZETVÉDELMI MINISZTERE,
ROMÁNIA KORMÁNYA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,

VALAMINT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK VÉDELMI MINISZTÉRIUMA KÖZÖTT
A STRATÉGIAI LÉGISZÁLLÍTÁSI KÉPESSÉGRÕL (SAC)

Tartalomjegyzék

ELÕSZÓ
I. RÉSZ: ELÕZETES ÜGYEK

1. Fe je zet Be ve ze tés
2. Fe je zet Be tû szók és De fi ní ci ók
3. Fe je zet Cél ki tû zé sek és Tárgy
4. Fe je zet A SAC Prog ram Szer ve ze te és Ve ze té se

II. RÉSZ: NAMO ÉS NAMA TEVÉKENYSÉGEK
5. Fe je zet Svéd or szág és Finn or szág hely ze te a NA MO-ban
6. Fe je zet A Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Prog ram Szer ve ze te és Irá nyí tá sa
7. Fe je zet Be szer zés és Tu laj don jog
8. Fe je zet Pénz ügyi Alap el vek és El já rá sok
9. Fe je zet Szer zõ dé sek
10. Fe je zet Har ma dik Fél nek tör té nõ Ér té ke sí té sek és Át adá sok
11. Fe je zet Be ren de zé sek és Anya gok Át adá sa
12. Fe je zet A NAMO Fe le lõs sé ge és Kár igé nyek

III. RÉSZ: ÜZEMELTETÉS
13. Fe je zet Be ve ze tés
14. Fe je zet A C–17 Re pü lõ gé pek Fel ség jel Nem zet e
15. Fe je zet A Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red Fel épí té se
16. Fe je zet Ve ze tés és Irá nyí tás
17. Fe je zet Mû ve le tek
18. Fe je zet Lo gisz ti kai Tá mo ga tás
19. Fe je zet A Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red Jog ál lá sa
20. Fe je zet Üze mel te té si Fe le lõs ség és Kár igé nyek
21. Fe je zet Pénz ügyi Alap el vek és El já rá sok a Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red ré szé re
22. Fe je zet Kon fi gu rá ció Ke ze lés

IV. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
23. Fe je zet In for má ci ók köz re adá sa és fel hasz ná lá sa
24. Fe je zet Lé te sít mény Lá to ga tá sok
25. Fe je zet Biz ton sá gi in téz ke dé sek
26. Fe je zet El len õr zött Nem Mi nõ sí tett In for má ció
27. Fe je zet To váb bi Részt ve võk Fel vé te le és a Köz zé tett Re pü lé si Órák Mó do sí tá sa
28. Fe je zet Vá mok, Adók és Ha son ló Ter hek
29. Fe je zet Vi tás Ügyek Ren de zé se
30. Fe je zet Mó do sí tás, Fel mon dás és Meg szün te tés
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31. Fe je zet Záró Ren del ke zé sek
32. Fe je zet Ipar i Rész vé tel
33. Fe je zet Ha tály ba lé pés Dá tu ma és Idõ tar ta ma
34. Fe je zet Nyelv, Pél dá nyok és Alá írás

A. MELLÉKLET FÕBB SZAKASZOK ALAP-ÜTEMTERVE
B. MELLÉKLET PÉNZÜGYEK

ELÕSZÓ

A Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl  szóló Egyet ér té si Meg ál la po dás (SAC MOU) négy rész re ta go ló dik. Az
I. Rész, „Elõ ze tes Ügyek,” be mu tat ja a prog ra mot, elõ ír ja a tel jes prog ram cél ki tû zé se it és tár gyát, le ír ja a prog ram szer -
ve ze ti és ve ze té si struk tú rá it, va la mint az Egyez mény egé szé ben al kal ma zan dó ki fe je zé sek és be tû szók jegy zé két;
A II. Rész, „NAMO/NAMA Te vé keny sé gei,” elõ ír ja azo kat a kü lön le ges fel té te le ket és ki kö té se ket, me lyek sze rint
vesz nek részt a nem ze tek a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve ze té ben (NATO Air lift Ma na ge ment Or ga ni za ti on,
NAMO), mû köd te tik és irá nyít ják a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Ügy nök sé gét (NATO Air lift Ma na ge ment Agen cy,
NAMA), il let ve in té zik a C–17 tí pu sú re pü lõ gé pek be szer zé sét, a ki kép zést, lo gi kai tá mo ga tá sát és inf ra struk tú rá ját.
Ezen fe lül, a je len SAC MOU II. Ré szét a NAMO Alap ok má nyá nak XIV, 56. Cik ke lyé ben fog lalt kö ve tel mé nyek ki elé -
gí té sét cé loz za, amely az Alap ok mány ha tály ba lé pé sé hez is szük sé ges. A III. Rész, „Mû ve le tek,” írja elõ azon kü lön le -
ges fel té te le ket és ki kö té se ket, ame lyek alap ján üze mel te tik a nem ze tek a II. Rész alap ján be szer zés re ke rült C–17 re pü -
lõ gé pe ket, ide ért ve a SAC Irá nyí tó Ta ná csá ba (Ste e ring Bo ard, SB) de le gá lás ra ke rü lõ ta go kat, il let ve a nem ze ti had mû -
ve le ti egy ség, a Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red (He a vy Air lift Wing, HAW) pa rancs no kát is. A részt ve võ nem ze tek a
III. Részt a NAMO Alap ok má nyá tól füg get le nül szán dé koz nak ér tel mez ni, ahogy ezt az Alap ok mány le he tõ vé is te szi.
A IV. Rész, „Ál ta lá nos Ügyek” ala poz za meg a SAC Prog ram so rán al kal ma zan dó ál ta lá nos fel té te le ket és ki kö té se ket.

Ezen erõ fe szí té sek vég ered mé nyét a SAC MOU kö vet ke zõ Ré sze ha tá roz za meg, olyan kor sze rû NATO ügy nök sé get
hoz va lét re és jo go sít vá nyok kal el lát va, amely ha té ko nyan és ered mé nye sen biz to sít ja a NAMO tu laj do ná ban levõ
 stratégiai lé gi szál lí tá si ka pa ci tá so kat, il let ve több nem ze ti sé gû ka to nai egy ség ként üze mel te ti ezen ké pes sé get, bizton -
ságosan, meg bíz ha tó an, a le he tõ leg ala cso nyabb költ sé gek kel elé gí ti ki a részt ve võ nem ze tek igé nye it.

I. Rész

ELÕZETES ÜGYEK

1. Fejezet

Bevezetés

A Bol gár Köz tár sa ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma, a Cseh Köz tár sa ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma, az Észt Köz tár sa ság
 Védelmi Mi nisz té ri u ma, a Finn Köz tár sa ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, az Olasz Köz -
tár sa ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma, a Lett Köz tár sa ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma, a Lit ván Köz tár sa ság Vé del mi Miniszté -
riuma, a Hol land Ki rály ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma, a Nor vég Ki rály ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma, a Len gyel Köz tár sa ság 
Vé del mi Mi nisz té ri u ma, Ro má nia Kor má nya, a Szlo vén Köz tár sa ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma, a Svéd Ki rály ság Kor má -
nya, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Vé del mi Mi nisz té ri u ma, (a továb biak ban: a „Részt ve võk”)

Fel idéz ve a 2006. szep tem ber 12-én ki adott „Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Kez de mé nye zés Szán dék nyi lat ko za tát”;

Fel is mer ve a C–17 re pü lõ gé pek bõl álló stra té gi ai lé gi szál lí tá si ké pes ség igé nyét a Részt ve võk nem ze ti kö ve tel mé nye -
i nek ki elé gí té sé re, ame lyek ma guk ban fog lal ják a NATO és a több nem ze ti sé gû kö te le zett ség vál la lá so kat is;

Tu do má sul véve, hogy a je len Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség Egyet ér té si Meg ál la po dás (SAC MOU) ha tá lyon
 kívül he lye zi és ma gá ba fog lal ja a C–17 re pü lõ gé pek be szer zé sé re vo nat ko zó va la mennyi meg be szé lést és/vagy ren del -
ke zést, ki vé ve a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet (NAMO) Alap ok má nyát;

Tu do má sul véve, hogy a SAC Prog ram ban fo lyó te vé keny sé gek tisz te let ben tart ják a Részt ve võk nem ze ti po li ti ká ját,
be le ért ve biz ton ság po li ti ká ju kat és a nem zet kö zi szö vet sé gek ben tör té nõ tag sá gu kat is;

Tu do má sul véve, az Észak-at lan ti Ta nács nak (North At lan tic Co un cil, NAC) a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet 
(NAMO) Alap ok má nyát jó vá ha gyó dön té sét 2007. jú ni us 20-án, (SG (2007) 0419);
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Tu do má sul véve, a Mi nisz te rek Po li ti kai Nyi lat ko za tát (SG (2007) 0419) a NAMO lét re ho zá sát il le tõ en, il let ve Finn -
or szág és Svéd or szág rész vé te lé nek jó vá ha gyá sát, mi u tán a NAC el fo gad ta a NAMO Alap ok má nyát;

Te kin tet tel az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te, a nem ze ti kép vi se lõk és a nem zet kö zi tit kár ság jog ál lá sá ról  szóló
Meg ál la po dás ra, amely Ot ta wá ban 1951. szep tem ber 20-án ke rült alá írás ra (a továb biak ban: Ot ta wai Meg ál la po dás);

az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zött fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról 1951. jú ni us 19-én Lon don ban alá írt Meg -
állapodás (NATO SOFA) ren del ke zé se i re,

az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál la mai és a „Bé ke part ner ség” más részt ve võ ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog -
állásáról 1995. jú ni us 19-én Brüsszel ben alá írt Meg ál la po dás ra (PfP SOFA),

az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál la mai és a „Bé ke part ner ség” más részt ve võ ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog -
állásáról 1995. jú ni us 19-én Brüsszel ben alá írt Meg ál la po dás Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé re (PfP SOFA Ki egé szí tõ Jegy -
zõ köny ve),

il let ve az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál la mai és a „Bé ke part ner ség” más részt ve võ ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik 
jog ál lá sá ról  szóló 1995. jú ni us 19-én Brüsszel ben alá írt Meg ál la po dás ra to váb bi Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé re (PfP SOFA 
To váb bi Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve), és

El ha tá roz va a je len SAC MOU meg kö té sét, a Részt ve võk je len SAC MOU fel té te lei sze rint részt vesz nek a SAC
Prog ram já ban és üze mel te tik a NAMO ál tal be szer zett C–17 re pü lõ gé pe ket;

a kö vet ke zõ egyet ér tés re ju tot tak:

2. Fejezet

Betûszók és Definíciók

Be tû szók:
ADCON: Ad mi niszt ra tív El len õr zés
AMP: Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Prog ram
BY: Bá zis év
BOD: Igaz ga tó ta nács
CM: Kon fi gu rá ció Ke ze lés
CONOPS: Had mû ve le ti El gon do lás
CONSUP: Tá mo ga tá si El gon do lás
DSA: Ki je lölt Biz ton sá gi Ha tó ság
DCS: Köz vet len Ke res ke del mi Ér té ke sí tés
DOD: Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Vé del mi Mi nisz té ri u ma
FMPD: Pénz ügyi Gaz dál ko dá si El já rá sok Ok má nya (vagy NFRP)
FMS: Kül föl di Ka to nai El adá sok
FULLCOM: Tel jes Irá nyí tás
FOC: Tel jes Had mû ve le ti Ké pes ség
GM: Ve zér igaz ga tó
HAA: Be fo ga dó Ügy nök sé gi Meg ál la po dás
HAW: Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red
HAW/CC: Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red pa rancs no ka
HNA: Be fo ga dó Nem ze ti Meg ál la po dás
IBAN: NATO Au di to rok Nem zet kö zi Ta ná csa
IOC: Kez de ti Had mû ve le ti Ké pes ség
IPR: Szel lem i Tu laj do nok hoz Fû zõ dõ Jo gok
LOA: Aján lat/Aján lat el fo ga dó le vél
MOB: Fõ Mû ve le ti Bá zis
MOU: Egyez mény
NAA: Nem ze ti Lég ügyi Ha tó ság
NAC: Észak-at lan ti Ta nács
NAMA: NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Ügy nök ség
NAMO: NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet
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NATO: Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te
NATO SOFA: NATO Fegy ve res Erõk Jog ál lá sá ról Szó ló Egyez mény
NFRP: NAMO Pénz ügyi Sza bá lyok és El já rá sok
NPLO: NATO Ter me lé si és Lo gisz ti kai Szer ve zet
NSA: Nem ze ti Biz ton sá gi Ha tó ság
OPCOM: Had mû ve le ti Pa rancs nok ság
OPCON: Had mû ve let Irá nyí tás
PfP: Part ner ség a Bé ké ért
PIC: Lé gi jár mû Pa rancs no ka
PSI: Prog ram Biz ton sá gi Uta sí tás
SAC: Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség
SB: Irá nyí tó Ta nács
SCG: Biz ton sá gi Mi nõ sí té si Út mu ta tó
SNR: Rang idõs Nem ze ti Kép vi se lõ
SOP: Ál lan dó Mû kö dé si El já rá sok
TCTO: Ha tár idõ Be tar tá si Mû sza ki Ren del vény
TOR: Ha tás kö ri Jegy zék
TY: Ak ko ri Esz ten dõ
USAF: USA Lé gi erõ
USD: USA Dol lár

Definíciók

Beszerzési
Szegmens:

A SAC Program szegmense, amely magába foglalja a kezdeti beruházással kapcsolatos valamennyi
költséget. A kezdeti beruházás magába foglalja három C–17 repülõgép, a kapcsolódó berendezések, 
az induló tartalék alkatrészek, támogató berendezések beszerzését, valamint a légiszállítási
képesség létrehozásával kapcsolatos költségeket a Fõ Mûveleti Bázison (MOB).

Adminisztratív
Ellenõrzés
(ADCON):

Irányítás vagy joghatóság gyakorlása egy alárendelt vagy más szervezet felett az adminisztráció és
a támogatás vonatkozásában, beleértve szolgáltató erõk szervezetét, az erõforrások és eszközök
ellenõrzését, a személyi erõforrás-gazdálkodást, az egység logisztikáját, az egyéni és az egység
szintû kiképzéseket, a készenléti, mozgósítási, leszerelési, fegyelmi, illetve egyéb ügyeket is,
amelyek nem tartoznak az alárendelt vagy más szervezetek hadmûveleti feladatai közé.

Légiszállítási
Irányítási
Program (AMP):

Együttes erõfeszítés a NAMO tagállamok általi beszerzésre jóváhagyott, NAMO tulajdonú C–17
repülõgépek beszerzésére, kezelésére és támogatására.

Vagyontárgyak: Bármely erõforrás, eszköz, felszerelés, vagy ellátmány, amely a SAC Program általi felhasználásra
rendelkezésre áll a C–17 repülõgépek beszerzésével, üzemeltetésével vagy támogatásával
kapcsolatban.

Háttér-
információ:

Nem a jelen SAC MOU végrehajtásával kapcsolatosan létrehozott információ.

Alapév (BY): Az egyes Résztvevõk SAC Programhoz való hozzájárulására megállapított esztendõ, mielõtt
gazdasági ármódosításra és az infláció érvényesítésére sor kerülne. Az alapév index száma 1.000.

Megalapozási
Költség:

a MOB elõkészítésével kapcsolatos költség

Minõsített
Információ:

Hivatalos információ, amely nemzetbiztonsági érdekekbõl védelmet igényel, és amelyet minõsítési
besorolás alkalmazásával megjelöltek. Ez az információ lehet szóbeli, vizuális, mágneses,
elektronikus vagy dokumentum formátumú, avagy anyag, eszköz vagy technológia formáját is
öltheti.

Bizottság: A Résztvevõk képviselõibõl és/vagy nemzeti szakértõkbõl alakított csoport, amelyet a NAMO BOD 
vagy a SAC SB hoz létre. A Bizottságok tanácsot adnak és segítik a NAMO BOD vagy a SAC SB
feladatellátását, javaslatokat tesznek számukra, amelyeket a NAMO BOD és/vagy SAC SB
figye lembe vesz döntései meghozatalánál.
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Szerzõdés: Valamely kölcsönösen kötelezõ jogi kapcsolat a nemzeti jogszabályok alapján, amely a Beszállítót
szállításra, vagy szolgáltatás nyújtására kötelezi, illetve a NAMO számára fizetési kötelezettséget ír
elõ.

Szerzõdés
Felülvizsgálata:

A körültekintõ szerzõdéskötés elérését segítõ eljárás azáltal, hogy a beszerzéssel megbízottakat
pénzügyi információkkal látják el, amelyek körébe tartoznak a szerzõdéses ügyekre vonatkozó
árarányok és lényeges tényezõk, illetve értesülések. Ezen körbe tartozik még a könyvviteli és
finanszírozási ügyekben adott tanácsok, amelyek a tárgyalásokat, a szerzõdés odaítélését,
lebonyolítását, az árak megváltoztatását és elszámolását segíthetik.

Szerzõdéskötés: Szerzõdés útján történõ felszerelés és szolgáltatás beszerzések a Résztvevõk kormányszervein
kívüli körbõl. A szerzõdés megkötése magába foglalja az igényelt felszerelések és szolgáltatások
meghatározását (de nem definiálását), az ajánlatkérést és a források kiválasztását, a szerzõdések
elõkészítését és odaítélését, illetve a szerzõdés lebonyolításának valamennyi fázisát.

Szerzõdéskötõ
Ügynökség:

A NAMA vagy más jogi személy, melynek jogosultsága van szerzõdések megkötésére,
lebonyolítására vagy felmondására.

Beszállító: Valamely jogi személy, amely szerzõdést nyert egy Szerzõdéskötõ Ügynökségtõl.

Beszállítókat
Támogató
Személyi
Állomány:

Külön megnevezett személyek, akik támogatói szerzõdés alapján adminisztrációs, vezetõi,
tudományos vagy mûszaki támogató szolgáltatást nyújtanak a Résztvevõknek, a NAMA-nak, vagy
a HAW-nak. Ez a szerzõdés megtiltja ezen személyek számára a Szerzõdés alapján rendelkezésükre
bocsátott információknak a jelen SAC MOU által engedélyezett célokon kívüli egyéb
felhasználását.

Ellenõrzött Nem
Minõsített
Információ:

Nem Minõsített információ, amelyhez hozzáférési, illetve elosztási korlátozásokat alkalmaztak a
vonatkozó nemzeti jogszabályokkal vagy rendelkezésekkel összhangban. Ide tartozhatnak azok az
információk is, amelyek, minõsítését megszüntették ugyan, de fennmaradt az ellenõrzésük.

Költségplafon: Az a maximális összeg, amely Költségelõirányzat fölé a jelen SAC MOU elõ ze tes módosítása
nélkül a SAC Program Költsége mehet.

Költség-
elõirányzat:

A teljes költségek jóváhagyott tervszáma, amely tartalmazza a SAC Program Pénzbeni Költségeit és 
a Nem-pénzbeni Költségeit is.

Védelmi Célok: Bármely Résztvevõ fegyveres ereje által végzett, vagy számukra, a világ bármely részén történõ
felhasználásra való gyártás vagy más használat.

DOD Indexek: Az USA Védelmi Minisztériuma által évenként közzétett index-szám az infláció hatásainak
számszerûsítésére.

Berendezés és
Anyag:

Bármely anyag, berendezés, végtermék, alrendszer, alkotóelem, célszerszám vagy mérõberendezés, 
amelyet a SAC Program általi felhasználásra közösen szereztek be, vagy biztosítottak.

Pénzbeni
Költségek:

Pénzbeni hozzájárulással fedezett SAC Program költség.

Pénzügyi
Gazdálkodási
Eljárások
Okmánya
(FMPD):

Azon pénzügyi gazdálkodási eljárások, amelyeket a Résztvevõk a SAC Program pénzügyi
vonatkozású ügyeinek végrehajtására alkalmaznak, nevezik még NAMA Pénzügyi Szabályok és
Eljárások Okmányának (NFRP) is.

Állandó
költségek:

Olyan költség, amely rövidtávon nem változik az elõállított mennyiségekkel.

Felségjel
Nemzete:

A Magyar Köztársaság

Repülési Órák: az a számvetési egység, amely a C–17 repülõgépek használatát jeleníti meg és a SAC MOU szerinti
költségek megosztásának alapjául szolgál. Az egy repülésre felszámított Repülési Órák magukban
foglalják azt az idõt, amelyet a repülõgép a felszállástól a leszállásig a levegõben tölt, plusz
15 percet hozzáadva a végsõ leszálláshoz a teljes földi kiszolgálás költségek és karbantartási
követelmények beszámítása érdekében.

Elõtér
Információ:

A jelen SAC MOU végrehajtása során létrehozott információk.

Teljes Irányítás
(FULLCOM):

Egy parancsnok katonai jogköre és felelõssége parancsok kiadására az alárendelteknek. A katonai
mûveletek minden területét lefedi és kizárólag a nemzeti szolgálatoknál létezik.
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Teljes
Hadmûveleti
Képesség (FOC):

A HAW/CC jelenti be a Teljes Hadmûveleti (FOC) képesség elérését, ha az egység a jelen SAC
MOU, illetve a Hadmûveleti Elgondolások (CONOPS) részeként kijelölt küldetések teljes
spektrumában képes feladat-végrehajtásra. A FOC feltételezi a harmadik C–17 repülõgép, illetve az
egység fenntartásához szükséges összes támogató infrastruktúra és tartalék alkatrész leszállítását.

Nehéz
Légiszállító
Ezred (HAW):

A jelen SAC MOU alapján létrehozott többnemzetiségû katonai egység, amely a SAC Résztvevõi
által igényelt légi mozgékonyságot támogató C–17 repülõgépek üzemeltetését látja el.

Fogadó Nemzet: A Magyar Köztársaság

Információ: Olyan ismeret, amely bármely módon kommunikálható, és a jelen SAC MOU alapján adtak át,
hoztak létre, vagy használtak fel, függetlenül annak formájától, vagy típusától, beleértve, de nem
korlátozva, a tudományos, a mûszaki, az üzleti vagy a pénzügyi természetû információkat is,
valamint beleértve a fényképeket, jelentéseket, kézikönyveket, fenyegetettségi adatokat, kísérleti
adatokat, vizsgálati adatokat, terveket, mûszaki leírásokat, eljárásokat, módszereket, találmányokat, 
rajzokat, mûszaki írásokat, hangfelvételeket, képi megjelenítéseket és egyéb grafikus
megjelenítéseket, akár mágnesszalagon, számítógép memóriájában vagy más formában vannak is,
függetlenül attól, hogy Szellemi alkotásokhoz Fûzõdõ Jogokat, vagy egyéb jogi védelmet élveznek.

Kezdeti
Hadmûveleti
Képesség (IOC):

A Kezdeti hadmûveleti Képesség (IOC) elérését azt köve tõen jelentik be, hogy a HAW/CC
megállapítja, hogy az egység az elsõ C–17 repülõgéppel a feladat-végrehajtás teljes spektrumára
készen áll a feladatvállalásra.

Szellemi
Alkotásokhoz
Fûzõdõ Jogok
(IPR):

A Világ Kereskedelmi Szervezet 1994. április 15-én aláírt, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi
vonatkozásairól  szóló Megállapodásával összhangban valamennyi szerzõi és hasonló jogok,
a szabadalmakkal kapcsolatos jogok (beleértve a szabadalmi jogokat is), valamennyi bejegyzett
és be nem jegyzett védjeggyel kapcsolatos jog (beleértve a szolgáltatási védjegyeket is), a
bejegyzett és be nem jegyzett dizájn, nem közzétett információ (beleértve a kereskedelmi titkokat és
know-how-t is), az integrált áramkörök eredeti elrendezési mintái, valamint a földrajzi jelzések,
illetve az ipari, tudományos, irodalmi és mûvészeti területeken folytatott kreatív tevékenységekbõl
származó bármilyen egyéb jogot is.

Találmány: A mûszaki élet bármely területén született bármely találmány feltéve, hogy az újdonság, eredeti
ötletet tartalmaz, ipari alkalmazása megoldható, illetve a SAC Programban végzett munkák során
jött létre (fogalmazódott meg, illetve történt ‘elsõ gyakorlati alkalmazása’). Az ‘elsõ gyakorlati
alkalmazás’ kifejezés egy találmány elsõ, a találmány alkalmazhatóságának a szakterületen jártas
személyek részére kielégítõ bemutatását, a találmánynak a szándékolt célból, illetve a szándékolt
környezetben való mûködõképességét jelenti

Nemzeti
Biztonsági
Hatóság(NSA)
Kijelölt
Biztonsági
Hatóság (DSA):

A nemzeti hatóságok által jóváhagyott biztonsági iroda, amely a jelen SAC MOU biztonsági
vonatkozású ügyeiért felel.

NATO
Békepartnerség
(PfP):

Az egyes partner országok és a NATO között gyakorlati kétoldalú együttmûködés programja.

NATO
Fegyveres Erõk
Jogállásáról
Szóló
Egyezmény
(SOFA):

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének a Fegyveres Erõk Jogállásáról Szóló Egyezménye, amit
Londonban, 1951. június 19-én írtak alá.

Nem-pénzbeni
Hozzájárulás:

Egy Résztvevõnek a programhoz szükséges védelmi ipari cikkek vagy szolgáltatások formájában
történõ hozzájárulása pénzbeni hozzájárulás helyett. A Nem-pénzbeni Hozzájárulás pénzbeni
értékének felmérését a Résztvevõnek a SAC Programhoz való teljes hozzájárulásának arányában
kell meghatározni.

2008/64. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3577



Nem-pénzbeni
Költségek:

Nem-pénzbeni hozzájárulások formájában kielégített Program költség. A Nem-pénzbeni Költségek
magukba foglalják az olyan tételeket, mint az áruk, szoftverek, Program Háttér Információk,
a Résztvevõ által pénzfizetés igénye nélkül biztosítandó kölcsönbérletek és szolgáltatások.

Üzemeltetési
Szegmens:

A SAC Program szegmense, amely magába foglalja a C–17 repülõgépek üzemeltetésével
kapcsolatos valamennyi költséget, beleértve a folyó logisztikai támogatást, kiképzéseket, repülõtéri
szolgáltatásokat, repülési órák költségeit, a Fõ Mûveleti Bázis (MOB) támogatási költségeit, illetve
bármely folyó beruházást.

Mûveleti
Irányítás
(OPCON):

Egy parancsnoknak delegált jogköre a kijelölt erõk irányítására, hogy a parancsnok az egyes
küldetéseket és feladatokat teljesíthesse, amelyek általában funkciójukban, idõtartamukban és
helyükben korlátozottak, jogköre az egységek telepítésére, ezen egységek taktikai irányítási
jogának fenntartására vagy delegálására. Nem foglal magában olyan jogkört, hogy a kijelölt erõket
külön alkalmazásra utasítsa. Nem foglal magában továbbá adminisztratív vagy logisztikai
irányítást.

Szabadalom: Egy kormány, vagy több kormány számára tevékenykedõ térségi iroda által megadott jog, amely
másokat kizár egy szabadalom elkészítésébõl, felhasználásából, behozatalából, illetve értékesítésre
történõ felajánlásából. A kifejezés valamennyi szabadalomra vonatkozik, de nem korlátozódik,
kivitelezési, fejlesztési, illetve addicionális szabadalomra, apró szabadalmakra, segéd modellekre,
külsõ megjelenési dizájn szabadalmakra, bejegyzett dizájnokra, illetve feltalálói tanúsítványokra
vagy hasonló tör vényes védelemre, valamint ezek valamely megosztására, újbóli kiadására,
folytatására, megújítására, illetve meghosszabbításaira.

Résztvevõ: A jelen SAC MOU aláírója, akit katonai és polgári személyi állománya képvisel. A Beszállítók és
a Beszállítókat Támogató Személyi Állomány nem lehetnek a jelen SAC MOU Résztvevõinek
képviselõi.

Lehetséges
Beszállító:

Egy Szerzõdéskötõ Ügynökség által odaítélendõ Szerzõdést megkötésére törekedõ, illetve
export-ellenõrzött információ átadásával járó ajánlatkéréseknél, az ilyen információk fogadására
jogosult valamely jogi személy.

SAC Program: A Résztvevõk NAMO tulajdonú C–17 repülõgépek beszerzésére, kezelésére és támogatására
irányuló erõfeszítései a stratégiai légiszállítási kapacitás eléréséhez.

SAC Program
Költség:

A SAC Program Pénzbeni és Nem-pénzbeni Költségei.

SAC Program
Biztonsági
Utasítás (PSI):

A SAC Program biztonsági ügyeiben az Állandó Mûködési Eljárási Módját (SOP) tartalmazó
dokumentum. Összehangolja, tisztázza és egyértelmûvé teszi a Résztvevõknek a SAC Programra
alkalmazandó hazai biztonságpolitikáját és gyakorlatát

Biztonsági
Minõsítési
Útmutató (SCG):

A védelmet igénylõ lényeges információkkal foglalkozó dokumentum, ideértve az
export-ellenõrzött információkat, illetve az érzékeny, de nem minõsített információkat is.
Idetartozik még valamennyi Ellenõrzött Nem Minõsített Információ, a Csak Hivatalos Használatra
(FOUO), illetve más jóváhagyott minõsítésû jelzést viselõ információ is, amely a terjesztés
korlátozását igényli, illetve mentesül a kötelezõ közreadás alól.

Rangidõs
Nemzeti
Képviselõ:

Egy Résztvevõ által a HAW-hoz speciálisan a Résztvevõ képviseletére kinevezett személy a
HAW-t érintõ ügyekben.

Akkori Évek
Dollár (TY):

U.S. Dollár (USD), amely az elköltés idején érvényes vásárlóerõt tükrözi.

Harmadik Fél: Bármely természetes vagy jogi személy, melynek kormánya vagy jogi személye nem Résztvevõ.

Változó
Mûködési
Költség:

A kibocsátott termékek mennyiségével változó költségek, miközben más tényezõk változatlanok
maradnak.
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3. Fejezet

Célkitûzések és Tárgy

3.1. Cél ki tû zé sek
3.1.1. A je len Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség (SAC) Meg ál la po dás cél ki tû zé se C–17 re pü lõ gé pek és a Részt ve võk 

nem ze ti igé nye it ki elé gí tõ egyéb va gyon tár gyak be szer zé sé re, ke ze lé sé re és tá mo ga tá sá ra irá nyu ló SAC Prog ram lét re -
ho zá sa, be le ért ve a NATO és a több nem ze ti sé gû kö te le zett ség vál la lá sok tá mo ga tá sát is. A C–17 re pü lõ gé pe ket nem
 szabad ke res ke del mi cé lok ra hasz nál ni vagy ke res ke del mi vál lal ko zá sok írá nyí tá sa alá he lyez ni.

3.1.1.1. Ezen fe lül, a je len SAC MOU II. Ré szét a NAMO Alap ok má nyá nak XIV, 56. Cik ke lyé ben fog lalt követel -
mények ki elé gí té sé re szán ták és hoz ták lét re, amely az Alap ok mány ha tály ba lé pé sé hez is szük sé ges.

3.1.2.1. A je len SAC MOU Finn or szág és Svéd or szág NA MO-ban tör té nõ rész vé te lé nek szük sé ges szem pont ja it is
sza bá lyoz za.

3.2. Tárgy
3.2.1. Ezen cél ki tû zé sek tel je sí té sé hez a Részt ve võk lét re hoz zák a SAC Prog ra mot:
3.2.1.1. A SAC Irá nyí tó Ta ná csát (SAC SB) a SAC Prog ram já nak fel ügye le té re;
3.2.2.1. A SAC Ne héz Lé gi szál lí tó Ez re det (HAW) a C–17 re pü lõ gé pek üze mel te té sé re;
3.2.3.1. A SAC Fõ Mû ve le ti Bá zist (MOB) és tá mo ga tó lé te sít mé nye it; va la mint
3.2.4.1. A Részt ve võk a NAMO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Prog ram já nak al kal ma zá sát ter ve zik a SAC Prog ram ban.

3.3. Tö re ked ve a fen ti ek re, a Részt ve võk ter ve zik, töb bek kö zött:
3.3.1. 3 da rab C–17 re pü lõ gép be szer zé sét, és a mû köd te tés hez ele gen dõ sze mély zet biz to sí tá sát, ki kép zé sét és

a C–17 re pü lõ gé pek lo gisz ti kai tá mo ga tá sát;
3.3.2. Az Egye sült Ál la mok Kor má nya köl csö nös meg egye zés sze rint a Kül föl di Ka to nai El adá sok (FMS) el já rá sai

sze rint biz to sít ja a vé del mi célú áru cik ke ket és szol gál ta tá so kat;
3.3.3. A SAC Prog ram hoz szük sé ges egyéb va gyon tár gyak és kap cso ló dó tá mo ga tás be szer zé se az FMS, vagy egyéb

meg fe le lõ el já rás alap ján tör tén het.
3.3.4. Fi nan szí roz zák a NA MO-t, a C–17 re pü lõ gé pek be szer zé sét, és a NA MO-tól ka pott tá mo ga tást; va la mint
3.3.5. Üze mel te tik a NAMO tu laj do nú és fenn tar tá sú C–17 re pü lõ gé pe ket.

3.4. A Részt ve võk ezen cél ki tû zé se ket a leg ha té ko nyabb, leg biz ton sá go sabb és költ ség kí mé lõbb mó don szán dé koz -
zák el ér ni, mi köz ben el is me rik az üze mel te té si szük ség sze rû sé ge ket is.

3.5. Amennyi ben a C–17 re pü lõ gé pek al kal ma zá sá ra a Was hing ton ban, 1949. áp ri lis 4-én alá írt Észak-at lan ti Szer zõ -
dés 5. cik ke lyé vel kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sá ra al kal maz zák, a nem-NA TO tag ál la mok stá tu sát fenn kell tar ta ni.
Kü lö nös te kin tet tel, az ilyen al kal ma zá so kat oly mó don kell ve zet ni, hogy biz to sí ta ni le hes sen, hogy a nem-NA TO tag ál -
lam ne vi sel jen po li ti kai, jogi vagy pénz ügyi fe le lõs sé get az al kal ma zá sért.

3.6. Ütem terv
3.6.1. Az AMP fõbb sza ka sza i nak alap ütem ter vét az A. Mel lék let tar tal maz za. Szük ség sze rint fris sí tett és mó do sí -

tott vál to za to kat a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Ügy nök sé ge (NAMA) ké szí ti el és mu tat ja be jó vá ha gyás ra a
SAC SB-nek.

3.6.2. A MOB lé te sít mé nye i nek fej lesz té se az AMP leg prak ti ku sabb sza ka szá ban tör té nik.
3.6.3. A Részt ve võk min dent meg tesz nek a C–17 re pü lõ gé pek és a kap cso ló dó tá mo ga tás biz to sí tá sá ra, va la mint

a MOB lé te sít mé nye i nek és a SAC SB ál tal jó vá ha gyott fõbb sza kasz alap ütem terv hez al kal maz ko dó kap cso ló dó tá mo -
ga tás fej lesz té sé re.

4. Fejezet

A SAC Program Szervezete és Vezetése

4.1. A SAC Prog ram szer ve ze te és ve ze té se a kö vet ke zõ:
4.1.1. A SAC Prog ra mot egy Irá nyí tó Tes tü let el ne ve zé sû vég re haj tó tes tü let (SAC SB), a szük ség sze rin ti Bizott -

ságok és a HAW al kot ják.
4.1.1.1. A SAC SB, az AMP-vel kap cso la tos ügyek ben NAMO Igaz ga tó Ta náccsal (BOD) egyez tet ve, ál ta lá nos fe le -

lõs sé get vál lal a SAC Prog ram irá nyí tá sá ra és át te kin té sé re.
4.1.1.2. A SAC SB, meg ha tá ro zott kér dé sek ren de zé se ér de ké ben, szük ség sze rint Bi zott sá go kat hoz hat lét re.
4.1.1.3. A HAW hajt ja vég re a C–17 re pü lõ gé pek üze mel te té sét. A HAW szer ve ze tét és struk tú rá ját a je len

SAC MOU III. Ré szé ben to vább sza bá lyoz zák.
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4.1.2. A SAC Prog ram el sõd le ge sen a NAMO AMP-t ve szi igény be a C–17 re pü lõ gé pek, il let ve egyéb va gyon tár gyak
 beszerzési, gaz dál ko dá si és lo gisz ti kai tá mo ga tá si, tar ta lék al kat rész, il let ve más jel le gû tá mo ga tá si te vé keny sé ge i nél.

4.1.3. A SAC SB össze té te le:
4.1.3.1. A SAC SB az egyes Részt ve võk egy ál lan dó kép vi se lõ jé bõl, vagy an nak he lyet te sí tõ i bõl áll.
4.1.3.2. A SAC SB egyes kép vi se lõ it nem ze ti szak ér tõk se gít he tik, akik részt ve het nek a SAC SB ülé se in fo lyó meg -

be szé lé se ken.
4.1.4. A SAC SB El nö ke
4.1.4.1. A SAC SB-t egy El nök ve ze ti, akit a ta gok kö zül vá lasz ta nak. A meg vá lasz tást köve tõen az El nök nem zet e

egy má sik ál lan dó kép vi se lõt ne vez ki.
4.1.4.2. Az El nök jog kö re a SAC SB-tõl ered. Az El nök a SAC SB-nek kell be szá mol jon va la mennyi, a SAC SB dön -

té sei sze rint tör té nõ in téz ke dés rõl.
4.1.4.3. Az El nö ki meg bí za tás idõ tar ta ma egy esz ten dõ, amennyi ben a SAC SB más kép pen nem ha tá roz, egy El nö köt 

leg fel jebb két al ka lom mal le het új ra vá lasz ta ni.
4.1.5. A SAC SB Szer ve ze te
4.1.5.1. A SAC SB ha tá roz za meg sa ját, bel sõ sza bá lya it, pl. Ha tás kö ri Jegy zék (TOR), és en nek meg fele lõen szer -

vezi meg ma gát.
4.1.5.2. A SAC SB szük ség sze rint ülé se zik az El nök össze hí vá sá ra, olyan szük ség sze rin ti rend sze res idõ kö zön ként,

amely le he tõ vé te szi fel ada ta i nak ha té kony vég re haj tá sát, vagy va la mely Részt ve võ kü lön ké ré se alap ján a le he tõ leg ko -
ráb bi al ka lom mal.

4.1.5.3. A SAC SB in té zi az ad mi niszt rá ci ós szol gál ta tá so kat és a meg ho zott dön té sek rög zí té sét.
4.1.6. Dön té sek
4.1.6.1. A SAC SB egyes tag jai egy sza va zat tal ren del kez nek; va la mennyi dön tést egy han gú lag kell meg hoz ni.

Amennyi ben egy kér dés ben a SAC SB nem ké pes idõ ben dön tést hoz ni, az egyes SAC SB kép vi se lõk a kér dést dön tés re
ma ga sabb ha tó sá gok hoz utal ják.

4.1.6.2. Az El nök nem ren del ke zik sza va za ti jog gal.
4.1.7 Bi zott sá gok
4.1.7.1. A SAC SB az ott fel me rü lõ meg ha tá ro zott kér dé sek kel való fog lal ko zás ra Bi zott sá go kat hoz hat lét re.

II. Rész

NAMO ÉS NAMA TEVÉKENYSÉGEK

5. Fejezet

Svédország és Finnország helyzete a NAMO-ban

5.1. A Mi nisz te rek Po li ti kai Nyi lat ko za tuk ban (SG(2007) 0419) egyet ér tet tek az zal, hogy Finn or szág és Svéd or szág
ese té ben nem al kal maz zák a NAMO Alap ok mány 7. Cik ke lyé ben meg ha tá ro zott, a Bé ke part ner sé gi or szá gok nak a
 NAMO-ban való rész vé te lé re vo nat ko zó, az Észak-at lan ti Ta nács elõ ze tes jó vá ha gyá sát ki mon dó alap el vet, mi vel rész -
vé te lük az Alap ok mány el fo ga dá sá val jó vá ha gyás ra ke rült.

5.2. Finn or szág és Svéd or szág min den kor lá to zás vagy kü lön fel té tel nél kül vesz részt a NAMO fenn tar tá sá ban. Így
Finn or szág és Svéd or szág a NA MO-ban is a NAMO tag ál la ma i val min den ben meg egye zõ jo gok kal és kö te le zett sé gek -
kel vesz részt, be le ért ve NAMO BOD-ban tör té nõ rész vé te li és sza va za ti jo go kat is.

5.3. Azon ban, Finn or szág nak és Svéd or szág nak, mint nem-NA TO tag ál la mok nak a jog ál lá sa érin tet len ma rad, nem
osz toz nak a NATO nem zet kö zi sze mé lyi sé gé ben, sem az Ot ta wai Meg ál la po dás IV. Cik ke lyé bõl fa ka dó jogi sze mé lyi -
ség ben.

6. Fejezet

A Légiszállítást Kezelõ Program Szervezete és Irányítása

6.1. A je len SAC MOU ren del ke zik az AMP-rõl, il let ve az AMP el éré sé re a Részt ve võk ál tal jó vá ha gyott Költ sé ge lõ -
irány zat ról és Költ ség pla fon ról. A NAMO. A SAC SB-vel egyez tet ve, szer zi be a je len SAC MOU ál tal jó vá ha gyott
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C–17 re pü lõ gé pe ket és egyéb va gyon tár gya kat, irá nyít ja és biz to sít ja a lo gisz ti kai tá mo ga tást, a tar ta lék al kat rész-el lá -
tást, il let ve egy fenn tar tó te vé keny sé ge ket. A NAMO az AMP út ján inf ra struk tu rá lis be ru há zá so kat is vé gez het a MOB
te rü le tén.

6.1.1. A NAMO fel ada tai közé tar to zik a C–17 re pü lõ gé pek be szer zé se és tá mo ga tá sa, de nem tar tal maz za a C–17
 repülõgépek üze mel te té sét.

6.1.2. A NAMO BOD, a NAMO irá nyí tó szer ve ként, át te kin ti a NAMA fel ada ta it. Fel adat kör ének gya kor lá sa so rán a 
NAMO BOD a SAC SB-vel egyez tet, an nak biz to sí tá sá ra, hogy a NAMO te vé keny sé gei tel jes mér ték ben tá mo gas sák az
át fo gó SAC Prog ra mot. Amennyi ben a SAC SB az AMP fe lül vizs gá la tá nak szük sé ges sé gét ál la pí ta ná meg, a SAC SB
a fe lül vizs gált kö ve tel mé nyek rõl tá jé koz tat ja a NAMO BOD-ot, és a két tes tü let egyez tet a je len SAC MOU fel té te lei
sze rin ti leg jobb mó don tör té nõ AMP fe lül vizs gá lat meg ha tá ro zá sá ról. Amennyi ben az AMP nem vizs gál ha tó fe lül
a  jelen SAC MOU fel té te lei sze rint, a NAMO BOD a SAC SB-vel egyet ér tés ben meg ke re si a je len SAC MOU a 30. Fe je -
zet sze rin ti mó do sí tá sá nak le he tõ sé gét.

6.2. A Részt ve võk el kép ze lé se sze rint a NAMO idõ vel, for ma i lag, a Részt ve võk kö ve tel mé nyei sze rint to vább fej lõ -
dik, ahogy az AMP tel je sí ti a C–17 re pü lõ gé pek és egyéb va gyon tár gyak be szer zé sét. A Részt ve võk szán dé ka a
 NAMA-nak egy lé te zõ NATO szer ve zet tel való egy hely re te le pí té se a SAC MOU ha tály ba lé pé sé vel egy idõ ben.
A NAMA ki épü lé sé vel a Részt ve võk ter ve zik, hogy a NA MA-t a MOB kö ze lé be, Ma gyar or szág ra köl töz te tik.
A NAMA he lye az ille té kes ha tó sá gok ál tal jó vá ha gyott Be fo ga dó Nem ze ti Meg ál la po dás sal (HNA) össz hang ban ke rül
meg ha tá ro zás ra.

6.2.1. A je len SAC MOU vég re haj tá sa so rán, a je len SAC MOU II. Ré sze és a NAMO Alap ok mány kö zöt ti el lent -
mon dás ese tén, a NAMO BOD, amennyi ben szük sé ges nek tart ja, fel ké ri a NAC-ot az Alap ok mány mó do sí tá sá ra.
Amennyi ben a NAC nem ké pes jó vá ha gyat ni az Alap ok mány mó do sí tá sát, a Részt ve võk ha tá roz zák meg a to váb bi te en -
dõ ket.

6.3. A NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet össze té te le:
6.3.1. A NAMO BOD;
6.3.2. A Bi zott ság(ok); va la mint,
6.3.3. Egy Vég re haj tó Tes tü let, NAMA el ne ve zés sel, egy Ve zér igaz ga tó (GM) irá nyí tá sa alatt.

6.4. Egy Részt ve võ a NA MO-val nem ze ti NATO kép vi se let/misszi ó ja, vagy a NAMO BOD kép vi se lõ je út ján érint -
kez het, aki a nem ze ti kép vi se let/misszió ké ré sé re az utób bi nak tá jé koz ta tást nyújt a Ta nács te vé keny sé gé rõl. A NAMO
ál tal a Részt ve võk NAMO BOD kép vi se lõ i nek meg kül dött va la mennyi ok mány má so la tát meg kül dik a Részt ve võk
NATO kép vi se le te i nek/misszi ó i nak is.

6.5.1. A NAMO BOD
6.5.1.1. A NAMO BOD a je len SAC MOU egyes Részt ve võ i nek egy ál lan dó kép vi se lõ jé bõl, vagy an nak he lyet te sí -

tõ i bõl áll. A NAMO BOD egyes kép vi se lõ it nem ze ti szak ér tõk se gít he tik, akik részt ve het nek a Ta nács ülé se in fo lyó
meg be szé lé se ken.

6.5.2. Az egyes Részt ve võk a szo ká sos csa tor ná kon ke resz tül tá jé koz tat ják a NATO Fõ tit ká rát, il let ve a NAMO BOD
El nö két NAMO BOD kép vi se lõ ik, il let ve eset le ges he lyet tes kép vi se lõ ik ne ve i rõl. Az egyes Részt ve võk idõ ben kell
meg ad ják szük sé ges uta sí tá sa i kat NAMO BOD kép vi se lõ ik szá má ra.

6.5.3. A NAMO BOD ál ta lá nos fe le lõs sé get vi sel az AMP irá nyí tá sá ra, vég re haj tá sá ra, el len õr zé sé re és fel ügye le té re.
6.5.4. Az El nök
6.5.4.1. A NAMO BOD El nö két a ta gok, vagy a Részt ve võk kö zül vá laszt ják. Az El nö ki meg bí za tás ide je egy esz ten -

dõ, amennyi ben a NAMO BOD más kép pen nem ha tá roz, egy El nö köt leg fel jebb két al ka lom mal le het új ra vá lasz ta ni.
6.5.4.2. Az El nök kép vi se le ti jog kö rét és sza va za ti jo gát sa ját tag ál la má nak, vagy részt ve võ nem ze té nek egy má sik

fel ha tal ma zás sal bíró kép vi se lõ jé re ru ház za át.
6.5.4.3. Az El nök jo go sult sá ga a NAMO BOD-tól ered. Az El nök a NAMO BOD-nak kell be szá mol jon va la mennyi,

a NAMO Alap ok má nya, il let ve a NAMO BOD dön té se alap ján meg ho zott in téz ke dés rõl.
6.5.5. A Szer ve zet
6.5.5.1. A NAMO BOD a NAMO Alap ok má nyá val össz hang ban ha tá roz za meg sa ját, bel sõ sza bá lya it, pl. a TOR;
6.5.5.1.1. A NAMO BOD rend sze re sen ülé se zik, éven te leg alább egy szer, olyan idõ kö zön ként, amely le he tõ vé te szi

fel ada ta i nak ha té kony vég re haj tá sát, vagy va la mely Részt ve võ kü lön ké ré se alap ján a le he tõ leg ko ráb bi al ka lom mal;
6.5.5.2.1. A NAMO BOD, fi gye lem mel a je len SAC MOU 6.4. be kez dé sét, il let ve a NAMO Alap ok mány XII. Fe je -

ze té nek 26. és 51. Cik ke lye it, kor lá toz hat ja a kü lön le ges mû sza ki in for má ci ó kat, il let ve tu laj don jo go kat, vagy egyéb
 bizalmas ter mé sze tû ke res ke del mi, vagy ipar i ügye ket tar tal ma zó ok má nyok NA MO-n kí vü li ter jesz té sét.

6.5.6. A Bi zott sá gok
6.5.6.1. A NAMO BOD a Részt ve võk kép vi se lõ i bõl és/vagy a nem ze ti szak ér tõk bõl Bi zott sá go kat és tech ni kai

 csoportokat hoz hat lét re. Ezek a Bi zott sá gok ta nács adás sal se gí tik a NAMO BOD-ot fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban, il let -
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ve nyúj ta nak be ja vas la to kat, ame lye ket a NAMO BOD figye lembe vesz dön té sei meg ho za ta lá nál. A rész le te ket
a  Bizottság(ok) Ha tás kö ri Jegy zé ké ben (TOR) fek te tik le, ame lye ket a NAMO BOD-nak kell jó vá hagy nia.

6.5.7. Dön té sek
6.5.7.1. A NAMO egyes tag ál la mai NAMO, kö zé jük so rol va Finn or szá got és Svéd or szá got, mint NAMO részt ve võ -

ket is, egy sza va zat tal ren del kez nek.
6.5.7.2. A NAMO BOD va la mennyi dön té sét egy han gú an kell meg hoz za.
6.5.8. Jog kör
6.5.8.1. A NAMO BOD, mint a NAMO irá nyí tó szer ve, töb bek kö zött, ki zá ró la gos fe le lõs sé get vi sel:
6.5.8.1.1. Ál ta lá nos elvi dön té se kért;
6.5.8.1.2. A NAMO mû kö dé se és ad mi niszt rá ci ó ja irány el ve i nek biz to sí tá sá ért;
6.5.8.1.3. A NAMA ál ta lá nos szer ve ze ti és sze mély ügyi ter vé nek el fo ga dá sá ért;
6.5.8.1.4. A NAMA igaz ga tá si struk tú rá já ért, a be osz tá sok be töl té sé ért, il let ve az A4 és az afe let ti be osz tá so kat be töl -

tõ sze mé lyi ál lo mány ki vá lasz tá sá nak jó vá ha gyá sá ért;
6.5.8.1.5. Költ ség ve té si, pénz ügyi és szer zõ dés kö té si jó vá ha gyá so kért;
6.5.8.1.6. Igaz ga tá si el len õr zés gya kor lá sá ért, a NAMO te vé keny sé ge i nek a vo nat ko zó NAMO BOD uta sí tá sok kal

való össze ve té se ál tal;
6.5.8.1.7. Az Éves be szá mo ló NAC-hoz való be ter jesz té sé ért;
6.5.8.1.8. A NAMA GM és He lyet te sé nek je lö lé sé ért, ha és ami kor szük sé ges, a NAMO BOD ál tal el ha tá ro zott mó don;
6.5.8.1.9. A NAMA sza bály za tá nak és elõ írásainak el fo ga dá sá ért
6.5.8.1.10. A NAMA és Ve zér igaz ga tó ja Ha tás kö ri Jegy zék nek (TOR) el fo ga dá sá ért és te vé keny sé ge ik áttekinté -

séért; to váb bá
6.5.8.1.11. Ál ta lá nos ság ban, nem a ve zér igaz ga tó ra ru há zott, de az AMP ve ze té sét érin tõ va la mennyi egyéb dön tés

meg ho za ta lá ért.
6.6. A NAMA Be fo ga dó Ügy nök sé gi Meg ál la po dást (HAA) köt het egy lé te zõ NATO ügy nök ség gel, amely rész le te i -

ben tar tal maz za a nyúj tan dó szol gál ta tá so kat, il let ve lé te sít mé nye ket. A HAA-t a NAMO BOD, il let ve az érin tett ügy -
nök ség BOD-ja hagy ja jóvá.

6.7. A Gaz dál ko dá si Ügy nök ség össze té te le
6.7.1. A NAMA a ve zér igaz ga tó ból (GM), ve zér igaz ga tó-he lyet tes bõl, ha és ami kor szük sé ges, a NAMO BOD dön -

té se és je lö lé se sze rint, il let ve az in téz mény szá má ra ren del ke zés re bo csá tott sze mé lyi ál lo mány ból áll.

6.8. Ve zér igaz ga tó
6.8.1. Je lö lés
6.8.1.1. A ve zér igaz ga tót a NAMO BOD a NATO Fõ tit ká rá val tör té nõ egyez te tést köve tõen je lö li; szer zõ dé sét

a NAMO BOD hagy ja jóvá, és alá írás ra a NATO Fõ tit ká rá hoz kell be ter jesz te ni. A ki ne ve zés idõ tar ta ma há rom nap tá ri
esz ten dõ, ame lyet leg fel jebb to váb bi két nap tá ri esz ten dõ vel le het meg hosszab bí ta ni a NAMO BOD jó vá ha gyá sát köve -
tõen.

6.8.2. Jog kör
6.8.2.1. A ve zér igaz ga tó a NAMO BOD ál tal rá ru há zott jog kö rök ben fe le lõs az AMP vég re haj tá sá ért. Ez kü lö nös -

kép pen vo nat ko zik:
6.8.2.1.1. Az AMP ál ta lá nos napi irá nyí tá sá ra;
6.8.2.1.2. A NAMO BOD ál tal a GM-re ru há zott szer zõ dés kö té si jog kör re;
6.8.2.1.3. A szer zõ dés(ek) tár gya lá sá ra, meg kö té sé re és ad mi niszt rá lá sá ra, ha ilyen jog kör rel a NAMO BOD fel ru -

ház za;
6.8.2.1.4. Az irá nyí tá si ter vek nek, költ ség ve tés-ter ve ze tek nek és pénz ügyi be szá mo lók nak a NAMO BOD szá má ra

tör té nõ el ké szí té sé ért, össz hang ban a NAMO Alap ok mány XI. Fe je ze té vel;
6.8.2.1.5. Vá la szok meg fo gal ma zá sa a NATO Au di to rok Nem zet kö zi Ta ná csa je len té se i re (IBAN);
6.8.2.1.6. A te vé keny sé gek vég re haj tá sa, be le ért ve a koc ká zat ke ze lést és a szer zõ dé sek fe lül vizs gá la tát is, az AMP

költ ség, ha tár idõ és tel je sí té si cél ja i nak el éré sé re;
6.8.2.1.7. Az AMP hely ze tét és elõ re ha la dá sát il le tõ en va la mennyi szük sé ges in for má ció biz to sí tá sa a NAMO BOD

és an nak Bi zott ság(ai) szá má ra, be le ért ve a NAMO Alap ok mány 54. Cik ke lyé ben em lí tett éves je len tést is;
6.8.2.1.8. A NAMO BOD ál tal el ha tá ro zott nem kö zös mun kák irá nyí tá sa;
6.8.2.1.9. Fe le lõs a NAMO BOD ál tal el fo ga dott NAMA in téz mény és lét szám terv sze rin ti be osz tá sok be töl té sé re

sze mély ügyi ki vá lasz tá so kért és ki ne ve zé se kért, il let ve a NATO A4 sze mély ügyi szint fe let ti be osz tá sok ra je löl tek nek
a NAMO BOD-hoz jó vá ha gyás ra való fel ter jesz té sé ért;
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6.8.2.1.10. Tö rek szik a NATO Pol gá ri Ál lo mány ra Vo nat ko zó Sza bály zat 1. Cik ke lyé nek mér té ké ben, a NAMO
BOD ál tal jó vá ha gyott ál lo mány el osz tá sá ra, amennyi ben a je löl tek a meg kí vánt is ko lai vég zett ség és ta pasz ta lat bir to -
ká ban van nak;

6.8.2.1.11. A NATO Pol gá ri Ál lo mány ra Vo nat ko zó Sza bály zat sze rint, jo go sult a NAMA al kal ma zot ta i nak el bo csá -
tá sá ra, amennyi ben szol gá la tuk ra to vább már nincs igény, vagy mun ka vég zé sük nem ki elé gí tõ. A NAMA ve zér igaz ga -
tó ja meg ké ri a NAMO BOD jó vá ha gyá sát azok ban az ese tek ben, ami kor a NAMO BOD elõ ze tes en ge dé lye kel lett a ki -
ne ve zés hez;

6.8.2.1.12. Szer ve zi, ad mi niszt ra tív tá mo ga tást nyújt, il let ve részt vesz a NAMO BOD va la mennyi ülé sén, amennyi -
ben a NAMO BOD kü lön le ges ügyek ben más kép pen nem ha tá roz; a ve zér igaz ga tó nak sem mi lyen eset ben sincs sza va -
za ti joga;

6.8.2.1.13. Ál ta lá nos fe le lõs sé ge a NATO biz ton ság po li ti ká já nak, il let ve a C-M(2002)49 és C-M(2002)50 ha tá ro za -
ta i nak ér vé nye sí té se, be le ért ve ezek va la mennyi ki egé szí té sét és mó do sí tá sát is; to váb bá

6.8.2.1.14. A NAMO tu laj do nú C–17 re pü lõ gé pek és rend sze rek Kon fi gu rá ció Ke ze lé sé nek (CM) vég re haj tá sá ért,
egyez tet ve a Ne héz Lé gi szál lí tá si Ez red Pa rancs no ká val (HAW/CC).

6.8.3. Fe le lõs sé gi kör
6.8.3.1. A ve zér igaz ga tó köz vet le nül fe le lõs a NAMO BOD elõtt a NAMA mû kö dé sé ért, még azok ban az ese tek ben

is, ami kor jog kö ré nek egy ré szét a törzs re ru ház ta át
6.8.4. Sze mé lyi ál lo mány
6.8.4.1. A NAMA össze té te le:
6.8.4.1.1. Azon ál lo mány-ka te gó ri ák, akik a NATO Fõ tit ká ra és a NAMO tag ál la mai kö zöt ti Ot ta wa-i Meg ál la po dás

XVII. Cik ke lye sze rint, a NATO Nem zet kö zi sze mé lyi ál lo má nyát ké pe zik. Az ilyen sze mé lyi ál lo mány, a NAC ki fe je -
zett el len ke zõ jel le gû dön té sé nek hi á nyá ban a NATO Pol gá ri Ál lo mány ra Vo nat ko zó Sza bály za tá nak ha tá lya alá esik,
ide ért ve a Tár sa da lom biz to sí tá si Rend szer re és Nyug díj pénz tá rak ra és a Nyug díj rend szer re vo nat ko zó sza bá lyo kat is.
A NAMO BOD gon dos ko dik, hogy az egyes ka te gó ri á kon be lül meg ál la pí tott be osz tá sok szá ma azok ra kor lá to zód jék,
akik mun ka vég zé sük höz já ru lé kos jo go kat és men tes sé ge ket igé nyel nek.

6.8.4.1.2. Azon ka to nai és pol gá ri sze mé lyi ál lo mány, akik az 1951. jú ni us 19-én Lon don ban alá írt, az Észak-at lan ti
Szer zõ dés tag ál la mi kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Meg ál la po dás (NATO SOFA); az 1995. jú ni us 19-én alá -
írt, az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál la mai és a „Bé ke part ner ség” részt vevõ ál la mai kö zöt ti fegy ve res erõ ik jog ál lá sá -
ról  szóló Meg ál la po dás (PfP SOFA), il let ve a NATO és a Fo ga dó Nem zet kö zöt ti ilyen vo nat ko zás ban meg kö tött egyéb
meg ál la po dás ha tá lya alá tar toz nak.

6.8.4.1.3. Azon sze mé lyi ál lo mány, amely nem ren del ke zik nem zet kö zi jog ál lás sal. Az ilyen sze mé lyi ál lo mány ról
ren del ke zõ sza bá lyo kat a NAMO BOD írja elõ, egyez tet ve a NATO Fõ tit ká rá val, és a Fo ga dó Nem zet Kor má nyá val
egyet ér tés ben.

6.8.5. A sze mé lyi ál lo mány ko or di ná lá sa
6.8.5.1. A NAMA kép vi sel te ti ma gát a NATO Fõ tit ká ra ál tal, a NATO Hu mán Erõ for rás Gaz dál ko dá si Osz tá lyá nak

a Pol gá ri Sze mé lyi Ál lo mány ra Vo nat ko zó Sza bály zat lét re ho zá sá ra és nap ra ké szen tar tá sá ra irá nyu ló mun ká ját elõse -
gítõ kon zul tá ci ós és ko or di ná ci ós cél ból lét re ho zott Ta nács adó Pa nel ben.

6.8.6. Ad mi niszt ra tív Ko or di ná lás
6.8.6.1. A NAMO min den a szük sé ges in for má ci ót és se gít sé get meg ad a NATO Fõ tit ká rá nak a NATO Gyár tá si

és Lo gisz ti kai Szer ve ze te (NPLO) C-M(62)18 szá mú Ren del ke zés 38(a) Cik ke lyé nek vég re haj tá sá nak elõ se gí té sé re;
6.8.6.2. A NAMO be tart ja a NAC ál tal jó vá ha gyott és kö te le zõ jel leg gel elõ írt egy sé ge sí tett sza bá lyo kat és elõ -

írásokat;
6.8.6.3. A NAC ál tal nem kö te le zõ jel leg gel elõ írt egy sé ge sí tett sza bá lyok tól és elõ írásoktól, va la mint a kel lõ mó don

köz zé tett Nem zet kö zi Törzs sza bá lya i tól és elõ írásaitól a NAMO BOD szük ség te le nül nem tér el.

7. Fejezet

Beszerzés és Tulajdonjog

7.1. A NAMO ál tal be szer zett va la mennyi C–17 re pü lõ gép és egyéb va gyon tárgy a NAMO ne vé ben, an nak tu laj do -
na ként ke rül be szer zés re. Azon ban a NAMO tag ál la mai, il let ve Finn or szág és Svéd or szág, mint NAMO részt ve võk,
gya ko rol ják az AMP-bõl fa ka dó va la mennyi jo got és kö te le zett sé get a NAMO Alap ok mány 18. Cik ke lye sze rint.

7.2. Az Eu ró pai Uni ón kí vül rõl be szer zett va la mennyi va gyon tár gyat egy, a SAC Prog ram já ban részt ve võ Eu ró pai
Uni ós NATO tag or szág ba im por tál ják.
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7.3. A MOB-nál a NAMO/NAMA és a HAW ál tal hasz nált meg le võ és jö võ be ni lé te sít mé nyek és inf ra struk tú ra jogi
és pénz ügyi stá tu sza a je len SAC MOU-val és a Fo ga dó Nem zet tel kö tött meg ál la po dá sok kal kell össz hang ban le gyen.

7.4. A Részt ve võk nek joga van a C–17 re pü lõ gé pek és egyéb va gyon tár gyak fe let ti va la mennyi jo guk gya kor lá sá ra.
A Részt ve võk fenn tart ják a C–17 re pü lõ gé pek és egyéb va gyon tár gyak igaz ga tá sá nak és üze mel te té sé nek jo gát, kö te le -
zett sé gét és fe le lõs sé gét.

8. Fejezet

Pénzügyi Alapelvek és Eljárások

8.1. A Részt ve võk egyet ér te nek ab ban, hogy a je len SAC MOU alap ján foly ta tott te vé keny sé gek és fel ada tok nem
ke rül nek töb be, mint a SAC Prog ram $5,944.1. mil lió Pla fon költ sé ge, 2007-es Alap évi (BY) U.S. Dol lár ban (USD) szá -
mol va, be le ért ve a 26 esz ten dõ mû köd te té si költ sé ge it is, a B. Mel lék let sze rint. A SAC Prog ram két szeg mens bõl, il let -
ve egy szi mu lá tor vá sár lá sá nak op ci o ná lis le he tõ sé gé bõl te võ dik össze.

8.1.1. Be szer zé si Szeg mens: Ezen szeg mens Pla fon költ sé ge $1,319.2 mil lió, 2007 BY USD-ban.
8.1.2. Mû ve le ti Szeg mens: Ezen szeg mens éves Pla fon költ sé ge $176.6  mil lió, 2007 BY USD-ban.
8.1.3. Szi mu lá tor Op ció: A Szi mu lá tor op ció Pla fon költ sé ge $33.6 mil lió, 2007 BY USD-ban.

8.2. A SAC Prog ram Pla fon költ sé ge a je len SAC MOU-nak a Részt ve võk ál ta li mó do sí tá sá val vál toz tat ha tó meg,
a 30. Fe je zet sze rint.

8.3. A Részt ve võk min dent meg tesz nek a je len SAC MOU 3. Fe je ze té ben (Cél ki tû zé sek és Tárgy) meg ha tá ro zott
mun kák el vég zé sé nek ér de ké ben, il let ve a SAC Prog ram Költ sé ge lõ irány za ta in be lül tel je sí tik a je len SAC MOU alap -
ján vál lalt fel ada ta i kat, ahogy ezt a B. Mel lék let (Pénz ügyek) meg szab ja. A SAC Prog ram Költ ség pla fon ja és Költ sé ge -
lõ irány za ta kö zöt ti kü lönb sé get csak eset le ges nek te kin tik, a NAMO BOD az NAMO Pénz ügyi Sza bá lyok és El já rá sok
(NRFP) sze rint a SAC SB-vel egyez tet ve, vagy an nak be le egye zé sé vel ke ze li. Amennyi ben a NAMA ve zér igaz ga tó ja
bár mi kor ok kal véli, hogy a SAC Prog ram Költ sé ge lõ irány za ta túl lé pés re ke rül, a GM ha la dék ta la nul ér te sí ti a NAMO
BOD-ot, il let ve új költ ség becs lést ál lít fel a SAC Prog ram költ sé ge i rõl az ezt alá tá masz tó do ku men tu mok kal. A NAMO
BOD tá jé koz tat ja a ve zér igaz ga tót a meg te en dõ in téz ke dé sek rõl.

8.3.1. Be szer zé si Szeg mens: Ezen szeg mens költ sé ge lõ irány za ta $1,199.2 mil lió, 2007 BY USD-ben.
8.3.2. Mû ve le ti Szeg mens: Ezen szeg mens költ sé ge lõ irány za ta $147.2 mil lió, 2007 BY USD-ben.
8.3.3. Szi mu lá tor Op ció: A Szi mu lá tor op ció költ sé ge lõ irány za ta $28 mil lió, 2007 BY USD-ben.

8.4. Az egyes Részt ve võk a SAC Prog ram Költ sé ge i hez, amely ma gá ban fog lal ja az ad mi niszt ra tív költ sé ge ket és
a kár ren de zé sek költ sé ge it is, igaz sá gos mó don oszt ják meg, ahogy a SAC Prog ram ered mé nye i bõl is ha son ló kép pen ré -
sze sed nek.

8.5. A Részt ve võk költ ség meg osz tá sa a kö vet ke zõ kön ala pul:
8.5.1. A Részt ve võk a SAC Prog ram ból mind a Be szer zé si, mind a Mû köd te té si Szeg mens bõl részt vál lal nak. Az

Üze mel te té si Szeg men sen be lül meg kü lön böz te tés re ke rül nek az ál lan dó és a vál to zó költ sé gek.
8.5.1.1. Be szer zé si Szeg mens. Az Egye sült Ál la mok ré sze se dé se egy C–17 re pü lõ gép, vagy re pü lõ gép ek vi va lens

(Nem-pénz be ni Hoz zá já ru lás ként biz to sít va) és a SAC Prog ram há rom re pü lõ gé pé hez kap cso ló dó tá mo ga tás. Lét re kell
hoz ni ezen C–17 re pü lõ gép tu laj don jo gá nak a NAMO szá má ra való át ru há zá si el já rá sát. A fenn ma ra dó két C–17 re pü lõ -
gé pen és a kap cso ló dó tá mo ga tá son a töb bi részt ve võ a B. mel lék let 1. sz. Táb lá za ta sze rin ti költ ség meg osz tás sze rint
osz to zik. A há rom C–17 re pü lõ gép – a Részt ve võk szán dé ka sze rint – a Block 17, vagy a fe let ti tí pus vál to zat ba tar to zik.

8.5.1.2. Mû ve le ti Szeg mens. Ezen a szeg men sen be lül az ál lan dó és a vál to zó költ sé ge ket kü lön bö zõ kép pen oszt ják
meg.

8.5.1.2.1. Ál lan dó Költ sé gek. Ezek a költ sé gek a SAC Prog ram mal köz vet len kap cso lat ban áll nak, rö vid tá von nem
be fo lyá sol ják a tény le ges re pü lé si órá kat szem be ál lít va a ter ve zet tek kel. Eze ket a ki nyil vá ní tott re pü lé si órák alap ján
oszt ják fel (B. Mel lék let, 2. sz. Táb lá zat). A ka te gó ria költ sé gei tar tal maz zák a re pü lõ gép tá mo ga tás kö ve tõ FMS ren de -
lé se it, a NAMO és a HAW ad mi niszt ra tív költ sé ge it, a MOB köz ve tett tá mo ga tá si költ sé ge it, a HAW egye di ki kép zé si,
a lé te sít mé nyek kar ban tar tá si stb. költ sé ge it.

8.5.1.2.2. Vál to zó Költ sé gek. Ezek a költ sé gek a vég re haj tott fel ada tok kal köz vet len kap cso lat ban áll nak, ezért
a tény le ges re pü lé si órá kat fel hasz ná ló Részt ve võk fi ze tik. A ka te gó ria költ sé gei tar tal maz zák az üzem anyag, a rep té ri
szol gál ta tá sok stb. költ sé ge it.

8.5.2. A B. Mel lék let, 3. sz. Táb lá za ta írja le a költ sé gek ka te gó ri án ala pu ló költ ség meg osz tá so kat a fent le ír tak sze rint.
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8.6. A Prog ram Pla fon költ sé gei és a Prog ram Költ sé ge lõ irány za tai a 2007 alap évet (BY) tük rö zik, USD-ben. A költ -
ség ve té si igény meg ha tá ro zá sá hoz a költ sé ge ket mó do sí ta ni kell az inf lá ci ó val.

8.7. A Részt ve võk kö zö sen egyez nek meg a pénz ügyi gaz dál ko dás el já rá sa i ról, ami alap ján a je len SAC Prog ra mot
mû köd te tik. Ezek az el já rá sok, ame lyek nek össz hang ban kell len ni ük a nem ze ti szám vi te li és könyv vizs gá la ti kö ve tel -
mé nyek kel, az NFRP-ban ke rül nek rész le té zés re, amely a Pénz ügyi Gaz dál ko dá si El já rá sok Ok má nya ként (FMPD) is
szol gál. Ezek az el já rá sok tar tal maz zák a nem ze ti hoz zá já ru lá sok lét re ho zá sá nak mód sze rét is, amely le he tõ vé te szi
a B. Mel lék let, 2. sz. Táb lá za ta sze rint költ ség meg osz tás fenn tar tá sát is, amennyi ben más kép pen nem ál la pod nak meg.
A NAMO BOD a SAC SB-vel egyez tet ve en ge dé lyez he ti az NRFP mó do sí tá sa it vagy meg vál toz ta tá sát.

8.8. Az al kal ma zan dó inf lá ci ós rá ták a DOD In dex szá mai, és az NRFP-ben ke rül nek do ku men tá lás ra. A NAMO
BOD a SAC Prog ra mot tá mo ga tó leg meg fe le lõbb inf lá ci ós rá tát vá laszt hat ja.

8.9. A Részt ve võk biz to sít ják a SAC Prog ram hoz való pénz ügyi hoz zá já ru lá sa i kat, il let ve bo csát ják ren del ke zés re az 
NRFP-ben meg ha tá ro zott mó don. Amennyi ben egy részt ve võ el mu laszt ja a NAMA ál tal kért fi nan szí ro zás biz to sí tá sát,
vi sel nie kell a fel me rü lõ pénz ügyi bír sá go kat, dí ja kat vagy il le té ke ket. Ilyen pénz ügyi bír sá gok, dí jak vagy il le té kek
 kirovását meg elõ zõ en a NAMA tá jé koz tat ja az érin tett Részt ve võt, és amennyi ben a Részt ve võ igény li, kon zul tá ci ót
foly tat a ki ve ten dõ pénz ügyi bír sá gok, dí jak vagy il le té kek mér té ké rõl és jo gos sá gá ról.

8.10. A kö vet ke zõ pénz ügyi irány el ve ket és el já rá so kat kell al kal maz ni:

8.10.1. A NAMA fi ze té si ütem ter vet ké szít, amely tük rö zi az egyes Részt ve võk te her vál la lá sát a SAC Prog ram Költ -
sé ge i bõl.

8.10.1.1. Va la mely Részt ve võ, kí ván ság sze rint fel kér he ti a NA MO-t a ké rel me zõ Részt ve võ ja vá ra és ne vé re  szóló
fi nan szí ro zá si szer zõ dés(ek) meg kö té sé re. A ké rel me zõ Részt ve võ(k) vál lalj(k) a SAC Prog ram ban való nem ze ti kö te le -
zett ség vál la lást meg ha la dó kap cso ló dó fi nan szí ro zá si és ad mi niszt ra tív költ sé ge ket. A NAMO és a NAMA nem lesz
 részes fél az ilyen fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek ben és nem vál lal fe le lõs sé get, sem adós ként, sem ke zes ként az ilyen fi nan -
szí ro zá si szer zõ dé sek alap ján.

8.10.1.2. A NA MO-nak a ké rel me zõ Részt ve võ(k) szá má ra nyúj tott se gít sé gé nek fel té te le it a ké rel me zõ Részt ve -
võ(k) és a NAMO kö zöt ti meg ál la po dás ban kell rög zí te ni a je len SAC MOU 9.9. be kez dé se sze rint. Az ilyen meg ál la -
po dá sok fel té te le it a NAMO BOD-nak jóvá kell hagy nia és kü lön fel ha tal ma zást kell ad nia a GM-nek az ilyen ké ré sek -
nek való ele get té tel re.

8.10.1.3. A NAMA kü lön fi ze té si ütem ter vet ké szít, amit a ké rel me zõ Részt ve võ(k) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés(ek)be
be fog lal nak.

8.10.2. A Részt ve võk a szer zõ dé sek fel té te lei alap ján fel ké rik a NA MA-t a pénz ügyi hoz zá já ru lá sok be ké ré sé re, a
 saját szám lá ik ve ze té sé re és a SAC Prog ram fi nan szí ro zá sá nak ki fi ze té sé re vagy a ki fi ze té sek en ge dé lye zé sé re, il let ve
a SAC Prog ram nap ra kész ad mi niszt rá lá sá ra.

8.10.3. A Részt ve võk fel ké rik a NA MA-t ke res ke del mi szám lák sa ját ne vük re tör té nõ meg nyi tá sá ra bár mely, vagy az 
összes al kal ma zás ra ke rü lõ de vi za nem ben, a Részt ve võk egyik vagy va la mennyi or szá gá ban. A NAMA el kü lö nít he tõ en
ke ze li az egyes Részt ve võk hoz zá já ru lá sa it, il let ve a kap cso ló dó ka ma to kat. A ka ma to kat az egyes Részt ve võk nek jó vá -
ír ják.

8.10.4. Az egyes Részt ve võk ré sze se dé se a hoz zá já ru lás ide jén ér vé nyes de vi za át vál tás sal ke rül jó vá írás ra.

8.10.5. A SAC Prog ram hoz a Részt ve võk át uta lá sa i nál fel me rü lõ va la mely bank költ sé get az egyes Részt ve võk fe de -
zik. A fi ze té sek so rán fel me rült bank költ sé ge ket az egyes szám lák ról fe de zik. Az eset le ges ka ma to kat az egyes szám lá -
kon jó vá ír ják, ame lyet az egyes Részt ve võk fel ve het nek, vagy a ké sõb bi fi ze té se ik nél fel hasz nál hat nak.

8.10.6. A meg fe le lõ prog ram fi nan szí ro zás biz to sí tá sá ra a Részt ve võk fel ké rik a NA MA-t a pénz ügyi ter vek és költ -
ség ve té sek el ké szí té sé re és mi ni má li san éven ként egy szer tör té nõ fris sí té sé re. A ter vek a vo nat ko zó szer zõ dés(ek) va la -
mennyi de vi za ne mé ben meg ha tá roz zák az összes elõ re lát ha tó ki adást és hoz zá já ru lást. A Költ ség ve té se ket a NAMO
BOD a SAC SB-vel tör tént egyez te tést vagy jó vá ha gyást köve tõen hagy ja jóvá az NFRP sze rint, vissza iga zol va a költ -
ség ve tés elég sé ges vol tát a je len SAC MOU cél ki tû zé se i nek és tár gyá nak el éré sé hez.

8.10.7. A Részt ve võk gon dos kod nak, hogy a NAMA a SAC Prog ram meg fe le lõ szám vi te li nyil ván tar tá sát ve zes se.
Az ilyen nyil ván tar tá sok ból szár ma zó in for má ci ó kat, ké rés re a Részt ve võk ren del ke zé sé re bo csát ják. A Részt ve võk
gon dos kod nak, hogy a NAMA éves pénz ügyi je len tést ké szít sen és nyújt son be a NA MO-nak, meg ha tá roz va, töb bek kö -
zött, a SAC Prog ram az ide ig tör tént be fi ze té se it.

8.10.8. A Be szál lí tók nem veszt het nek, és nem nyer het nek a de vi za át vál tá si rá ták in ga do zá sán.

8.10.9. A Be szál lí tó kat az igé nyelt de vi za nem ben kell ki fi zet ni.

8.10.10. A Részt ve võk sa ját ma guk ál tal vég zett szol gál ta tás ként fo gad ják el egy má sik Részt ve võ nek a ja vuk ra
 végzett könyv vizs gá la tát.
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8.10.11. A NAMA szám lá it éven te az IBAN a NAMO Alap ok má nyá nak III. Mel lék le te és a NATO Pénz ügyi
 Szabályzata sze rint vég zi.

8.10.12. A könyv vizs gá la ti je len tést az IBAN ké szí ti el és a NAMA út ján kül di meg va la mennyi Részt ve võ nek,
30 na pon be lül, hogy a NAMA kéz hez vet te ezt.

8.10.13. A kö vet ke zõ költ sé ge ket tel jes mér ték ben az(ok) a Részt ve võ(k) fe de zi(k), amely(ek) ér de ké ben ezek a költ -
sé gek fel me rül tek:

8.10.13.1. A NAMO BOD, SAC SB nem ze ti kép vi se le té vel kap cso la tos és a kap cso ló dó Bi zott sá gi ülé sek költ sé gei.
8.10.13.2. A részt ve võ(k) ál tal meg ha tá ro zott egyé ni nem ze ti igé nyek kel kap cso la tos költ sé gek.
8.10.13.3. A je len SAC MOU te rü le tén kí vü li egyéb költ sé gek.
8.10.14. Az NRFP-ben meg ha tá ro zott va gyon tár gyak és szol gál ta tá sok át vé te li el já rá sá nak költ sé gei.
8.10.15. Amennyi ben a NAMA GM elõ re lát ja, hogy a Mû ve le ti Szeg mens Költ ség pla fon ja rend kí vü li kö rül mé nyek

kö vet kez té ben túl lé pés re ke rül, a NAMO BOD út ján, a SAC SB-vel való kon zul tá lás után kér he ti a Részt ve võk jó vá ha -
gyá sát to váb bi for rá sok nak a NAMO Alap ok má nya 42(e)(3) sze rint ren del ke zés re bo csá tá sát. Ezek a for rá sok a NAMO
Alap ok má nyá nak 42(e)(1) sze rin ti nor mál for rá so kon kí vül van nak, és így nem tár gyai a Mû ve le ti Szeg mens Költ ség -
pla fon já nak.

9. Fejezet

Szerzõdések

9.1. A NAMO BOD ál ta li meg ha tal ma zás nak meg fele lõen, a NAMA az AMP szer zõ dé se it a NAMO ne vé ben köti
meg. A Szer zõ dé sek a NAMO Alap ok má nyá val, a je len SAC MOU-val és a NATO Ka to nai Pa rancs nok sá gok és Ügy -
nök sé gek Pénz ügyi Sza bá lya i nak és El já rá sa i nak ren del ke zé se i vel össz hang ban kell le gye nek. A NAMA biz to sít ja,
hogy az azok ban fog lalt jo gok biz to sí tot tak le gye nek a Részt ve võk ré szé re és ál ta luk.

9.1.1. A NAMA biz to sít ja a Részt ve võk és a NAMO szá má ra a Szer zõ dé sek ben és Al vál lal ko zói-szer zõ dé sek ben
a SAC Prog ram ve ze té sé hez, a C–17 re pü lõ gé pek és a va gyon tár gyak mû köd te té sé hez, kor sze rû sí té sé hez, tá mo ga tá sá -
hoz, kar ban tar tá sá hoz és nagy ja ví tá sá hoz az in for má ci ók in gye nes, vissza von ha tat lan és át ru ház ha tó fel hasz ná lá si, má -
so lá si és mó do sí tá si jo gát.

9.1.2. Min den hol, ahol le het sé ges a szer zõ dé sek meg kö té sé nek va la mennyi szint jén a leg tel je sebb körû ver se nyez te -
tés re ke rül sor. Kü lö nös te kin tet tel, a Be szál lí tó szer zõ dé ses kö te le zett sé ge a ver se nyez te tés gya kor la ti lag leg tel je sebb
körû al kal ma zá sa, a mû sza ki koc ká za tok mi ni ma li zá lá sa és az összes sé gé ben leg na gyobb ér té kek nyúj tá sá nak ma xi ma -
li zá lá sa.

9.2. A NAMA ál tal kö tött szer zõ dé sek tar tal maz za nak ren del ke zé se ket a koc ká za ti te rü le tek ki elé gí tõ ke ze lé sé re.
A NAMA GM és a NAMO BOD füg get len koc ká za te lem zõ ket is al kal maz hat a Be szál lí tó ké pes sé gé nek fel mé ré sé re,
hogy ké pes-e a SAC Prog ram cél ki tû zé se it a meg ha tá ro zott költ sé ge ken és idõ ha tá ro kon be lül el ér ni. Amennyi ben a füg -
get len koc ká za te lem zõ ket kell al kal maz ni a SAC Prog ram so rán, a Szer zõ dé sek nek biz to sí ta ni uk kell, hogy ezek a koc -
ká zat elem zõk ugyan azon in for má ci ók hoz jus sa nak a NAMO BOD-hoz és a NA MA-hoz ha son ló mó don.

9.3. A NAMA a jö võ be li Szer zõ dé se i be il leszt (és meg kö ve te li a Be szál lí tók tól, hogy al vál lal ko zó szer zõ dé se ik be
 illesszenek) olyan ren del ke zé se ket, ame lyek ki elé gí tik a je len SAC MOU 10. Fe je ze té nek (Har ma dik Fél nek tör té nõ
 Eladások és Át adá sok), 23. Fe je ze té nek (In for má ci ók köz re adá sa és fel hasz ná lá sa), 25. Fe je ze té nek (Biz ton sá gi in téz ke -
dé sek) és 31. Fe je ze té nek (Vég sõ Ren del ke zé sek) kö ve tel mé nye it, ide ért ve a je len SAC MOU ren del ke zé sei sze rin ti
 export el len õr zé si el já rá so kat, kü lö nös te kin tet tel a je len Fe je zet 9.4. és 9.5. be kez dé se i nek ren del ke zé se i re.

9.4. A NAMA jo gi lag kö te le zi Be szál lí tó it, hogy azok ne ad ja nak to vább vagy más mó don ne hasz nál ja nak va la mely
Részt ve võ ál tal szol gál ta tott ex port-el len õr zött in for má ci ó kat sem mi lyen más cél ra, mint a je len SAC MOU ál tal en ge -
dé lye zett cé lok. A Be szál lí tó jo gi lag kö te le zett, hogy ne ad jon to vább ex port-el len õr zött in for má ci ó kat má sik Be szál lí tó -
nak vagy Al vál lal ko zó nak, ha csak a má sik Be szál lí tó vagy Al vál lal ko zó jo gi lag nem kö te le zett ex port-el len õr zött in for -
má ci ók kor lá to zott fel hasz ná lá sá ra a je len SAC MOU ál tal en ge dé lye zett cé lok ból. Egy Részt ve võ ál tal a je len
SAC MOU alap ján szol gál ta tott ex port-el len õr zött in for má ció a NAMA ál tal egy Be szál lí tó nak csak ak kor ad ha tó
 tovább, ha a je len be kez dés ál tal meg kö ve telt jogi biz to sí té kok meg te rem té sé re sor ke rült.

9.5. A NAMA jo gi lag kö te le zi Le het sé ges Be szál lí tó it, hogy azok a va la mely Részt ve võ ál tal szol gál ta tott export-
 ellenõrzött in for má ci ó kat ne ad ják to vább, se a je len SAC MOU ál tal en ge dé lye zett aján lat ké rést elõ se gí tõ vá lasz adá son
kí vü li egyéb cél ra ne hasz nál ják. A Le het sé ges Be szál lí tók amennyi ben nem ke rül nek Szer zõ dés kö tés re ki vá lasz tás ra,
nem jo go sul tak az aján lat adá son kí vül egyéb célú hasz ná lat ra. A Le het sé ges Be szál lí tók to váb bá jo gi lag kö te le zet tek
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nem to vább ad ni az ex port el len õr zött in for má ci ó kat le het sé ges al vál lal ko zók nak, ha csak a le het sé ges al vál lal ko zó nem
vál lalt jogi kö te le zett sé get az ex port-el len õr zött in for má ci ók nak aján lat ké rés re tör té nõ vá lasz adás ra kor lá to zá sá ra. Egy
Részt ve võ ál tal a je len SAC MOU alap ján szol gál ta tott ex port-el len õr zött in for má ci ó kat csak a NAMA to váb bít hat ja
a Le het sé ges Be szál lí tók hoz, amennyi ben a je len be kez dés sze rin ti jogi lé pé sek re sor ke rült. Az in for má ci ót szol gál ta tó
Részt ve võ ké ré sé re a NAMA meg ne ve zi azon Le het sé ges Be szál lí tó it és le het sé ges al vál lal ko zó it, akik ilyen export-
 ellenõrzött in for má ci ó kat kap tak.

9.6. A NAMA gon dos ko dik ar ról, hogy a fi ze té sek SAC Prog ram Szer zõ dé sei alap ján tör tén je nek. A NAMA Szer zõ -
dé se i ben elõ ír ja és meg kö ve te li a Be szál lí tó i tól, hogy az al vál lal ko zói szer zõ dé sek ren del kez ze nek a NAMO és Rész ve -
võk nem-ver seny ké pes aján la ta i nak ja vá ra tör té nõ Szer zõ dés Fe lül vizs gá lat ról.

9.7. A NAMA Szer zõ dé se i ben elõ ír ja azon jogi kö te le zett ség vál la lást, mi sze rint a Be szál lí tók kö te le sek az elõ re lát -
ha tó költ ség nö ve ke dé se ket, a ha tár idõk vál to zá sát vagy a Szer zõ dés sel kap cso la to san fel me rü lõ min den egyéb prob lé -
mát je len te ni. Amennyi ben a fel me rü lõ prob lé ma(k) ak ko ra je len tõ ség gel bír nak, hogy ne ga tí van be fo lyá sol ják a SAC
Prog ram költ sé ge it, ha tár ide it, vagy a je len SAC MOU-ban le írt tel je sí té se ket, a NAMA kö te le zi a Be szál lí tót, hogy ha -
la dék ta la nul ad jon hely zet ér té ke lést és a prob lé ma(k) meg ol dá sá ra te gyen ja vas la to(ka)t.

9.8. Ahol a NAMA a Szer zõ dés Fe lül vizs gá lat elõ írása mel lett ha tá roz egy meg kö ten dõ Szer zõ dés sel kap cso lat ban,
az ilyen szol gál ta tást azon Részt ve võ ille té kes ha tó sá ga i tól ve szik igény be, amely nek te rü le tén a tel je sí tést vég re haj tó
Be szál lí tó, il let ve al vál lal ko zó te lep he lye ta lál ha tó, a Részt ve võk kö zött meg lé võ meg ál la po dá sok sze rint, az ide vo nat -
ko zó nem ze ti sza bá lyok és ren del ke zé sek sze rint. A Szer zõ dés Fe lül vizs gá la tá nak költ sé gét az a Részt ve võ vi se li,
amely nek te rü le tén a szol gál ta tást vég zik. A Részt ve võk te rü le tén kí vü li Be szál lí tók Szer zõ dés Fe lül vizs gá la tát kü lön
meg ál la po dás alap ján a NAMA in té zi. Az ilyen Szer zõ dés Fe lül vizs gá la tok költ sé gét a Részt ve võk a B. Mel lék let
2. sz. Táb lá za ta sze rin ti meg osz tás ban vi se lik. A NAMO BOD-ot elõ ze tesen tá jé koz tat ni kell és meg kell adni min den
fon tos tá jé koz ta tást az el vál lalt Szer zõ dés Fe lül vizs gá lat ról és a tár gya lá sok ról.

9.9. A NAMA a SAC Prog ram mal kap cso la tos nem ze ti kö ve tel mé nyek ki elé gí té sé re Szer zõ dé se ket köt het, il let ve
fel kér het egy vagy több NATO Ügy nök sé get szer zõ dé sek meg kö tés re.

10. Fejezet

Harmadik Félnek történõ Értékesítések és Átadások

10.1. Sem a NAMO, sem a Részt ve võk nem ad nak el, ad nak át, ad nak köz re vagy ide ge ní te nek el olyan in for má ci ó -
kat vagy ilyen in for má ci ó kat ma guk ba fog la ló be ren de zé se ket, vagy a kö zö sen be szer zett Prog ram Esz kö zö ket és Anya -
go kat va la mely Har ma dik Fél nek a NAMO BOD, és a Részt ve võk ille té kes kor mány szer ve i nek elõ ze tes írás be li hoz zá -
já ru lá sa nél kül. To váb bá, a NAMO BOD, és a Részt ve võk ille té kes kor mány szer ve i nek elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sa
nél kül, egyet len Részt ve võ vagy a NAMO sem en ge dé lyez het ilyen el adá so kat, köz re adást vagy át adást, be le ért ve a cikk 
tu laj do no sát is. Ilyen hoz zá já ru lást csak ak kor ad nak, ha a fo ga dó fél ille té kes kor mány szer vei írás ban el fo gad ják, hogy
a fo ga dó fél:

10.1.1. Nem adja to vább, vagy en ge dé lye zi az ilyen cik kek vagy in for má ci ók jö võ be ni to vább adá sát; il let ve
10.1.2. Az ilyen cik kek vagy in for má ci ó kat csak a Részt ve võk ál tal meg ha tá ro zott cé lok ra fog ja fel hasz nál ni vagy

en ged ni azok fel hasz ná lá sát.

10.2. A je len fe je zet alap ján igé nyelt, az in for má ci ók vagy a kö zö sen be szer zett Esz kö zök és Anya gok ér té ke sí té sé re, 
nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra vagy át adá sá ra vo nat ko zó hoz zá já ru lá so kat csak kül po li ti kai, nem zet biz ton sá gi vagy nem ze ti
jog sza bá lyok alap ján le het meg ta gad ni. A Részt ve võk nem uta sít hat ják el a hoz zá já ru lást Har ma dik Fél nek tör té nõ ér té -
ke sí té sek hez vagy át adá sok hoz, ha az a Részt ve võ kész jó vá hagy ni ezen in for má ci ók vagy esz kö zök nem ze ti ér té ke sí té -
sét, köz re adá sát vagy át adá sát ugyan an nak a Har ma dik Fél nek.

10.3. A je len SAC MOU alap ján ki fej lesz tett vagy lét re ho zott esz kö zök ér té ke sí té se vagy egyéb át adá sa a Részt ve -
võk ál tal kö zö sen vál lalt díj fi ze tés sel jár hat. Az ilyen ér té ke sí té se ket vagy egyéb át adá so kat meg elõ zõ en a dí jak mér té -
két, il let ve a dí jak mér té ké nek meg ha tá ro zá sát a NAMO BOD és a Részt ve võk ha tá roz zák meg. Azon ban az egyes
Részt ve võk nem ze ti jog sza bá lya ik, ren del ke zé sük vagy gya kor la tuk alap ján csök kent he tik, vagy el en ged he tik a dí jak -
ból rá juk esõ há nyad be sze dé sét. A Részt ve võk ál tal be sze dett költ sé ge ket a SAC Prog ram ré szé ben vál lalt ré sze se dé sük
ará nyá ban fel oszt ják, figye lembe véve a Részt ve võ be sze dé si en ged mé nyét vagy men te sí té sét.

10.4. A je len Fe je zet egyéb ren del ke zé sei el le né re, az in for má ci ók köz re adá sa csak a Részt ve võk vo nat ko zó nem ze ti
köz re adá si irány el vei, jog sza bá lyai és ren de le tei sze rint tör tén het.
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11. Fejezet

Berendezések és Anyagok Átadása

11.1. Az egyes Részt ve võk át ad hat nak az AMP vég re haj tá sá hoz szük sé ges nek tar tott Esz kö zö ket és Anya go kat egy
má sik Részt ve võ nek vagy a NA MO-nak. Az át adá sok en ge dé lye zé se a nem ze ti jog sza bá lyok kal és ren del ke zé sek kel
össz hang ban tör té nik.

11.2. Az érin tett Részt ve võk ké ré sé re a NAMA lis tát ve zet a je len SAC MOU alap ján át adás ra ke rült Esz kö zök rõl és
Anya gok ról.

11.3. Az át adás ra ke rült Esz kö zö ket és Anya go kat a fo ga dó Részt ve võ(k) vagy a NAMO ki zá ró lag a je len SAC MOU 
cél ja i ra hasz nál hat ja. Az Esz kö zök és Anya gok az õket biz to sí tó Részt ve võ tu laj do ná ban ma rad nak. Ezen kí vül, a fo ga -
dó Részt ve võ(k) gon dos kod nak az Esz kö zök és Anya gok jó ál la pot ban tar tá sá ról, ja ví tá sá ról üzem ké pes sé gé rõl. Az
 átadó Részt ve võ egyet ér té se nél kül az át adott Esz kö zök és Anya gok fel hasz nál ha tó ak vagy más mó don fo gyaszt ha tók az 
át adó Részt ve võ nek tör té nõ té rí té sek nél kül. Az át adás ra ke rült Esz kö zö ket és Anya go kat a fo ga dó Részt ve võ(k) vagy
a NAMO az át adás ko ri jó ál la pot ban szár maz tat ja vissza az át adó Részt ve võ nek, le szá mít va a ter mé sze tes ko pást és
 elhasználódást, il let ve vissza szár maz tat ja az Esz kö zö ket és Anya go kat és ki fi ze ti az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá nak
költ sé ge it. Amennyi ben az Esz kö zök és Anya gok a gaz da sá go san ja vít ha tó mér té ken fe lül sé rül nek, a fo ga dó Részt ve -
võ(k), vagy a NAMO vissza szár maz tat ja az Esz kö zö ket és Anya go kat az át adó Részt ve võ nek (amennyi ben az át adó
Részt ve võ írás ban más kép pen nem ren del ke zik) és meg fi ze ti az elõ ze tesen meg ál la po dott pót lá si ér té ket. Amennyi ben
az Esz kö zök és Anya gok el vesz nek, vagy el lop ják õket, a fo ga dó Részt ve võ(k) vagy a NAMO az át adó Részt ve võ nek
iga zo lást ál lít ki az el vesz tés rõl és meg fi ze ti az elõ ze tesen meg ál la po dott pót lá si ér té ket.

11.4. Az át adó Részt ve võ min dent meg tesz az Esz kö zök nek és Anya gok nak a szán dé ko zott cé lok ra való al kal mas és
hasz nál ha tó ál la pot ban tör té nõ át adá sá ra. Azon ban az át adó Részt ve võ nem ga ran tál ja, és nem sza va tol ja az Esz kö zök és 
Anya gok egy bi zo nyos cél ra tör té nõ fel hasz ná lás ra vagy al kal ma zás ra való al kal mas sá gát, va la mint nem vál lal kö te le -
zett sé get az Esz kö zök és Anya gok, vagy azok ré sze i nek át ala kí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re vagy il lesz té sé re.

11.5. Az át adó Részt ve võ az Esz kö zö ket és Anya go kat az el fo ga dott idõ tar tam ra adja át, amennyi ben nem tör té nik
írás be li hosszab bí tás fel té te lez ve, hogy az idõ tar tam nem ha lad ja meg az al kal ma zó Részt ve võk vagy a NAMO ál tal
meg ál la pí tott fel hasz nál ha tó sá gi idõ tar ta mot.

11.6. Az át adó Részt ve võ sa ját költ sé gén adja át az Esz kö zö ket és Anya go kat a fo ga dó Részt ve võ(k)nek, vagy a
 NAMO-nak kö zö sen el fo ga dott hely szín(ek)en. Az Esz kö zök és Anya gok fe le lõs sé gi joga az át adó Részt ve võ rõl a
 fogadó Részt ve võ(k)re vagy a NA MO-ra az át vé tel idõ pont já ban száll át. A to vább szál lí tás a fo ga dó Részt ve võk vagy a
NAMO fel ada ta.

11.7. Az át adó Részt ve võ biz to sít ja a fo ga dó Részt ve võ(k) vagy a NAMO szá má ra az Esz kö zök és Anya gok hasz ná -
la tát le he tõ vé tevõ szük sé ges in for má ci ó kat.

11.8. A fo ga dó Részt ve võ(k) vagy a NAMO az át vé telt köve tõen meg vizs gál ja és fel lel tá roz za az Esz kö zö ket és
Anya go kat. A fo ga dó Részt ve võ(k) vagy a NAMO a vissza szár maz ta tást meg elõ zõ en is meg vizs gál ja és fel lel tá roz za az
Esz kö zö ket és Anya go kat (amennyi ben az Esz kö zök és Anya gok nem ke rül tek fel hasz ná lás ra vagy el fo gyasz tás ra).

11.9. Az érin tett Részt ve võ vagy a NAMO ál tal meg ál la pí tott át adá si idõ szak le jár tá val vagy fel mon dá sá val köve -
tõen (az eset le ges hosszab bí tá so kat is figye lembe véve), il let ve a SAC Prog ram vissza vo ná sá val, vé ge tér té vel vagy fel -
mon dá sá val, akár me lyik is kö vet kez zék be elõbb, a fo ga dó Részt ve võ(k) vagy a NAMO sa ját költ sé gük re szár maz tat ják
vissza az Esz kö zö ket és Anya go kat az át adó Részt ve võ nek egy köl csö nö sen el fo ga dott hely szí nen. A to vább szál lí tás az
át adó Részt ve võ fel ada ta.

11.10. A fo ga dó Részt ve võ(k) vagy a NAMO a fel hasz ná lás ra és el fo gyasz tás ra jó vá ha gyott Esz kö zök és Anya gok
el fo gyasz tá sá ról vagy fel hasz ná lá sá ról írá sos ér te sí tést ad nak. Amennyi ben nem ke rül sor az Esz kö zök és Anya gok fel -
hasz ná lá sá ra vagy el fo gyasz tá sá ra, a fo ga dó Részt ve võ(k) vagy a NAMO sa ját költ sé gük re szár maz tat ják vissza az
 Eszközöket és Anya go kat az át adó Részt ve võ nek egy köl csö nö sen el fo ga dott hely szí nen, amennyi ben az át adó Részt -
vevõ más kép pen nem ha tá roz. A to vább szál lí tás az át adó Részt ve võ fel ada ta.

11.11. A Részt ve võk min den éssze rû mó don biz to sít ják az Esz kö zök ben és Anya gok ban levõ Szel lem i Tu laj do nok -
hoz Fû zõ dõ Jo gok (IPR) vé del mét.
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11.12. A Részt ve võk min den el kö vet nek, hogy az A. Mel lék let ben sze rep lõ Fõbb Sza ka szok Alap Ütem ter vé nek tar -
tá sá hoz szük sé ges erõ for rá so kat, esz kö zö ket és sze mé lyi ál lo mányt biz to sít sák. Ké se de lem, vagy egyéb prob lé mák fel -
me rü lé se ese tén a Részt ve võk a SAC SB-be egyez tet nek a meg ol dá sok meg ta lá lá sért.

12. Fejezet

A NAMO Felelõssége és Kárigények

12.1. A Részt ve võk fe lel nek a NAMO te vé keny sé ge i bõl szár ma zó kár igé nye kért.
12.1.1. Ne ve ze te sen, a Részt ve võk fe lel nek a NAMO tu laj don jo gú C–17 re pü lõ gé pek bõl, il let ve a NAMO AMP vég -

re haj tá sá ból szár ma zó kár igé nye kért. To váb bá, a Részt ve võk együt te sen és köz vet le nül fe le lõ sek a NA TO-val és har ma -
dik fe lek kel szem ben.

12.2. A Részt ve võk a NAMO BOD út ján min dent meg tesz nek a NA MO-val szem ben tá masz tott kár igé nyek fel dol -
go zá sá ra, ér té ke lé sé re és ren de zé sé re, a kö vet ke zõ fel té te lek alap ján:

12.2.1. A NAMO BOD alatt Kár igény Bi zott ság ke rül lét re ho zás ra. A Kár igény Bi zott ság fo gad ja, ve szi nyil ván tar -
tás ba és ké szí ti elõ a NA MO-val szem ben tá masz tott kár igé nye ket, il let ve to váb bít ja a NAMO BOD-hoz, ja vas la tot téve
a kár igény ren de zé sé re. A Kár igény Bi zott ság ve ze ti az igé nyek nyil ván tar tá sát. A NAMO BOD ala kít ja ki és ha tá roz za
a Kár igény Bi zott ság Ha tás kö ri Jegy zé két.

12.2.2. A kár igé nyek ren de zé sé nél a NAMO BOD-nak be kell tar ta nia a je len SAC MOU ren del ke zé se it, il let ve
a  vonatkozó nem ze ti és nem zet kö zi jog sza bá lyo kat, és töb bek kö zött, az Ot ta wa-i Meg ál la po dást.

12.2.3. A kár igé nyek ren de zé se so rán fel me rült költ sé ge ket a B. Mel lék let 2. sz. Táb lá zat sze rin ti meg osz tás ban
a Részt ve võk vi se lik.

12.2.4. A je len SAC MOU alap ján kö tött Szer zõ dé sek bõl fa ka dó kár igé nye ket a Szer zõ dés ren del ke zé sei sze rint kell
ren dez ni. A Részt ve võk nem men te sí tik a Be szál lí tó kat har ma dik fél kár igé nye i nek meg té rí té se alól.

12.2.5. A Be szál lí tók al kal ma zot tai és meg bí zot tai a je len Fe je zet cél já ból nem te kint he tõk a Részt ve võk pol gá ri ál lo -
mány tag já nak.

III. RÉSZ

ÜZEMELTETÉS

13. Fejezet

Bevezetés

13.1. A SAC SB fel ada ta a C–17 re pü lõ gé pek üze mel te té sé nek és a HAW te vé keny sé ge i nek át te kin té se.

13.2. A C–17 re pü lõ gé pe ket és a kap cso ló dó tá mo ga tó esz kö zö ket a je len SAC MOU III. Ré szé nek ren del ke zé sei
sze rint kell üze mel tet ni és tá mo gat ni, a CONOPS és Tá mo ga tá si El gon do lás ban (CONSUP) rész le te zet tek sze rint.

13.2.1. A SAC SB hagy ja jóvá a CONOPS és CONSUP do ku men tu mo kat, és azok hoz fû zött bár mi lyen vál toz ta tást
vagy mó do sí tást.

13.3. A NAMO tag ál la mai, és Svéd or szág és Finn or szág, mint NAMO részt ve võ, a NAMO Alap ok má nyá ban fog lalt
jo ga i kat gya ko rol va, a je len SAC MOU III. Ré szé ben meg ha tá ro zot tak sze rint de le gál ják egyes ha tás kö re i ket.

14. Fejezet

A C–17 Repülõgépek Felségjel Nemzete

14.1. A C–17 re pü lõ gé pek je lö lé se és nyil ván tar tás ba vé te le a Fel ség jel Nem zet e vo nat ko zó jog sza bá lya i val és ren -
del ke zé se i vel össz hang ban tör té nik. A C–17 re pü lõ gé pe ket a Fel ség jel Nem ze té nek ka to nai célú ál la mi re pü lõ gé pé nek
kell te kin te ni. A Fel ség jel Nem zet e vál lal ja a C–17 re pü lõ gé pek nyil ván tar tás ba vé te lét, je lö lé sét (fel ség jel al kal ma zá -
sa), a kez de ti lé gi al kal mas ság iga zo lá sát, il let ve a lé gi al kal mas ság fo lya ma tos sá gá nak fel ügye le tét. A Fel ség jel Nem zet e 
az üze mel te tõ nem zet.
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14.1.1. Lé gi al kal mas ság Iga zo lá sa
14.1.1.1. A Fel ség jel Nem zet e biz to sít ja a kez de ti iga zo lás nak a nem ze ti jog sza bá lyok és ren del ke zé sek, il let ve a

CONOPS sze rin ti meg szer zé sét. A Fel ség jel Nem zet e a nem ze ti jog sza bá lyok és ren del ke zé sek sze rint, il let ve a
 CONOPS-szal össz hang ban, fel ügye li a lé gi al kal mas ság fo lya ma tos sá gát.

14.1.1.2. A Fel ség jel Nem zet e a nem ze ti jog sza bá lyok kal és ren del ke zé sek kel össz hang ban te rem ti meg a C–17 re pü -
lõ gé pek élet cik lu sa so rán al kal ma zan dó iga zo lá si el já rást, és a lé gi al kal mas ság fo lya ma tos sá gá nak fel ügye le tét. Eze ket
az el já rá so kat a Részt ve võk kel egyez tet ve kell ki ala kí ta ni. Az el já rá sok ír ják le a Nem ze ti Lég ügyi Ha tó ság (NAA),
a NAMO és a HAW fel ada ta it és fe le lõs sé ge it.

14.2. A Részt ve võk biz to sít ják a Fel ség jel Nem ze té nek a re giszt rá ci ó hoz, a kez de ti lé gi al kal mas ság iga zo lá sá hoz és
fo lya ma tos fel ügye le té hez szük sé ges for rá so kat. A költ sé ge ket a B. Mel lék let 2. sz. Táb lá za ta sze rin ti meg osz tás ban,
a NAMA fel dol go zá sa alap ján vi se lik.

14.3. A Fel ség jel Nem zet e vál lal ja a nem zet kö zi lég tér ben vagy har ma dik nem zet te rü le tén az ál la mi lé gi jár mû vé vel
kap cso la tos fe le lõs sé get. Ezen a fe le lõs ség a re pü lõ gép sze mély ze té nek ál lam pol gár sá gá tól vagy a szál lít mány nem ze ti
szár ma zá si he lyé tõl füg get le nül al kal ma zan dó. A töb bi Részt ve võ vál lal ja az ab ból adó dó fe le lõs sé gét, hogy sze mély ze -
tet bo csát a Fel ség jel Nem zet e ál la mi re pü lõ gé pé nek ren del ke zé sé re, il let ve szál lít mányt vagy sze mé lyi ál lo mányt
 helyez el a gé pen.

14.4. Dip lo má ci ai En ge dély
14.4.1. A Fel ség jel Nem zet e a HAW ál tal vég re haj tan dó fel ada tok hoz a szo ká sos nem ze ti és nem zet kö zi el já rá sok

sze rint dip lo má ci ai en ge dély ké rel met nyújt be. A fel adat ban érin tett Részt ve võk a kel lõ idõ ben meg ad ják a dip lo má ci ai
en ge dély meg szer zé sé hez szük sé ges va la mennyi in for má ci ót és a vo nat ko zó ok má nyo kat. Az in for má ci ó kat és ok má -
nyo kat biz to sí tó Részt ve võk fe le lõ sek azok tar tal má nak ér vé nyes sé gé ért. A dip lo má ci ai en ge dély meg szer zé sé nek el já -
rá sát a CO NOPS-ban kell rész le tez ni.

14.4.1.1. Sem a HAW/CC-nek, sem bár me lyik Lé gi jár mû pa rancs nok nak nincs joga olyan sze mé lyek, uta sok, ra ko -
mány vagy más anya gok nak a C–17 re pü lõ gé pek fe dél ze té re ju tá sá nak en ge dé lye zé sé re, ame lyek sér te nék az arra a
misszi ó ra ki adott dip lo má ci ai en ge délyt.

14.4.2. A Fel ség jel Nem zet e fe le lõs sé ge a C–17 re pü lõ gép nek a fel adat-vég re haj tás sal kap cso lat ban nyúj tott szol gál -
ta tá sok ki fi ze té se a MOB-n kí vül. Az ilyen költ sé ge ket a B. Mel lék let 3. sz. Táb lá za ta sze rint a Részt ve võk kö zött fel kell 
osz ta ni. A HAW, a PIC, il let ve a NAMA vég zi a ki fi ze tést a Fel ség jel Nem zet e ne vé ben.

14.5. A Fel ség jel Nem zet e fe le lõs az ál la mi re pü lõ gép nek a nem zet kö zi jo gon ala pu ló va la mennyi ki vált sá ga és men -
tes sé ge ér vény re jut ta tá sá ért. A töb bi Részt ve võ és a NAMO se gí ti a Fel ség jel Nem ze tét en nek tel je sí té sé ben.

14.6. A re pü lõ sze mély zet jog ál lá sa
14.6.1. A re pü lõ sze mély zet egyé ni tag ja i nak jog ál lá sát a re pü lõ gép-sze mély zet ál lam pol gár sá ga sze rin ti ál la ma és

azon ál la mok, ahol re pü lõ sze mély zet tag jai tar tóz kod nak, il let ve amely fe lett át re pül nek, kö zött ha tály ban levõ nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok ha tá roz zák meg. A Részt ve võk fe le lõs sé ge meg ál la po dá sok lét re ho zá sa, ha szük sé ges, azo kon
kér dé sek ben, ame lyek re a NATO vagy a PfP SOFA, vagy egyéb jog ál lá si meg ál la po dás nem al kal maz ha tó.

14.7. Fel szál lás a C–17 Re pü lõ gé pek fe dél ze té re
14.7.1. A Fel ség jel Nem zet e át ru ház za a HAW/CC-nek, il let ve az egyes Lé gi jár mû Pa rancs no kok nak (PIC) sze mé -

lyek nek a C–17 re pü lõ gé pek fe dél ze té re való fel szál lá sa el uta sí tá sá nak jo gát, be le ért ve az ál la mi kor mány tiszt vi se lõ két
is, ki vé ve azon Részt ve võk ál la mi kor mány tiszt vi se lõ it, me lyek te rü le tén a C–17 re pü lõ gép le száll.

14.8. Fegy ve res Sze mé lyi Ál lo mány
14.8.1. A Fel ség jel Nem zet e át ru ház za a HAW/CC-nek a C–17 re pü lõ gé pek fe dél ze té re fegy ve res sze mé lyi ál lo -

mány fel szál lá sá nak en ge dé lye zé si jo gát.

14.9. A Fel ség jel Nem zet e a je len Fe je zet alap ján át ru há zott jo go kat a HAW/CC ér te sí té se mel lett vissza von hat ja.

15. Fejezet

A Nehéz Légiszállító Ezred Felépítése

15.1. A Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red (HAW) egy több nem ze ti sé gû ka to nai egy ség, amely a C–17 re pü lõ gé pek bõl, a sze -
mé lyi ál lo mány ból, fel sze re lés bõl és a ma gyar or szá gi Pápa MOB lé te sít mé nye i bõl te võ dik össze.
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15.2. A HAW ven dég egy ség a MOB-on és a SAC SB ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint a Részt ve võk irány el ve i nek és
 eljárásának ha tá lya alá esik, il let ve al kal maz ko dik a bá zis re pü lõ tér meg ál la po dás hoz.

15.3. A Fo ga dó Nem zet el fo gad ta, hogy a Pá pai Lé gi bá zis és az ot ta ni lé te sít mé nyek, a bá zis re pü lõ tér meg ál la po dás -
sal össz hang ban, a HAW ren del ke zé sé re áll mind ad dig, míg a Részt ve võk a re pü lõ tér és lé te sít mé nye i nek hasz ná la tát
a HAW szá má ra igény lik.

15.4. A HAW ve ze té sét a HAW/CC lát ja el.

15.5. A HAW sze mé lyi ál lo má nya
15.5.1. A SAC Részt ve või fo lya ma to san kép zett, szol gá lat ra al kal mas sze mé lyi ál lo mánnyal töl tik fel a HAW va la -

mennyi ki je lölt be osz tá sát.
15.5.2. Ál ta lá nos sza bály ként az át la gos kül szol gá la ti idõ négy esz ten dõ, leg ke ve sebb há rom év, a be osz tás ba he lye -

zést meg elõ zõ ki kép zés si ke res tel je sí té sét köve tõen.

16. Fejezet

Vezetés és Irányítás

16.1. A HAW/CC
16.1.1. A Részt ve võk HAW/CC ré szé re de le gál ják az OP CON-t a HAW ve ze té sé nek és a NAMO tu laj do ná ban levõ

C–17 re pü lõ gé pek kel, a kap cso ló dó anya gok kal, fel sze re lé sek kel és a Részt ve võk ál tal a HAW szá má ra biz to sí tott te jes
sze mé lyi ál lo mánnyal vég zen dõ mû ve le tek ve ze té sé nek ér de ké ben.

16.1.1.1. A HAW/CC az OP CON-t a Részt ve võk ál tal biz to sí tott had erõ fe lett gya ko rol ja a HAW-ra ki je lölt had mû -
ve le ti fel ada tok vég re haj tá sá nak ér de ké ben.

16.1.2. A Fel ség jel Nem zet e a C–17 re pü lõ gé pek kel foly ta tott mû ve le tek jo gát át ru ház za a HAW/CC-re a je len SAC
MOU és a CONOPS ke re té ben.

16.1.3. A HAW/CC ki zá ró la gos irá nyí tást gya ko rol a HAW ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon tár gyak fe lett.
16.1.4. A HAW/CC fel ada ta a lo gisz ti kai tá mo ga tá si kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa a 18. Fe je zet ben le ír tak sze rint.
16.1.5. A HAW/CC bár mely kér dés ben ta ná csot és kon zul tá ci ót kér het a SAC SB-tõl; ez a ren del ke zés azon ban nem

csök ken ti a HAW/CC egyéb irá nyú kö te le zett sé ge it.
16.1.6. A HAW/CC je len tést tesz a SAC SB ülé se in az elõ zõ ülés óta el telt idõ szak ban foly ta tott mû ve le tek rõl.
16.1.7. A HAW/CC a HAW fel ada ta it és te vé keny sé gét kö te les je len te ni a SAC SB-nek. Ez nem je len ti azt, hogy a

SAC SB OP CON-t gya ko rol, vagy fel ada to kat szab hat a HAW/CC-nek, vagy egyéb mó don be avat koz na a ka to nai uta sí -
tás rend szer be. A HAW/CC-hez hoz zá já ru ló Részt ve võ meg tart ja a HAW/CC FULL COM-ját.

16.1.8. A HAW/CC fel ada ta az érin tett Részt ve võk ké ré sé re an nak biz to sí tá sa, hogy az egyé ni fel ada tok ra ki vá lasz -
tott re pü lõ gép-sze mély zet tag ja it a cél nem zet nél ha tály ban levõ jog ál lá si meg ál la po dás sze rin ti vé de lem il les se meg.

16.2. A Mû ve le tek re vo nat ko zó ve ze té si/irá nyí tá si kap cso la tok
16.2.1. A Részt ve võk meg tart ják a FULL COM-ot a HAW-hoz de le gált nem ze ti sze mé lyi ál lo má nyuk fe lett. A Részt -

ve võk a FULL COM-ot a HAW-hoz be osz tott leg ma ga sabb rend fo ko za tú sze mé lyük út ján ér vé nye sí tik, aki a Rang idõs
Nem ze ti Kép vi se lõ (SNR).

16.2.2. A Részt ve võk a sze mé lyi ál lo má nyu kat uta sít ják, hogy a HAW-hoz tör té nõ be osz tás ban fo gad ja nak el fel -
adat-vég re haj tá sok kal kap cso la tos uta sí tá so kat a HAW/CC-tõl.

16.2.2.1. A Részt ve võk fe le lõ sek sze mé lyi ál lo má nyuk fe gyel mé ért.

17. Fejezet

Mûveletek

17.1. A C–17 re pü lõ gé pek kel foly ta tott mû ve le tek a je len SAC MOU, a CONOPS és a nem zet kö zi jog el ve i nek tel jes
tisz te let ben tar tá sa mel lett tör tén nek.

17.1.1. A CONOPS le ír ja azo kat az el já rá so kat, ame lyek alap ján a HAW/CC a Rész te võk tõl a C–17 re pü lõ gé pek fel -
hasz ná lá sá ra út mu ta tást kap. Ez az út mu ta tás ha tá roz za meg azo kat a kü lön le ges fel adat-ka te gó ri á kat, ame lye ket nem
 lehet foly tat ni, il let ve azo kat a te her áru kat vagy uta so kat, aki ket nem le het a C–17 re pü lõ gé pe ken szál lí ta ni.
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17.1.2. A CONOPS írja le, to váb bá azo kat az el já rá so kat, ame lyek alap ján a Részt ve võk vagy a HAW/CC a SAC SB
jó vá ha gyá sát kér he ti kü lön le ges fel adat-ka te gó ri ák foly ta tá sá ra, il let ve kü lön le ges te her áruk vagy uta sok szál lí tá sá ra
a C–17 re pü lõ gé pe ken.

17.2. A C–17 re pü lõ gép hasz ná la tát a ké rel me zõ SAC Részt ve võ fel ada ta ként, an nak re pü lé si órá i nak fel hasz ná lá sá -
val kell le foly tat ni.

17.3. Egy Részt ve võ a re pü lé si órá it fel hasz nál hat ja bár mely olyan sze mély vagy jogi sze mély tá mo ga tá sá ra is, aki
nem Részt ve võ eb ben a SAC MOU-ban. Azon ban a C–17 re pü lõ gé pek nem hasz nál ha tók ke res ke del mi cé lok ra és nem
ke rül het nek ke res ke del mi vál lal ko zá sok irá nyí tá sa alá. Az ilyen tá mo ga tá so kat az adott Részt ve võ mû ve le te ként kell
vég re haj ta ni.

17.4. Az egyes Részt ve võk jo go sul tak a C–17 re pü lõ gé pe ket a köz zé tett re pü lé si órák ere jé ig hasz nál ni, me lyet nap -
tá ri éven ként, a C–17 re pü lõ gé pek ren del ke zés re ál lá sa alap ján mér nek. Ha egy Részt ve võ to váb bi re pü lé si órák ra tar ta -
na igényt egy nap tá ri éven be lül, a Részt ve võk meg ál la pod hat nak a re pü lé si órák egy más kö zöt ti át adá sá ról. Amennyi -
ben nem le het sé ges a re pü lé si órák Részt ve võk kö zöt ti át adá sa, a SAC SB en ge dé lyez he ti to váb bi re pü lé si órák fel hasz -
ná lá sát a sür ge tõ igény ki elé gí té sé re.

17.5. Re pü lé si Órák fel hasz ná lá sá nak ké rel me
17.5.1. A re pü lé si óra ké rel me ket a CO NOPS-ban le írt el já rá sok sze rint kell meg ten ni.
17.5.2. A je len SAC MOU szel le mé ben a Részt ve võk ki zá ró lag va lós igé nye ket tük rö zõ ké rel me ket nyúj ta nak be

a C–17 ké pes ség re vo nat ko zó an, mi köz ben a le he tõ leg na gyobb ru gal mas sá got ta nú sít ják az igé nyelt idõ ket és pri o ri tá si
pa ra mé te re ket il le tõ en.

17.6. Kül de té si Pri o ri tá sok és Alap el vek a Re pü lé si Óra Ké rel mek Üt kö zé sé nek Ke ze lé sé re
17.6.1. A kül de té si pri o ri tást a CO NOPS-ban fel so rolt pri o ri tá si pa ra mé te rek sze rint hajt ják vég re.
17.6.2. A C–17 re pü lõ gé pek igény lé se i nek üt kö zé se ese tén a HAW/CC ren del ke zik vég le ges dön té si jog kör rel az

egy más sal üt kö zõ re pü lé si óra ké rel mek ke ze lé sé nél.
17.6.2.1. A HAW/CC ezen konf lik tus fel ol dá si jog kö ré nek gya kor lá sá nál dön té si té nye zõ ként vegy e figye lembe

a kö vet ke zõ ket:
17.6.2.1.1. El sõ sor ban a Részt ve võk ál lam pol gá rai éle te meg vé dé sé nek azon na li/vész hely ze ti igé nye.
17.6.2.1.2. Má sod sor ban, az egyen lõ pri o ri tás sal bíró kül de té sek kö zöt ti üt kö zés ese tén, a leg ma ga sabb köz zé tett

 Repülési Óra szám mal ren del ke zõ Részt ve võ.

17.7. A HAW/CC mû ve le ti okok ból jo go sult vissza uta sí ta ni bár mi lyen re pü lé si óra fel hasz ná lást. A Részt ve võt ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni kell a vissza uta sí tás oka i ról.

17.8. Amennyi ben a Fel ség jel Nem zet e ér te sí ti a SAC SB-t és a HAW/CC-t, hogy a C–17  re pü lõ gé pek hasz ná la ta az
õ nem zet kö zi jogi kö te le zett sé ge i vel el len té tes, a HAW/CC nem jo go sult a fel adat vég re haj tá sá ra.

17.9. Bal ese tek Ki vizs gá lá sa
17.9.1. A re pü lõ gép bal ese te it és rend kí vü li ese mé nye it biz ton sá gi cé lok ból a 3531  NATO Szab vá nyo sí tá si Meg ál la -

po dás (STANAG) sze rint fog ják ki vizs gál ni, ahol az érin tett Részt ve võ el fo gad ta ezt a STA NAG-ot. A biz ton sá gi vizs -
gá lat nak nem cél ja a fe le lõs ség meg osz tá sa, vagy meg ál la pí tá sa, sem egyéb, a biz ton ság hoz nem kap cso ló dó kér dés tisz -
tá zá sa. A Fel ség jel Nem zet e gya ko rol ja a STANAG sze rin ti üze mel te tõ nem zet fel ada ta it. Ez a ki vizs gá lás, egész ben
vagy rész le te i ben, nem he lyet te sí ti, nem zár ja ki a Részt ve võ sa ját nem ze ti jog sza bá lyai és ren del ke zé sei sze rint vég zen -
dõ vizs gá la to kat.

17.10. Bár me lyik Részt ve võ nem zet biz ton sá gi vagy lé nye ges kül po li ti kai okok ból, a fel adat vég re haj tá sát meg elõ -
zõ en, a HAW/CC és a SAC SB út ján a Részt ve võk ér te sí té se mel lett ki ma rad hat egy fel adat ból. A ki ma ra dó Részt ve võ
sze mé lyi ál lo má nya, ide ért ve a re pü lõ gép sze mély ze tét is, vagy te her áru ja nem lesz a C–17 re pü lõ gé pek fe dél ze tén ilyen 
fel ada tok vég re haj tá sa so rán. A ki ma ra dó Rész ve võt nem le het kap cso lat ba hoz ni a fel adat ból szár ma zó fe le lõs sé gek kel
és ki fi ze tett kár igé nyek kel.

18. Fejezet

Logisztikai Támogatás

18.1. A lo gisz ti kai tá mo ga tás fel öle li az összes mû sza ki, mi nõ ség biz to sí tá si, kar ban tar tá si, el lá tá si, szál lí tá si, erõ for -
rás-gaz dál ko dá si te vé keny sé get, a tá mo ga tó rend sze re ket, il let ve az üze mel te tés hez szük sé ges fo lya ma tos lé gi al kal mas -
ság biz to sí tá sát.
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18.2. A HAW/CC egye dül fe le l a C–17 re pü lõ gé pek és a tá mo ga tó rend sze rek SAC CO NOPS-ot és a Részt ve võk
 feladatszabását ki elé gí tõ lo gisz ti kai tá mo ga tás meg ha tá ro zá sá ért.

18.3. A HAW/CC egye dül fe le l a C–17 re pü lõ gé pek és a tá mo ga tó esz kö zök kar ban tar tá sá ért, kar ban tar tá sá nak
 felügyeletéért, il let ve a kar ban tar tás mi nõ ség biz to sí tá sá ért.

18.4. A lo gisz ti kai tá mo ga tás le gyen össz hang ban a SAC SB ál tal jó vá ha gyott CON SUP-al.

18.5. A SAC SB to váb bít ja a HAW lo gisz ti kai tá mo ga tá si igé nye it a NAMO BOD-hoz.

18.6. A NAMA a le he tõ leg na gyobb mér té kû ver se nyez te tés sel köt szer zõ dé se ket a lo gisz ti kai tá mo ga tás ra. A Részt -
ve võk Be szál lí tó it kell fel kér ni az NRFP-ben meg ha tá ro zott lo gisz ti kai tá mo ga tás nyúj tá sá ra.

19. Fejezet

A Nehéz Légiszállító Ezred Jogállása

19.1. A HAW a NA MO-tu laj do ná ban lévõ, ma gyar fel ség je lû C–17 re pü lõ gé pek bõl és egyéb va gyon tár gyak ból,
 illetve a Részt ve võk ál tal a je len SAC MOU ren del ke zé sei sze rint ki je lölt sze mé lyi ál lo mány ból álló több nem ze ti sé gû
ka to nai egy ség.

19.1.1. A Fel ség jel Nem zet e a HAW/CC és a PIC út ján jut tat ja ér vény re a je len SAC MOU 14. Fe je ze tés ben fel so rolt
kö te le zett sé ge ket.

19.1.2. A HAW nem ren del ke zik a nem zet kö zi jog, il let ve a Részt ve võk nem ze ti jog sza bá lyai sze rin ti jogi sze mé lyi -
ség gel, így nem il le tik meg jo gok és kö te le zett sé gek. Azon ban a HAW a szá má ra meg sza bott fel ada to kat a je len
SAC MOU, il let ve az ál la mi re pü lõ gé pek re vo nat ko zó nem zet kö zi jogi alap el vek alap ján hajt ja vég re.

19.2. A Fo ga dó Nem zet ál tal ren del ke zés re bo csá tott föld te rü let, épít mé nyek és ál lan dó te le pí té sû be ren de zé sek a
 Fogadó Nem zet tu laj do ná ban ma rad nak. Az ilyen va gyon tár gyak jog ál lá sát a Fo ga dó Nem zet jog sza bá lyai és ren del ke -
zé sei sza bá lyoz zák.

19.3. Az AMP-n ke resz tül a MOB-on lé te sí tett épít mé nyek és ál lan dó te le pí té sû be ren de zé sek a Fo ga dó Nem zet
 tulajdonát ké pe zik, a bá zis re pü lõ tér meg ál la po dás sze rint.

19.3.1. A Részt ve võk a SAC SB út ján idõ kö zön ként fe lül vizs gál ják a NAMO ál tal a MOB-on be szer zett, vagy fel újí -
tott épít mé nyek és ál lan dó te le pí té sû be ren de zé sek ál la po tát. Amennyi ben a SAC SB meg ál la pít ja, hogy egy bi zo nyos
épít mény re vagy ál lan dó te le pí té sû be ren de zés re a továb biak ban nincs szük sé ge a HAW-nak, a SAC SB a NAMO út ján
kez de mé nye zi a hasz ná la ti jog nak a Fo ga dó Nem zet re tör té nõ át ru há zá sát.

19.3.2. A Részt ve võk a SAC SB, il let ve a Fo ga dó Nem zet út ján egyez te tik a meg ál la po dás ra ke rült épít mé nyek és
 állandó te le pí té sû be ren de zé sek hasz ná la ti jo gá nak fel té te le it, be le ért ve a fej lesz té sek és épí té sek eset le ges kompenzá -
cióját is.

19.3.3. A MOB-on levõ épít mé nyek és ál lan dó te le pí té sû be ren de zé sek hasz ná la ti jo gá ra al kal ma zan dó to váb bi el já -
rá so kat a Fo ga dó Nem zet és a NAMO kö zöt ti bá zis re pü lõ tér meg ál la po dás tar tal maz za.

19.4. A Részt ve võk te rü le tén, a Részt ve võk, va la mint a HAW-hoz be osz tott ka to nai és pol gá ri sze mé lye ik, il let ve
csa lád tag ja ik jog ál lá sát a NATO SOFA, il let ve PfP SOFA sza bá lyoz za, meg fele lõen al kal maz va. To váb bi jog ál lás a
 Fogadó Nem zet tel lét re ho zan dó ki egé szí tõ két ol da lú vagy több ol da lú meg ál la po dás alap ján biz to sít ha tó.

20. Fejezet

Üzemeltetési Felelõsség és Kárigények

20.1. A Részt ve võk fe lel nek a HAW te vé keny sé gé bõl fa ka dó, il let ve a HAW egy tag ja ál tal a SAC Prog ram mal kap -
cso la tos kö te le zett sé ge i nek vég re haj tá sá val kap cso la tos kár igé nye kért.

20.1.1. Ne ve ze te sen, a Részt ve võk kö zö sen és köz vet le nül fe le lõ sek a NA TO-val és har ma dik fe lek kel szem ben a
C–17 re pü lõ gé pek üze mel te té sé bõl fa ka dó kö te le zett sé ge kért, ki vé ve a NAC-jó vá ha gyá sú mû ve le te ket, ame lye ket a
NAC ese ti kü lön NATO meg ál la po dá sok alap ján ren dez, össz hang ban a NATO mû ve le tek re vo nat ko zó irány el vek kel.
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20.2. A Részt ve võk a SAC SB út ján min dent meg tesz nek a SAC Prog ram vég re haj tá sá ból ere dõ kár igé nyek fel dol -
go zá sá ra, ér té ke lé sé re és ren de zé sé re a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint:

20.2.1. A SAC SB alatt Kár igény Bi zott ság ke rül lét re ho zás ra. A Kár igény Bi zott ság fo gad ja, ve szi nyil ván tar tás ba
és ké szí ti elõ a SAC Prog ram vég re haj tá sá ból ere dõ kár igé nye ket, il let ve to váb bít ja a SAC SB-hez, ja vas la tot téve az
igény ren de zé sé re. A Kár igény Bi zott ság ve ze ti az igé nyek nyil ván tar tá sát. A SAC SB ala kít ja ki és ha tá roz za a Kár -
igény Bi zott ság Ha tás kö ri Jegy zé két.

20.2.2. Az igé nyek ren de zé sé nél a SAC SB-nek be kell tar ta nia a je len SAC MOU ren del ke zé se it, il let ve a vo nat ko zó
nem ze ti és nem zet kö zi jog sza bá lyo kat.

20.2.2.1. Az igé nyek ren de zé se so rán fel me rült költ sé ge ket a NATO SOFA VIII. Cik ke lye, il let ve a PfP SOFA I. Cik -
ke lye ren del ke zé sei sze rint ren de zik.

20.2.2.2. A NATO vagy PfP SOFA ál tal nem sza bá lyo zott hely ze tek bõl fa ka dó Részt ve võk kö zöt ti igé nye ket a
SAC SB-vel foly ta tott meg be szé lé sek út ján, a NATO SOFA VIII: Cik ke lyé ben meg ala po zott el vek alap ján ren de zik.

20.2.2.2.1. A Részt ve võk szán dé ka, hogy köl csö nös sé gi ala pon le mon da nak a NATO vagy PfP SOFA ál tal nem
 szabályozott hely ze tek bõl fa ka dó egy más kö zöt ti igé nye ik ér vé nye sí té sé rõl. Amennyi ben egy Részt ve võ nem ké pes a
NATO vagy PfP SOFA ál tal nem tar tal ma zott hely ze tek bõl fa ka dó egy má sik Részt ve võ vel szem be ni igé nyé rõl le mon -
da ni, ál lás pont ját be kell je len te nie a SAC SB-nek. Mi u tán a SAC SB ilyen be je len tést ka pott, a kér dé ses Részt ve võt nem 
kö te les jö võ be ni igé nye i rõl le mon da ni, sem a töb bi Részt ve võ nem kö te les a Részt ve võ vel szem be ni jö võ be ni igé nye i rõl 
le mon da ni.

To váb bá, ha va la me lyik Részt ve võ nem ké pes a kár igény rõl való le mon dás ra a NATO SOFA vagy a PfP SOFA ál tal
nem sza bá lyo zott ese tek ben, a má sik Részt ve võ ki ma rad hat azon misszi ók ból, ame lyek ben a kár igény rõl le nem mon dó
Részt ve võ részt vesz, ezen SAC MOU 17.10. be kez dés ben fog lalt el já rás sal össz hang ban. A tar tóz ko dó Részt ve võ nem
vi sel sem mi lyen fe le lõs sé get és nem fe le l kár igé nye kért ezen misszi ó ból ere dõ en.

20.2.2.3. A NATO SOFA vagy a PfP SOFA ál tal nem sza bá lyo zott har ma dik fél tõl szár ma zó kár igé nye ket a legille té -
kesebb Részt ve võ(k) dol goz zák fel, ahogy ezt a SAC SB meg ha tá roz za.

20.2.3. A HAW te vé keny sé gei alap ján fel me rült igé nyek ki elé gí té sé nek költ sé ge it a je len SAC MOU B. Mel lék le té -
nek 2. sz. Táb lá za ta sze rint a Részt ve võk kö zö sen vi se lik. Amennyi ben egy Részt ve võ ko ráb ban tar tóz ko dott azon
misszi ó ból, amely bõl kár igény ke let ke zett, ezen SAC MOU „B” Mel lék let (Pénz ügyek) 2. sz. Táb lá za ta új ra szá mo lan dó 
a bent ma ra dó Részt ve võk kö zött a ki nyi lat koz ta tott Re pü lé si Órá ik ará nyá ban.

20.2.4. Amennyi ben ezen Fe je zet alap ján ki fi ze ten dõ nek ítél nek meg egy igényt, a SAC SB az igény fe de zé se ként
fel ké ri a NAMO BOD-ot to váb bi hoz zá já ru lá sok be ké ré sé re. A ki fi ze té se ket a NAMA vég zi.

20.3. A 20.1.1. pon ton ala pu ló együt tes fe le lõs sé gé re ala poz va a Részt ve võk men te sí tik a Fel ség jel Nem ze tét a
C–17 re pü lõ gé pek fel ség jel lel el lá tá sá ból vagy re giszt rá ci ó já ból fa ka dó fe le lõs sé gek és igé nyek alól. A fel me rü lõ költ -
sé ge ket va la mennyi Részt ve võ vi se li, be le ért ve a Ma gyar Részt ve võt is, a je len SAC MOU B. Mel lék le té nek 2. sz. Táb -
lá za ta sze rint.

20.4. A C–17 re pü lõ gé pek nek olyan el len sé ges ke dé sek ben való hasz ná la tá ból ere dõ fe le lõs sé get és kár igényt, ame -
lyek re az Észak-at lan ti Szer zõ dés 5. Cik ke lye vo nat ko zik, nem ter jed nek ki a PfP or szá gok fe le lõs sé gé re vagy pénz ügyi
fe le lõs sé gé re, ki vé ve ha az adott nem zet is részt vesz ben ne. Ha a PfP nem zet nem vesz részt, ak kor ezen nem zet nem
osz to zik az ilyen kár igé nyek ki elé gí té sé nek költ sé ge i ben.

20.5. A C–17 re pü lõ gé pek nek fegy ve res konf lik tu sok ban való köz vet len rész vé te lé bõl ere dõ fe le lõs sé gek ben és kár -
igé nyek ben nem osz to zik az a Részt ve võ, aki tar tóz ko dott at tól a misszi ó tól.

20.6. A Be szál lí tók al kal ma zot tai és meg bí zot tai a je len Fe je zet cél já ból nem te kint he tõk a Részt ve võk pol gá ri sze -
mé lyi ál lo má nyá nak tag já nak.

21. Fejezet

Pénzügyi Alapelvek és Eljárások a Nehéz Légiszállító Ezred részére

21.1. Ál ta lá nos alap el vek
21.1.1. Az NFRP sza bá lyoz za a HAW mû ve le te i nek és tá mo ga tá sá nak pénz ügyi ad mi niszt rá ci ó ját.
21.1.2. A Részt ve võk min den le het sé ges se gít sé get meg ad nak a HAW mû ve le ti költ sé ge i nek mi ni ma li zá lá sá hoz.

21.2. Pénz ügyi alap el vek
21.2.1. A HAW-hoz be osz tott ka to nai sze mé lyi ál lo mány (pl. nem ze ti ad mi niszt ra tív tá mo ga tás és ha zai lé te sít mé -

nyek, mint pél dá ul la ká sok és egész ség ügyi el lá tás) a meg ha tá ro zott nem ze ti tá mo ga tá sá nak fi nan szí ro zá sa az il le tõ
Részt ve võ fel ada ta.
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21.3. A ka to nai sze mé lyi ál lo mány költ sé ge
21.3.1. A HAW ka to nai sze mé lyi ál lo má nyá nak be osz tá sa a CO NOPS-ban meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik.
21.3.2. A be osz tá sok fel töl té se a je len SAC MOU 15.5.1. be kez dé se sze rint nem ze ti fel adat. Min den Részt ve võ nek

leg alább egy be osz tás ke rül ki je lö lés re a HAW-nál.
21.3.3. A ka to nai sze mé lyi ál lo mány hoz zá já ru lást Nem-pénz be ni Költ ség ként szá mol ják el a SAC Prog ram Költ ség -

pla fo non be lül, az NRFP sze rint.
21.3.4. A Részt ve võk B. Mel lék let 2. sz. Táb lá za tá ban sze rep lõ költ ség meg osz tá sa fe lett be töl tött be osz tá sai to váb bi

Nem-pénz be ni Hoz zá já ru lás ként ke rül nek jó vá írás ra.
21.3.5. A Részt ve võk B. Mel lék let 2. sz. Táb lá za tá ban sze rep lõ költ ség meg osz tás alatt be töl tött be osz tá sai to váb bi

pénz ügyi hoz zá já ru lás ként je lent ke zik az üze mel te té si költ ség ve tés ben.

21.4. Költ ség ve té si el já rás
21.4.1. A HAW a NAMA ál tal ke zelt éves költ ség ve té si terv alap ján ke rül fi nan szí ro zás ra. A HAW/CC éves költ ség -

ve té si-igényt nyújt be a SAC SB út ján a NAMO BOD-hoz jó vá ha gyás ra.
21.4.2. A HAW/CC jo go sult az el fo ga dás ra ke rült mû ve le ti költ ség ve tés fel hasz ná lá sá ra a napi mû kö dé si és ad mi -

niszt rá ci ós kö ve tel mé nyei sze rint.
21.4.3. Amennyi ben szük sé ges, hogy a HAW a mû ve le ti költ ség ve tés ál tal meg ha tá ro zott nor mál mû ve le ti szin tet

meg ha la dó mér ték ben kell mû köd jön, a HAW/CC-nek tá jé koz tat nia kell a SAC SB-t a fo ko zott mér té kû ki adá sok ról.
Amennyi ben a Részt ve võk to váb bi hoz zá já ru lá sá nak be ké ré sé re van szük ség, a SAC SB a ki adá so kat meg elõ zõ en
a Részt ve võk to váb bi hoz zá já ru lá sá nak jó vá ha gyá sát kér ve tá jé koz tat ja a NAMO BOD-ot ezen igény rõl.

21.4.4. A 20. Fe je zet ben meg ha tá ro zott ki fi ze ten dõ kár igé nye ket a je len SAC MOU 20.2. be kez dé sé nek ren del ke zé -
sei sze rint kell fel dol goz ni.

21.5. Költ ség té rí té sek
21.5.1. Olyan fel ada tok vég re haj tá sa köz ben fel me rült költ sé ge ket, ame lyek nem a je len SAC MOU részt ve võ sze -

mélyt vagy jogi sze mé lyi sé get tá mo gat nak, az érin tett Részt ve võ(k) fe de zi(k). Az ilyen fel ada tok után a Részt ve võ(k)
 által ka pott költ ség té rí té se ket a Részt ve võ(k) nem ze ti jog sza bá lyai és ren del ke zé sei sze rint a Részt ve võ(k) meg tart ja(k).

22. Fejezet

Konfiguráció Kezelés

22.1. Fel ada tok és Fe le lõs sé gek
22.1.1. A NAMA vég zi va la mennyi NA MO-tu laj do ná ban levõ re pü lõ gép rend sze rek, hard ve re, szoft ve rek, szimu -

látorok és kü lön le ges tá mo ga tó be ren de zé sek Kon fi gu rá ci ó já nak Ke ze lé sét a CO NOPS-szal és CON SUP-pal össz -
hangban.

22.2. Az USA Lé gi e re jé vel való együt tes üze mel tet he tõ sé get fenn kell tar ta ni. A Részt ve võk a le he tõ leg na gyobb
mér ték ben biz to sít ják a HAW és a HAW-val kap cso lat ba ke rü lõ nem ze ti rend sze rek in te ro pe ra bi li tá sát.

IV. RÉSZ

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

23. Fejezet

Információk közreadása és felhasználása

23.1. Ál ta lá nos
23.1.1. A Részt ve võk el is me rik, hogy a SAC Prog ram si ke re a SAC Prog ram vég re haj tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók 

tel jes és ha la dék ta lan cse ré jén mú lik. A Részt ve võk jo got sze rez nek az ilyen In for má ci ók meg szer zé sé re, a C–17 re pü lõ -
gé pek és egyéb va gyon tár gyak be szer zé sé re, ve ze té sé re, tá mo ga tá sá ra és üze mel te té sé re. A meg szer zen dõ In for má ci ók
ter mé sze te és mennyi sé ge a je len SAC MOU 3. Fe je ze té ben (Cél ki tû zé sek és Tárgy) meg ha tá ro zott cé lok kal van nak
össz hang ban.
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23.1.2. Az In for má ci ók át adá sá ra a kö vet ke zõ ex port-el len õr zé si ren del ke zé sek ér vé nye sek:

23.1.2.1. Az In for má ci ók át adá sa össz hang ban van az át adó Részt ve võ ex port el len õr zé si jog sza bá lya i val és ren del -
ke zé se i vel. Amennyi ben az át adó Részt ve võ kel lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ tiszt ség vi se lõi a má sik Részt ve võ nek,
 illetve a NA MO-nak tör té nõ át adás ide jén más kép pen nem kor lá toz zák, Részt ve võ ál tal egy má sik Részt ve võ nek vagy
a NA MO-nak át adás ra ke rü lõ va la mennyi ex port-el len õr zés ha tá lya alá esõ In for má ció to váb bad ha tó Be szál lí tók nak,
 alvállalkozóknak, Le het sé ges Be szál lí tók nak, il let ve le het sé ges al vál lal ko zók nak, a 9. Fe je zet (Szer zõ dé sek Elõkészí -
tése) kö ve tel mé nyei sze rint. Az egyik Részt ve võ or szá gá nak Be szál lí tói, al vál lal ko zói Le het sé ges Be szál lí tói és lehet -
séges al vál lal ko zói ál tal egy má sik Részt ve võ or szág Be szál lí tói, al vál lal ko zói Le het sé ges Be szál lí tói és le het sé ges
 alvállalkozói szá má ra a je len SAC MOU alap ján to váb bad ha tó ex port-el len õr zött In for má ci ók az át adó Részt ve võ Kor -
má nya ál tal ki adott en ge dé lyek ben vagy egyéb jó vá ha gyá sok ban rög zí tett fel té te lek sze rint az ille té kes ex port ellenõr -
zési jog sza bá lyok kal és ren del ke zé sek kel össz hang ban tör tén het.

23.1.2.2. Amennyi ben egy Részt ve võ az ex port el len õr zött in for má ci ók to vább adá sá nak kor lá to zá sát tart ja szük sé -
ges nek, a fen ti 23.1.2.1. be kez dés ben le ír tak sze rint ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kö te les a má sik Részt ve võt. Amennyi -
ben a kor lá to zás al kal ma zás ra ke rül és egy érin tett Részt ve võ ezt ne hez mé nye zi, a Részt ve võ NAMO BOD tag ja ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a má sik Részt ve võ NAMO BOD tag ját, és azon nal meg be szé lést foly tat nak a kér dé sek meg ol dá sá nak, 
il let ve a hát rá nyos ha tá sok mér sék lé sé nek tár gyá ban.

23.1.2.3. A je len SAC MOU-nak az In for má ci ók vé del mé re vo nat ko zó, kü lö nös kép pen a 10. Fe je zet (Har ma dik
 Félnek Tör té nõ Ér té ke sí té sek és Át adá sok), a 23. Fe je zet (In for má ci ók köz re adá sa és fel hasz ná lá sa), a 25. Fe je zet (Biz -
ton sá gi in téz ke dé sek) és a 26. Fe je zet (El len õr zött Nem Mi nõ sí tett In for má ció) ren del ke zé sei el le né re, a 9. Fe je zet ben
(Szer zõ dé sek Elõ ké szí té se) le írt kü lön le ges ex port el len õr zé si ren del ke zé sek, il let ve a je len Fe je zet nem vo nat ko zik
a nem USA Vé del mi Mi nisz té ri um Részt ve võk kö zöt ti In for má ci ók át adá sá ra, ahol az ilyen in for má ció cse re nem tar tal -
maz zák az USA ex port-el len õr zött in for má ci ó it.

23.1.3. Nem érint ve a je len Fe je zet egyéb ren del ke zé se it, az In for má ci ók köz re adá sa ki zá ró lag a Részt ve võk vo nat -
ko zó köz re adá si irány el ve i vel, jog sza bá lya i val és ren del ke zé se i vel össz hang ban tör tén het.

23.2. In for má ci ók Tu laj don jo ga

23.2.1. A Részt ve võk ér vény ben levõ joga alap ján, az In for má ci ók ban ta lál ha tó va la mennyi IPR az azo kat ké szí tõt
 illeti meg.

23.2.2. Va la mennyi köz re adá si és fel hasz ná lá si kor lá to zás alá esõ In for má ci ót az IPR vo nat ko zá sá ban azo no sí ta ni és
je löl ni kell, El len õr zött Nem Mi nõ sí tett In for má ci ó ként, il let ve Mi nõ sí tett In for má ci ó ként kell ke zel ni, mi nõ sí té si be so -
ro lá suk függ vé nyé ben.

23.2.3. A NATO tag Részt ve võk szá má ra, a NATO Vé del mi Célú Mû sza ki In for má ci ók Cse ré jé rõl Szó ló, 1970. ok -
tó ber 19-én Brüsszel ben alá írt Meg ál la po dás ren del ke zé sei, il let ve az 1971. ja nu ár 1-jén a NAC ál tal jó vá ha gyott NATO 
Vé del mi Célú Mû sza ki In for má ci ók Cse ré jé rõl Szó ló Meg ál la po dás Vég re haj tá si Uta sí tá sa (il let ve va la mennyi jog utód
meg ál la po dás és el já rás) al kal ma zan dó az IPR ha tá lya alá esõ In for má ci ók ra. A PfP Részt ve võk a SAC PSI be il lesz tett
ren del ke zé se i vel össz hang ban, a nem ze ti jog sza bá lya ik és ren del ke zé se ik ál tal meg en ge dett mér ték ben, ame lyek nem
ke vés bé szi go rú ak, mint az al kal ma zan dó meg ál la po dá sok/ren del ke zé sek, be le ért ve ezek vég re haj tá si uta sí tá sa it is,
 hatályosak az ilyen Részt ve võk és a NATO kö zött.

23.3. A Részt ve võk ál tal a SAC Prog ram tel je sí té se alatt lét re ho zott vagy biz to sí tott in for má ci ó kat az aláb bi 23.4. és
23.8. be kez dé sek sze rint kell ke zel ni.

23.4. Kor mány za ti Elõ tér in for má ció

23.4.1. Köz re adás

23.4.1.1. A Részt ve võk ka to nai vagy pol gá ri sze mé lyi ál lo má nya ál tal lét re ho zott va la mennyi Kor mány za ti Elõ tér in -
for má ci ót ha la dék ta la nul és költ ség men te sen a Részt ve võk és a NAMO tu do má sá ra hoz zák.

23.4.2. Fel hasz ná lás

23.4.2.1. Az egyes Részt ve võk és a NAMO va la mennyi Kor mány za ti Elõ tér in for má ci ót költ ség men te sen hasz nál hat
fel Vé del mi Cé lok ra. A Kor mány za ti Elõ tér in for má ci ót lét re ho zó Részt ve võ to vább ra is meg tart ja az in for má ció fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó jo ga it. Bár mely har ma dik fél nek tör té nõ ér té ke sí tés vagy egyéb át adás a je len SAC MOU
10. Fe je ze té nek (Har ma dik Fél nek Tör té nõ Ér té ke sí té sek és Át adá sos) ren del ke zé sei sze rint tör té nik.

23.5. Kor mány za ti Hát tér in for má ci ók

23.5.1. Köz re adás

23.5.1.1. Az egyes Részt ve võk, ké rés re, ha la dék ta la nul és költ ség men te sen a töb bi Részt ve võ, il let ve a NAMO tu do -
má sá ra hoz za az összes lé nye ges Kor mány za ti Hát tér in for má ci ót, ame lyet a je len SAC MOU te rü le tén kí vül ka to nai
vagy pol gá ri sze mé lyi ál lo má nya ho zott lét re fel té ve, hogy:
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23.5.1.1.1. Az ilyen Kor mány za ti Hát tér in for má ci ók szük sé ge sek, il let ve hasz no sak a je len SAC MOU vég re haj tá sá -
hoz, az in for má ci ó kat bir tok ló Részt ve võ a ké rel me zõ Részt ve võ vel tör tént egyez te tést köve tõen meg ál la pít ja, hogy a
je len SAC MOU vég re haj tá sa szem pont já ból „szük sé ges” vagy „hasz nos”.

23.5.1.1.2. Az ilyen Kor mány za ti Hát tér in for má ci ó kat ki zá ró lag ak kor le het köz re ad ni, ha az IPR jo gok bir to ko sá nak 
jo gai nem sé rül nek.

23.5.1.1.3. Az ilyen Kor mány za ti Hát tér in for má ci ók köz re adá sa az át adó Részt ve võ nem ze ti köz re adá si irány el ve i -
vel és ren del ke zé se i vel össz hang ban tör té nik.

23.5.1.1.4. Az ilyen Kor mány za ti Hát tér in for má ci ók köz re adá sa vagy át adá sa az át adó Részt ve võ nem ze ti ex port
 ellenõrzési jog sza bá lya i val és ren del ke zé se i vel össz hang ban tör té nik.

23.5.2. Fel hasz ná lás

23.5.2.1. Egy Részt ve võ ál tal biz to sí tott Kor mány za ti Hát tér in for má ci ó kat a ké rel me zõ Részt ve võ a SAC Prog ram
cél ja i ra költ ség men te sen hasz nál hat ja fel. Azon ban, a Részt ve võ kön kí vü li IPR-t bir tok ló jogi sze mé lyi sé gek tõl füg -
gõen, az ilyen Kor mány za ti Hát tér in for má ci ó kat a ké rel me zõ Részt ve võ ak kor hasz nál hat ja fel Vé del mi Cé lok ra költ -
ség men te sen, ha az ilyen In for má ci ók az Elõ tér in for má ci ók hasz ná la tá hoz szük sé ge sek. Az át adó Részt ve võ, a má sik
Részt ve võ vel egyez tet ve ha tá roz za meg, hogy a Kor mány za ti Hát tér in for má ci ók szük sé ge sek-e az Elõ tér in for má ci ók
hasz ná la tá hoz. Az át adó Részt ve võ fenn tart ja a Kor mány za ti Hát tér in for má ci ók ra vo nat ko zó va la mennyi jo gát.

23.6. Be szál lí tók Elõ tér in for má ci ói

23.6.1. Köz re adás

23.6.1.1. A Be szál lí tók ál tal lét re ho zott és szál lí tott Be szál lí tói Elõ tér in for má ci ó kat ha la dék ta la nul és költ ség men te -
sen köz lik a Részt ve võk kel, il let ve a NA MO-val.

23.6.2. Fel hasz ná lás

23.6.2.1. Az egyes Részt ve võk és a NAMO költ ség men te sen hasz nál hat ják fel Vé del mi Cé lok ra a Részt ve võ Be szál -
lí tói ál tal lét re ho zott és szál lí tott összes Be szál lí tói Elõ tér in for má ci ót. Az a Részt ve võ, mely nek Be szál lí tó ja a Be szál lí -
tói Elõ tér in for má ci ó kat lét re hoz ta, és szál lí tot ta fenn tart ja az ezek hez fû zõ dõ va la mennyi jo gát, az al kal ma zan dó Szer -
zõ dés sze rint. A Be szál lí tói Elõ tér in for má ci ók ér té ke sí té se vagy egyéb át adá sa Har ma dik Fél szá má ra a je len SAC MOU 
10. Fe je ze té nek (Har ma dik Fél nek Tör té nõ Ér té ke sí tés és Át adás) ren del ke zé sei sze rint tör té nik.

23.7. Be szál lí tók Hát tér in for má ci ói

23.7.1. Köz re adás

23.7.1.1. A NAMO vagy egy Szer zõ dés kö tõ Részt ve võ ha la dék ta la nul és költ ség men te sen bo csát ja a töb bi Részt -
vevõ, il let ve a NAMO ren del ke zé sé re a Be szál lí tói ál tal lét re ho zott Be szál lí tói Hát tér in for má ci ó kat, ame lyet a je len
SAC MOU alap ján kö tött Szer zõ dé sek sze rint szál lí tot tak. A Be szál lí tók ál tal lét re ho zott, il let ve a Részt ve võ bir to ká ban
levõ egyéb Be szál lí tói Hát tér in for má ci ó kat ha la dék ta la nul és költ ség men te sen bo csát ja a töb bi Részt ve võ vagy
a NAMO ren del ke zé sé re, ké rés alap ján fel té ve, hogy a kö vet ke zõ fel té te lek tel je sül nek:

23.7.1.1.1. Az ilyen Be szál lí tói Hát tér in for má ci ók a SAC Prog ram szá má ra szük sé ge sek vagy hasz no sak, az in for -
má ci ót bir tok ló részt ve võ a ké rel me zõ Részt ve võ vel, il let ve a NA MO-val tör té nõ egyez te tést köve tõen meg ál la pít ja,
hogy a SAC Prog ram szá má ra „szük sé ges” vagy „hasz nos”.

23.7.1.1.2. Az ilyen Be szál lí tói Hát tér in for má ci ók csak ak kor bo csát ha tók ren del ke zés re, ha az IPR jo gok bir to ko sá -
nak jo gai nem sé rül nek.

23.7.1.1.3. Az ilyen Be szál lí tói Hát tér in for má ci ók köz re adá sa az át adó Részt ve võ nem ze ti köz re adá si irány el ve i vel
és ren del ke zé se i vel össz hang ban tör té nik.

23.7.11.4. Az ilyen Be szál lí tói Hát tér in for má ci ók köz re adá sa vagy át adá sa az át adó Részt ve võ nem ze ti ex port el len -
õr zé si jog sza bá lya i val és ren del ke zé se i vel össz hang ban tör té nik.

23.7.2. Fel hasz ná lás

23.7.2.1. A je len SAC MOU alap ján kö tött Szer zõ dé sek sze rint szál lí tott Be szál lí tói Hát té rin for má i ó kat a fo ga dó
Részt ve võk, il let ve a NAMO költ ség men te sen hasz nál hat ja fel a SAC Prog ram cél ja i ra, a Részt ve võ kön kí vü li IPR tu laj -
do no sok kor lá to zá sa i tól füg gõ en. A ké rel me zõ Részt ve võ nek, il let ve a NA MO-nak köz re adott, egy Részt ve võ Be szál lí -
tói ál tal biz to sí tott egyéb Be szál lí tói Hát tér in for má ci ók költ ség men te sen hasz nál ha tók fel a ké rel me zõ Részt ve võ vagy
a NAMO ál tal vagy szá muk ra a SAC Prog ram cél ja i ra, a Részt ve võ kön kí vü li IPR tu laj do no sok kor lá to zá sa i tól füg gõ en, 
il let ve, ha az Elõ tér in for má ció fel hasz ná lá sa is szük sé ges, az ilyen Be szál lí tói Hát tér in for má ci ó kat a ké rel me zõ Részt ve -
võ vagy a NAMO Vé del mi Cé lok ra is fel hasz nál hat ja, a Be szál lí tók kal kö tött igaz sá gos és éssze rû fel té te lek alap ján. Az
át adó Részt ve võ a ké rel me zõ Részt ve võ vel, il let ve a NA MO-val egyez tet ve ha tá roz za meg, hogy az ilyen egyéb Be szál -
lí tói Hát tér in for má ció szük sé ges-e az Elõ tér in for má ció fel hasz ná lá sá hoz. Az át adó Részt ve võ a Be szál lí tói Hát tér in for -
má ci ók vo nat ko zá sá ban fenn tart ja va la mennyi jo gát.
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23.8. Az In for má ci ók al ter na tív fel hasz ná lá sa
23.8.1. Egy Részt ve võ ál tal biz to sí tott va la mely Hát tér in for má ci ót a töb bi Részt ve võ csak a je len SAC MOU-ban

 kitûzött cé lok ra hasz nál hat fel fel té ve, hogy az át adó Részt ve võ írás ban nem ha tá roz más kép pen.
23.8.2. Az egyes Részt ve võk elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sa szük sé ges az Elõ tér in for má ci ók nak a je len SAC MOU

ren del ke zé se i tõl el té rõ cé lok ra tör té nõ fel hasz ná lás hoz.

23.9. Sza ba dal mak
23.9.1. Az egyes Részt ve võk, il let ve a NAMA va la mennyi Szer zõ dé sé be bele kell fog lal jon a SAC Prog ram szá má ra

a Sza ba dal mi és Ta lál má nyi jo gok ren del ke zé si jo gát sza bály zó ren del ke zé se ket:
23.9.1.1. Fel té ve, hogy a Részt ve võ az érin tett Be szál lí tó tól te her men te sen ren del ke zik az ilyen Ta lál má nyok jog -

címével és az ezek re vo nat ko zó Sza ba dal mi be je len té sek jo go sult sá gá val; il let ve
23.9.1.2. Fel té ve, hogy a Be szál lí tó ren del ke zik az ilyen Ta lál má nyok jog cí mé vel és az ezek re vo nat ko zó Sza ba dal -

mi be je len té sek jo go sult sá gá val, mi köz ben biz to sít ja a Részt ve võk nek a Ta lál má nyok és Sza ba dal mak költ ség men tes
fel hasz ná lá si jo gát a je len Fe je zet 23.7.2.1. be kez dé sé nek ren del ke zé sei sze rint.

23.9.2. Az aláb bi 23.9.3-tól 23.9.6-ig ter je dõ be kez dé sek al kal ma zan dók a Részt ve võk ka to nai vagy pol gá ri sze mé lyi 
ál lo má nya ál tal ké szí tett Ta lál má nyok Sza ba dal mi jo ga i ra, ide ért ve a kor mány za ti tu laj don ban levõ lé te sít mé nye ket is,
il let ve va la mennyi Be szál lí tók ál tal ké szí tett Ta lál mányt is, ame lyek re a Szer zõ dés kö tõ Részt ve võ, vagy a NAMO jog -
címet bir to kol, vagy jo go sult a jog cím meg szer zé sé re.

23.9.3. Amennyi ben egy Részt ve võ ren del ke zik, vagy biz to sí ta ni ké pes egy Ta lál mány Sza ba dal mi be je len té sé nek
jo gát, ak kor ez a Részt ve võ egyez te tést kell foly tas son a töb bi Részt ve võ vel az ilyen Sza ba dal mi be je len tés kez de mé -
nye zé sé rõl. Az a Részt ve võ, aki ren del ke zik, vagy meg kap ja az ilyen Ta lál má nyok jog cí mét, a töb bi or szág ban kez de -
mé nye zi, kez de mé nyez te ti a Sza ba dal mi be je len tést, il let ve biz to sít ja a töb bi Részt ve võk nek a jog cím mel ren del ke zõ
Részt ve võ ne vé ben a Ta lál mány sza ba dal mi be je len té sé nek le he tõ sé gét. A Részt ve võ ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a töb bi 
Részt ve võt és a NA MO-t a sza ba dal mi be je len tés meg in dí tá sá ról. Amennyi ben egy Részt ve võ sza ba dal mi be je len té sét
kez de mé nye zett, vagy kez de mé nyez te tett, fel hagy a be je len tés foly ta tá sá val, vagy ab ba hagy ja a be je len tés re ka pott,
 illetve ki adott Sza ba da lom gon do zá sát, ak kor a Részt ve võ ér te sí ti a töb bi Részt ve võt és a NA MO-t dön té sé rõl, és le he tõ -
vé te szi a töb bi Részt ve võ nek, il let ve a NA MO-nak a Sza ba da lom foly ta tá sát, il let ve gon do zá sát.

23.9.4. Az egyes Részt ve võk meg kap ják a SAC Prog ram Ta lál má nya i ra vo nat ko zó Sza ba dal mi be je len té sek, il let ve
a meg adott Sza ba dal mak má so la ta it.

23.9.5. Az egyes Részt ve võk nem-ki zá ró la gos, vissza von ha tat lan, ro y alty-men tes li cen cet biz to sí ta nak a töb bi
Részt ve võ nek, il let ve a NA MO-nak a Ta lál má nyok Sza ba dal ma i ra, a Ta lál má nyok nak az egész vi lá gon a SAC Prog ram -
ban való al kal ma zá sá ra.

23.9.6. A NATO tag Részt ve võk a je len SAC MOU alap ján kez de mé nye zett Sza ba dal mi be je len té se ket, il let ve az
IPR-en kí vü li egyéb kö ve te lé se ket, ame lyek Mi nõ sí tett in for má ci ó kat tar tal maz nak, az 1960. szep tem ber 1-jén Pá rizs -
ban alá írt, a vé del mi cé lo kat szol gá ló ta lál má nyok és a sza ba dal maz ta tás ra be nyúj tott vé del mi cé lo kat szol gá ló ta lál má -
nyok ti tok tar tal má nak köl csö nös vé del mé rõl  szóló NATO Meg ál la po dás és an nak Vég re haj tá si El já rá sai (il let ve va la -
mennyi jog utód-meg ál la po dás és el já rás) kö ve tel mé nye i nél nem eny hébb mó don vé del me zik és ol tal maz zák. A PfP
Részt ve võk a PSI ren del ke zé sek be be il lesz te nek az 1960. szep tem ber 1-jén Pá rizs ban alá írt, a vé del mi cé lo kat szol gá ló
ta lál má nyok és a sza ba dal maz ta tás ra be nyúj tott vé del mi cé lo kat szol gá ló ta lál má nyok ti tok tar tal má nak köl csö nös vé del -
mé rõl  szóló NATO Meg ál la po dás és an nak Vég re haj tá si El já rá sai kö ve tel mé nye i nél nem eny hébb ren del ke zé se ket,
olyan mér ték ben, ahogy azt a Részt ve võk nem ze ti jog sza bá lyai és ren del ke zé sei le he tõ vé te szik. A PfP Részt ve võk nél
a PSI és a NATO meg ál la po dás kö zöt ti össze egyez tet he tet len ség ese tén a PSI a mér ték adó.

23.10. Az egyes Részt ve võk ér te sí tik a töb bi Részt ve võt a SAC Prog ram alap ján egy vagy több Részt ve võ ne vé ben
vég zett mun ká la tok so rán a szel lem i al ko tá sok hoz fû zõ dõ jo gok meg sér té sé bõl ere dõ en a Részt ve võ el len in dí tott pe rek -
rõl. Amennyi re le het sé ges a töb bi Részt ve võ át ad ja az ilyen igé nyek vé del mét elõ se gí tõ ren del ke zé sé re álló in for má ci ó -
kat. Az egyes Részt ve võk kö te le zett sé ge az ilyen szel lem i al ko tá sok hoz fû zõ dõ jo gok meg sér té sé bõl ere dõ en a Részt -
vevõ el len in dí tott pe rek ke ze lé se, és a ke ze lés so rán az ilyen igé nyek ren de zé sét meg elõ zõ en a töb bi részt ve võ vel való
egyez te té se. A Részt ve võk az ilyen szel lem i al ko tá sok hoz fû zõ dõ jo gok meg sér té sé bõl ere dõ en a Részt ve võ el len in dí -
tott pe rek ren de zé sé nek költ sé ge it a Részt ve võk meg oszt ják a je len SAC MOU B. Mel lék le té nek 2. sz. Táb lá za tá ban
meg ha tá ro zott mun ká la tok pénz ügyi hoz zá já ru lá sa i nak ará nyá ban. A Részt ve võk, nem ze ti jog sza bá lya ik, rendelkezé -
seik és gya kor la tuk ál tal meg en ge dett mó don hoz zá já rul nak és be le egyez nek a SAC Prog ram alap ján vég zett munká -
latok so rán Ta lál má nyi, il let ve Sza ba dal mi jo gok kal vé dett fel hasz ná lá sok hoz és gyár tá sok hoz, il let ve a SAC Prog ram
alap ján vég zett mun kák hoz szük sé ges ként meg ha tá ro zott nem-ke res ke del mi szer zõi jo gok meg adá sá hoz vagy egyéb
mó don tör té nõ biz to sí tá sá hoz.
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24. Fejezet

Létesítmény Látogatások

24.1. Az egyes Részt ve võk le he tõ vé te szik Vé del mi lé te sít mé nye ik nek, ügy nök sé ge ik nek és la bo ra tó ri u ma ik nak,
 illetve a Be szál lí tó ik ipar i lé te sít mé nye i nek a töb bi Részt ve võ, il let ve a töb bi Részt ve võ al kal ma zot tai ál tal a SAC Prog -
ram ra vo nat ko zó meg lá to ga tá sát fel té ve, hogy a lá to ga tást a Részt ve võ jó vá hagy ta, il let ve az al kal ma zot tak a szük sé ges
és meg fe le lõ biz ton sá gi en ge dé lyek kel ren del kez nek, és lá to ga tá suk el en ged he tet le nül szük sé ges.

24.2. Va la mennyi lá to ga tást tevõ sze mély nek be kell tar ta nia a fo ga dó Részt ve võ biz ton sá gi sza bá lya it. A lá to ga tók
szá má ra át adott, vagy ren del ke zés re bo csá tott va la mennyi in for má ci ót úgy kell ke zel ni, mint ha azo kat a lá to ga tást tevõ
sze mé lye ket tá mo ga tó Részt ve võ nek ad ták vol na át, to váb bá ezek re is vo nat koz nak a je len SAC MOU ren del ke zé sei.

24.3. Ez egyik Részt ve võ sze mé lyi ál lo má nyá nak a má sik Részt ve võ lé te sít mé nyé be  szóló lá to ga tá si ké rel me it hi va -
ta los csa tor ná kon ke resz tül kell egyez tet ni, össz hang ban a fo ga dó Részt ve võ ér vény ben levõ lá to ga tá si el já rá sa i val.
A lá to ga tá si ké rel me ken fel kell tün tet ni a SAC Prog ram ne vét, és a NATO Nem zet kö zi Lá to ga tá si El já rá sok kal [a Több -
nem ze ti sé gû Ipar i Biz ton sá gi Mun ka cso port (MISWIG) 7. sz. Do ku men tu má ban le ír tak] sze rint kell be nyúj ta ni.

24.4. Az egyes Részt ve võk nek a má sok Részt ve võ lé te sít mé nye i ben fo lya ma tos ala pon lá to ga tást ten ni szán dé ko zó
sze mé lye i nek jegy zé két hi va ta los csa tor ná kon ke resz tül kell be nyúj ta ni az is mét lõ dõ NATO Nem zet kö zi Lá to ga tá sok
El já rá sai sze rint.

25. Fejezet

Biztonsági intézkedések

25.1. A je len SAC MOU-val kap cso lat ban ki cse rélt vagy lét re ho zott va la mennyi Mi nõ sí tett In for má ci ót a Részt ve -
võk vo nat ko zó nem ze ti biz ton sá gi jog sza bá lya i val és ren del ke zé se i vel össz hang ban kell fel hasz nál ni, to váb bí ta ni, tá rol -
ni, ke zel ni és õriz ni, oly mér ték ben, hogy a vé de lem foka ne le gyen ke vés bé szi go rú, mint a NATO Mi nõ sí tett Informá -
ciókra vo nat ko zó C-M(2002)49 sz. ok má nyá ban (Biz ton ság az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té ben), il let ve mó do sí -
tá sa i ban elõ ír tak.

25.2. A Mi nõ sí tett In for má ci ó kat ki zá ró lag kor mány kö zi csa tor ná kon, il let ve a Részt ve võk Nem ze ti Biz ton sá gi
 Hatóságai (NSA) / Ki je lölt Biz ton sá gi Ha tó sá gok (DSA) ál tal jó vá ha gyott csa tor ná kon ke resz tül le het to váb bí ta ni. Az
ilyen in for má ci ók nak a szár ma zá si or szág mi nõ sí té si szint jét és jel zé sét kell vi sel ni ük.

25.3. Az egyes Részt ve võk min den ren del ke zés re álló jog sze rû lé pést meg tesz nek a je len SAC MOU alap ján biz to sí -
tott vagy lét re ho zott Mi nõ sí tett In for má ci ók nyil vá nos ság ra ju tá sa el le ni vé de lem ér de ké ben, ki vé ve a je len Fe je zet
25.8. be kez dé sé ben fog lalt ese te ket, il let ve a töb bi Részt ve võ hoz zá já ru lá sát az ilyen nyil vá nos ság ra ho za ta lok hoz.
Ezek alap ján az egyes Részt ve võk biz to sít ják:

25.3.1. A Mi nõ sí tett In for má ci ó kat fo ga dók nem ad ják azo kat to vább har ma dik fél Kor má nyá nak, nem ze ti szer ve ze -
té nek, il let ve egyéb jogi sze mé lyi sé gé nek a lét re ho zó Részt ve võ elõ ze tes írás be li en ge dé lye nél kül, a 10. Fe je zet ben
(Har ma dik Fél nek Tör té nõ Ér té ke sí té sek és Át adá sok) elõ írt ren del ke zé sek sze rint.

25.3.2. A Mi nõ sí tett In for má ci ó kat fo ga dók nem hasz nál ják fel azo kat a je len SAC MOU-n kí vü li cé lok ra.
25.3.3. A Mi nõ sí tett In for má ci ó kat fo ga dók a je len SAC MOU alap ján ele get tesz nek a to váb bí tá si és hoz zá fé ré si

kor lá to zás nak.

25.4. A Részt ve võk ki vizs gál nak va la mennyi tu do má suk ra ju tott ügyet, ahol ok kal gya nít ha tó, hogy a je len SAC
MOU alap ján biz to sí tott vagy lét re ho zott Mi nõ sí tett In for má ci ók vesz tek el, vagy ke rül tek jo go su lat lan sze mé lyek hez.
Az egyes Részt ve võk ha la dék ta la nul és tel jes kö rû en tá jé koz tat ják a töb bi Részt ve võt az ilyen ügyek rész le te i rõl, a vizs -
gá lat vég sõ ered mé nyé rõl és a nem ze ti jog sza bá lyok kal és ren del ke zé sek kel össz hang ban az ilyen ese tek is mét lõ dé sé -
nek meg elõ zé sé re tett in téz ke dé se ik rõl.

25.5. Azon Részt ve võ NSA/DSA ha tó sá gai, ahol mi nõ sí tett Szer zõ dé sek meg kö té sé re ke rül sor, vál lal ják a te rü le tü -
kön a Mi nõ sí tett In for má ci ók vé del mé re tett biz ton sá gi in téz ke dé sek fe le lõs sé gét, össz hang ban jog sza bá lya ik kal és ren -
del ke zé se ik kel. Mi e lõtt egy Be szál lí tó nak, Le het sé ges Be szál lí tó nak vagy al vál lal ko zó nak a je len SAC MOU alap ján
fo ga dott Mi nõ sí tett In for má ci ót ad nak át, az NSA/DSA:

25.5.1. Biz to sít ja, hogy az ilyen Be szál lí tók Le het sé ges Be szál lí tók vagy al vál lal ko zók és ezek lé te sít mé nyei ren del -
kez ze nek az In for má ci ók meg fe le lõ vé del mé nek ké pes sé gé vel;

2008/64. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3599



25.5.2. Biz ton sá gi ta nú sít ványt ad nak az al kal mas lé te sít mé nyek nek; il let ve
25.5.3. Biz ton sá gi ta nú sít ványt ad nak va la mennyi sze mély nek, akik szol gá la ti kö te le zett sé gei meg kí ván ják a Mi nõ -

sí tett In for má ci ók hoz való hoz zá fé rést.
25.5.4. Biz to sít ják, hogy a Mi nõ sí tett In for má ci ók hoz hoz zá ju tó va la mennyi sze mély tá jé koz ta tást kap jon a Mi nõ sí -

tett In for má ci ók vé del mé vel kap cso la tos fe le lõs sé ge it il le tõ en, a nem ze ti biz ton sá gi jog sza bá lyok kal és ren del ke zé sek -
kel, il let ve a je len SAC MOU-val össz hang ban.

25.5.5. Vé gez zék el a biz ton sá gi ta nú sít vánnyal ren del ke zõ lé te sít mé nyek idõ sza ki biz ton sá gi el len õr zé sét a Mi nõ sí -
tett In for má ci ók meg fe le lõ vé del mé nek biz to sí tá sá nak ér de ké ben.

25.5.6. Biz to sít sák, hogy a Mi nõ sí tett In for má ci ók hoz való hoz zá fé rés azok ra a sze mé lyek re kor lá to zód jék, akik nek
eze ket a je len SAC MOU ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá hoz el en ged he tet le nül is mer ni ük kell.

25.6. Az NSA/DSA ál tal egy har ma dik fél ál lam pol gá rai vagy jogi sze mé lyi sé gei pénz ügyi, ad mi niszt ra tív, po li ti kai
vagy igaz ga tá si el len õr zé se alatt ál ló ként meg ál la pí tott Be szál lí tók, Le het sé ges Be szál lí tók, vagy al vál lal ko zók is részt
ve het nek egy, a je len SAC MOU alap ján biz to sí tott vagy lét re ho zott Mi nõ sí tett In for má ci ók hoz való hoz zá fé rést igény lõ 
Szer zõ dés ben, il let ve al vál lal ko zói szer zõ dés ben, amennyi ben ér vé nye sít he tõ in téz ke dé sek tör tén tek, hogy Har ma dik
Fél ál lam pol gá rai vagy jogi sze mé lyi sé gei ne jut has sa nak Mi nõ sí tett In for má ci ók hoz. Amennyi ben Har ma dik Fél ál lam -
pol gá ra it vagy jogi sze mé lyi sé ge it ki zá ró ér vé nye sít he tõ in téz ke dé sek meg té te lé re nem ke rül sor, a töb bi Részt ve võ vel
kell egyez tet ni jó vá ha gyá su kat az ilyen hoz zá fé ré sek le he tõ vé té te lét meg elõ zõ en.

25.7. Va la mely Mi nõ sí tett In for má ci ó kat al kal ma zó lé te sít mé nyek ben a fe le lõs Részt ve võ vagy Be szál lí tó hagy ja
jóvá a kel lõ be osz tás ban levõ sze mély, vagy sze mé lyek ki ne ve zé sét, akik fe le lõs sé get gya ko rol nak az ilyen lé te sít mé -
nyek ben a je len SAC MOU-ra vo nat ko zó Mi nõ sí tett In for má ci ók õr zé sé ért. Ezek a sze mé lyek az ilyen lé te sít mé nyek ben 
fe le lõ sek a je len SAC MOU-t érin tõ Mi nõ sí tett In for má ci ók hoz zá fé ré sé nek azon sze mé lyek re kor lá to zá sá ért, akik ren -
del kez nek a meg fe le lõ hoz zá fé ré si en ge dé lyek kel és a hoz zá fé rés szá muk ra el en ged he tet le nül szük sé ges.

25.8. Az egyes Részt ve võk biz to sít ják a Mi nõ sí tett In for má ci ók hoz való hoz zá fé ré sé nek kor lá to zá sát azon sze mé -
lyek re, akik ren del kez nek a Mi nõ sí tett In for má ci ók hoz való hoz zá fé rés hez elõ írt biz ton sá gi en ge dé lyek kel és a SAC
Prog ram ban való rész vé te lük höz kü lön le ges szük sé gük van a hoz zá fé rés hez.

25.9. A SAC SB dol goz za ki és tart ja fenn a SAC Prog ram Biz ton sá gi Uta sí tá sa it és a Biz ton sá gi Mi nõ sí té si Út mu ta -
tó ját (SCG). A SAC PSI és a SAC SCG írja le azo kat a mód sze re ket, ame lyek kel az In for má ci ók, be so ro lá sa, je lö lé se,
 alkalmazása, to váb bí tá sa és õr zé se tör té nik, és ame lyek hasz ná la tát va la mennyi ex port-el len õr zött Mi nõ sí tett Informá -
ción al kal maz ni kell a SAC PSO-ban elõ írt ex port el len õr zé si je lö lé sek mel lett, a nem ze ti jog sza bá lyok kal és ren del ke -
zé sek kel össz hang ban. A SAC PSI-t és a SAC SCG-t, vagy a to váb bi vál to za ta i kat a Részt ve võk NSA/DSA ha tó sá gai
vizs gál ják fe lül és hagy ják jóvá, és va la mennyi, a SAC Prog ram ban részt ve võ NAMA, Kor mány za ti, il let ve Be szál lí tói
sze mély re al kal maz ni kell. Az SCG a rend sze res fe lül vizs gá la tok és mó do sí tá sok függ vé nyé ben cé loz za meg a SAC
Prog ram In for má ci ók mi nõ sí té sé nek csök ken té sét, ami kor csak le het sé ges.

25.10. A SAC PSI és a SAC SCG egy aránt vo nat ko zik a HAW-ra is. A C–17 re pü lõ gé pek, a te her áru és a sze mé lyi
 állomány vé del mé re vo nat ko zó kü lön le ges biz ton sá gi elõ írásokat a CONOPS és a CONSUP ír elõ.

25.11. Füg get le nül a je len Fe je zet ren del ke zé se i tõl, Mi nõ sí tett In for má ci ók köz re adá sa a Részt ve võk vo nat ko zó
nem ze ti jog sza bá lyai és ren del ke zé sei sze rint tör té nik.

25.12. A je len SAC MOU alap ján biz to sí tott vagy lét re ho zott In for má ci ó kat a NATO Tit kos be so ro lá si szin tig le het
mi nõ sí te ni. A je len SAC MOU léte és tar tal ma Nyílt.

26. Fejezet

Ellenõrzött Nem Minõsített Információ

26.1. Amennyi ben a je len SAC MOU más kép pen nem ren del ke zik, il let ve a lét re ho zó Részt ve võ írás ban nem en ge -
dé lye zi, a je len SAC MOU alap ján lét re ho zott El len õr zött Nem Mi nõ sí tett In for má ci ó kat a kö vet ke zõ kép pen el len õr zik:

26.1.1. Az ilyen In for má ci ó kat ki zá ró lag a 23. Fe je zet ben (In for má ci ók Köz re adá sa és Fel hasz ná lá sa) meg ha tá ro zott
cé lok ra le het fel hasz nál ni.

26.1.2. Az ilyen In for má ci ók hoz való hoz zá fé rést olyan sze mé lyek re kell kor lá toz ni, akik szá má ra a je len Fe je zet
26.1.1. be kez dé sé ben en ge dé lye zett hasz ná lat hoz, il let ve a 10. Fe je zet (Har ma dik Fél nek Tör té nõ Ér té ke sí tés és Át adás)
ki kö té sei sze rint a hoz zá fé rés szük sé ges.
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26.1.3. Az egyes Részt ve võk meg tesz nek min den meg fe le lõ tör vényes in téz ke dést, ame lyek közé tar toz hat nak az
ilyen In for má ci ók nak nyil vá nos ság ra ke rü lé sé tõl való vé del met szol gá ló nem ze ti mi nõ sí té si be so ro lá sok (be le ért ve a
tör vényhozói ren del ke zé sek alap ján tör té nõ ké rel me ket), a je len Fe je zet 26.1.2. be kez dé se i nek ki vé te lé vel, ha csak a lét -
re ho zó Részt ve võ nem ért egyet az ilyen köz re adás sal. Jo go su lat lan köz re adás ese tén, il let ve ha va ló szí nû sít he tõ, hogy
az In for má ció tör vényhozói ren del ke zés alap ján to váb bi nyil vá nos sá got kap hat, a lét re ho zó Részt ve võt ha la dék ta la nul
ér te sí te ni kell.

26.2. A meg fe le lõ el len õr zés biz to sí tá sá nak ér de ké ben a lét re ho zó Részt ve võ nek kell biz to sí ta nia az El len õr zött Nem 
Mi nõ sí tett In for má ci ók meg fe le lõ je lö lé sét, an nak „bi zal mas” ter mé sze té nek biz to sí tá sá ra. A Részt ve võk ex port-el len -
õr zött In for má ci ó it a SAC PSI-ben do ku men tált Részt ve või ex port-el len õr zé si je lö lés sel kell el lát ni. A Részt ve võk dön -
te nek, elõ ze tesen és írás ban, az egyéb tí pu sú El len õr zött Nem Mi nõ sí tett In for má ci ó kon el he lye zen dõ je lö lé sek rõl, il let -
ve ír ják elõ az ilyen je lö lé se ket a SAC PSI-ben.

26.3. A je len SAC MOU alap ján biz to sí tott, il let ve lét re ho zott El len õr zött Nem Mi nõ sí tett In for má ci ó kat olyan
 módon kell ke zel ni, amely biz to sít ja a je len Fe je zet 26.1. be kez dé sé ben le írt el len õr zést.

26.4. Az El len õr zött Nem Mi nõ sí tett In for má ci ók Be szál lí tók nak való ki adá sá nak en ge dé lye zé sét meg elõ zõ en a
Részt ve võk gon dos kod nak ar ról, hogy a Be szál lí tók a je len Fe je zet ren del ke zé sei sze rint jogi kö te le zett sé get vál lal ja nak
az ilyen In for má ci ók el len õr zé sé re.

27. Fejezet

További Résztvevõk Csatlakozása és a Közzétett Repülési Órák Módosítása

27.1. Egy NATO tag ál lam a SAC Prog ram ban a NAMO BOD és a SAC SB egy han gú igen sza va za ta alap ján vál hat
részt ve võ vé. To váb bi NATO tag ál la mok csat la ko zá si fel té te le it a NAMO Alap ok má nyá val össz hang ban a NAMO
BOD, a SAC SB és a le en dõ tag ál lam kö zö sen kell el fo gad ni uk.

27.2. A Part ner ség a Bé ké ért (PfP) tag ál la mai a SAC Prog ram ban a NAMO BOD és a SAC SB egy han gú igen sza va -
za ta alap ján vál hat nak részt ve võ vé. Az el fo ga dott PfP tag ál lam rész vé te li meg ál la po dást köt a NA MO-val. A
 NAMO-val kö tött rész vé te li meg ál la po dás sza bá lyoz za az ilyen rész vé te lek min den lé nye ges fel té te lét, be le ért ve a
 NATO-val szem be ni jo go kat és kö te le zett sé ge ket, a NAMO BOD és a SAC SB el len jegy zé sé vel a NAC hagy ja jóvá.
Azon ban a PfP tag ál lam nem osz to zik a NATO nem zet kö zi sze mé lyi sé gé ben, sem az Ot ta wa-i Meg ál la po dás IV. Cik ke -
lye alap ján a NATO ál tal bir to kolt jogi sze mé lyi ség ben.

27.3. Az egyes, a SAC Prog ram hoz csat la ko zó részt ve võk pénz ügyi hoz zá já ru lá sa it ál ta lá nos ság ban a je len
SAC MOU-ban el fo ga dott (8. Fe je zet, Pénz ügyi Alap el vek és El já rá sok) költ ség meg osz tá si el vek ér tel mé ben kell ki szá -
mí ta ni. A ja va solt hoz zá já ru lás a meg le võ Részt ve võk és a je lölt kö zöt ti meg fon to lá sok és tár gya lá sok függ vé nye; a
meg le võ Részt ve võk szán dé ka, hogy va la mennyi csat la ko zó részt ve võ fe dez ze a meg le võ Részt ve võk a SAC SB ál tal
jó vá ha gyott be szer zé sek bõl és be ru há zá sok ból vál lalt költ sé ge ik mél tá nyos há nya dát. A meg le võ Részt ve võk szán dé ka,
hogy va la mennyi csat la ko zó részt ve võ leg alább évi 40 re pü lé si óra kö te le zett sé get vál lal va lép jen a SAC Prog ram ba.

27.4. A SAC Prog ram ban vál lalt egyé ni ré sze se dé sük meg vál toz ta tá sát kérõ Részt ve võk a 7.3. be kez dés sze rint az új
Részt ve võk re vo nat ko zó el já rá sok nak kell ele get te gye nek.

27.5. A meg ál la pí tott éven kén ti re pü lé si órák hoz való csat la ko zás, il let ve an nak meg vál toz ta tá sa a je len SAC MOU
mó do sí tá sá val tör té nik, ame lyek va la mennyi meg le võ Részt ve võ nek és a csat la ko zó részt ve võ nek is alá kell ír nia.

27.6. A köz zé tett éven kén ti re pü lé si órák hoz való csat la ko zás, il let ve an nak meg vál toz ta tá sa a je len SAC MOU
 módosítása a je len SAC MOU mó do sí tá sá nak utol só alá írá sá nak nap já val lép ha tály ba.

28. Fejezet

Vámok, Adók és Hasonló Terhek

28.1. Te kint ve, hogy NAMO/NAMA a vá mok, adók és ha son ló ter hek alól men tes sé get él vez az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés Szer ve ze te, a nem ze ti kép vi se lõk és a nem zet kö zi tit kár ság jog ál lá sá ról  szóló meg ál la po dás (Ot ta wa, 1951.
 szeptember 20.) Fe le i nek te rü le tén, a Részt ve võk a SAC-Prog ram be szer zé se it, ki vi te le it, be ho za ta la it stb. a
NAMO/ NAMA-n ke resz tül vég zik.
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28.2. Amennyi re meg lé võ jog sza bá lya ik és ren del ke zé se ik le he tõ vé te szik, a Részt ve võk tö re ked nek an nak biz to sí tá -
sá ra, hogy a SAC-Prog ram mal össze füg gés ben a be ho za tal és ki vi tel te kin te té ben ne ves se nek ki azon nal azo no sít ha tó
vá mo kat, adó kat és ha son ló ter he ket, il let ve mennyi sé gi/mi nõ sé gi kor lá to zá so kat.

28.3. Az érin tett Részt ve võk tö re ked nek arra, hogy a fen ti ek sze rint men te sí tett adók, vá mok és ha son ló ter hek ne
 jelenjenek meg az AMP alap ján elõ ál lí tott In for má ci ók, il let ve anya gok árá ban. A Részt ve võk az ilyen adó kat, vá mo kat
és ha son ló ter he ket a je len SAC MOU-ban le írt ügyek ki elé gí tõ vég re haj tá sá hoz szük sé ges leg ked ve zõbb mó don ke ze -
lik.

28.4. A Fo ga dó Nem zet ki vé te lé vel, a Részt ve võk vo nat ko zá sá ban amennyi ben adók, vá mok vagy ha son ló ter hek
ke rül nek ki ve tés re, eze ket azon Részt ve võ nek a SAC Prog ram ban vál lalt költ ség ré sze se dé sén fe lü li, il let ve azon kí vü li
költ ség ként az a Részt ve võ or szág vi se li, amely ben ezek ki ve tés re ke rül tek.

28.5. A Fo ga dó Nem zet vo nat ko zá sá ban, a NA MO-nak fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges vá mok, adók és ha son ló ter -
hek aló li men tes sé get a NAMO és Fo ga dó Nem zet kö zöt ti Fo ga dó Nem ze ti Meg ál la po dás ban (HNA) kell sza bá lyoz ni,
a je len Fe je zet ben rög zí tet tek nél nem ke vés bé ked ve zõ fel té te lek mel lett.

29. Fejezet

Vitás Ügyek Rendezése

29.1. A je len SAC MOU ér tel me zé sé bõl vagy vég re haj tá sá ból ere dõ va la mennyi vi tát ki zá ró lag az érin tett Részt -
vevõk kö zöt ti egyez te tés út ján kell ren dez ni, nem vi he tõk nem ze ti vagy nem zet kö zi bí ró ság vagy Har ma dik Fél elé ren -
de zés cél já ból.

30. Fejezet

Módosítás, Felmondás és Megszüntetés

30.1. A je len SAC MOU a Részt ve võk köl csö nös írás be li egyet ér té sé vel bár mi kor mó do sít ha tó. A mó do sí tás an nak
ren del ke zé se sze rint lép ha tály ba.

30.2. Amennyi ben egy Részt ve võ fel mon da ni kí ván ja a je len SAC MOU-t, a kö vet ke zõ el já rást kell al kal maz ni:
30.2.1. A fel mon dás hi va ta los ér te sí té sé nek el kül dé sét meg elõ zõ en rész le tes egyez te tést kell foly tat ni a Részt ve võk

kö zött a fel mon dás kö vet kez mé nye i rõl és ezek el ke rü lé sé nek, il let ve mi ni ma li zá lá sá nak le he tõ sé ge i rõl.
30.2.2. A je len SAC MOU-t fel mon dó va la mely Részt ve võ nek leg ke ve sebb egy év vel a fel mon dás nap ját meg elõ zõ -

en írás ban kell tá jé koz tat nia a töb bi Részt ve võt szán dé ká ról.
30.2.3. A je len SAC MOU fel mon dá sa töb bek kö zött a NA MO-ból való ki lé pést is je len ti, amennyi ben a Részt ve võ

nem ré sze se egy má sik, a NA MO-val kap cso la tos meg ál la po dás nak. Ilyen ese tek ben a benn ma ra dó részt ve võk kö zös
 kérelmet nyúj ta nak be a NATO Fõ tit kár út ján a NAC-hoz, a NAMO Alap ok má nyá nak meg fe le lõ mó do sí tá sá ra.

30.2.4. A SAC SB meg vizs gál ja és dönt azon in téz ke dé sek rõl, ame lyek a je len SAC Prog ram min den Részt ve võt
foly ta tá sát és tel je sí té sét cé loz zák.

30.3. A fel mon dó Részt ve võ a fel mon dás ha tá lyo su lá sá ig tar to zik min den kö te le zett sé gét tel jes mér ték ben tel je sí te ni.

30.4. A fel mon dó Részt ve võ min den ren del ke zé sé re álló in téz ke dést meg tesz a töb bi Részt ve võ ké ré sé re a SAC
Prog ram nak a benn ma ra dó Részt ve võk je len SAC MOU sze rint foly ta tá sá nak elõ se gí té sé re.

30.5. A fel mon dás  miatt fel me rü lõ va la mennyi köz vet len költ sé get, be le ért ve a fel mon dás  miatti eset le ges Szer zõ dés
fel mon dá so kat vagy mó do sí tá so kat is, a fel mon dó Részt ve võ vi sel, amennyi ben a SAC SB más kép pen nem ha tá roz.
A benn ma ra dó Részt ve võk a fel mon dó Részt ve võ vel egyez tet ve ha tá roz zák meg a leg gaz da sá go sabb meg ol dást/ren de -
zést. A fel mon dó Részt ve võ költ sé gei azon ban nem lép he tik túl a je len SAC MOU ál tal meg ha tá ro zott tel jes kö te le zett -
ség vál la lá sá nak mér té két, figye lembe véve fel mon dó Részt ve võ ál tal már be fi ze tett össze ge ket.

30.6. A je len SAC MOU alap ján a fel mon dást meg elõ zõ en ka pott in for má ci ó kat és jo go kat a Részt ve võk meg tart ják
a je len SAC MOU fel mon dást meg elõ zõ en ér vé nyes ren del ke zé sei sze rint.

30.7. A je len SAC MOU-t a Részt ve võk bár mi kor köl csö nös és egy han gú írá sos egyet ér té sé vel meg le het szün tet ni.
Az ilyen meg szün te tés nek a leg gaz da sá go sabb fel té te lek kel kell tör tén nie. A NAMO NAC ál ta li meg szün te té sét köve -
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tõen a Részt ve võk kö zö sen vi se lik a meg szün te tés költ sé ge it, figye lembe véve a va gyon tár gyak ér té ke sí té sé bõl szár -
mazó hasz not, a NAMO Alap ok má nya, il let ve a B. Mel lék let 1. és 2. sz. Táb lá za tá ban meg ha tá ro zott költ ség meg osz tá -
sok sze rint.

30.8. Amennyi ben a je len SAC MOU meg szû nik, az Egye sült Ál la mok ál tal Nem-pénz be ni Hoz zá já ru lás ként biz to -
sí tott C–17 re pü lõ gé pek a NAMO Alap ok má nyá nak a va gyon csök ken té si el já rá sá nak al kal ma zá sá val vissza té rí ten dõ az
USA-nak.

30.9. A Rész te võ ket il le tõ hasz nok és kö te le zett sé gek vo nat ko zá sá ban a 10. Fe je zet (Har ma dik Fél nek Tör té nõ Ér té -
ke sí tés és Át adás), a 11. Fe je zet (Be ren de zé sek és Anya gok Át adá sa), a 12. Fe je zet (Fe le lõs sé gek és Igé nyek), a 23. Fe je -
zet (In for má ci ók Köz re adá sa és Fel hasz ná lá sa), a 25. Fe je zet (Biz ton sá gi In téz ke dé sek), a 29. Fe je zet (Vi tás Ügyek Ren -
de zé se) és a 30. Fe je zet (Mó do sí tás, Fel mon dás és Meg szün te tés) al kal ma zá sa foly ta tó dik, füg get le nül a je len
SAC MOU bár mely mó do sí tá sá tól, fel mon dás tól, meg szün te tés tõl vagy a je len SAC MOU le já ra tá tól.

31. Fejezet

Záró Rendelkezések

31.1. A je len SAC MOU alap ján a Részt ve võk va la mennyi te vé keny sé gét a vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lya ik és ren -
del ke zé se ik sze rint kell foly tat ni, be le ért ve a vo nat ko zó ex port-el len õr zé si jog sza bá lya i kat és ren del ke zé se i ket, il let ve
tisz te let ben tart va a nem zet kö zi jo got és nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sa i kat.

31.2. A je len SAC MOU nem üt köz het a Részt ve võk ha tá lyos nem ze ti jog sza bá lya i val és ren del ke zé se i vel. A je len
SAC MOU és a nem ze ti jog sza bá lyok és ren del ke zé sek és/vagy nem zet kö zi jog és nem zet kö zi meg ál la po dá sok kö zöt ti
üt kö zés ese tén az utób bi ak al kal ma zan dók a je len SAC MOU-val szem ben.

31.3. Amennyi ben egy Részt ve võ kép te len né vá lik a je len SAC MOU ren del ke zé se i nek ele get ten ni, ha la dék ta la nul
írás ban tá jé koz tat nia kell a töb bi Részt ve võt. A Részt ve võk ha la dék ta la nul egyez te tést kez de nek egy mó do sí tott vagy
csök ken tett ala pon tör té nõ foly ta tás ér de ké ben. Amennyi ben ez nem el fo gad ha tó va la mennyi Részt ve võ szá má ra, ak kor
a 30. Fe je zet (Mó do sí tás, Fel mon dás és Meg szün te tés) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

31.4. A je len SAC MOU sem mi lyen ren del ke zé se nem jár hat az zal a kö vet kez ménnyel, hogy Finn or szág és Svéd -
ország él vez ze az Ot ta wai Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek elõ nye it vagy azok kö te lez zék õket.

31.5. A Részt ve võk fe le lõs sé ge a je len SAC MOU alap ján az ilyen cé lok ra ren del ke zés re álló pénz esz kö zök tõl függ.

31.6. A NAMO Alap ok má nyá ban fog lalt ki vé te lek tõl el te kint ve, a je len SAC MOU el sõbb sé get él vez min den más az 
AMP-vel kap cso la tos me mo ran dum mal, meg ál la po dás sal és do ku men tum mal szem ben. Ahol a do ku men tu mok kö zött
össze egyez tet he tet len ség áll fenn, a je len SAC MOU SAC SB sze rint ér tel me zett ren del ke zé sei az irány adók.

31.7. A je len SAC MOU-ban sem mi sem ér tel mez he tõ a Részt ve võk nek a C–17 re pü lõ gé pek mû ve le te i ben való rész -
vé te li, il let ve se gít ség nyúj tá si kö te le zett sé ge ként.

32. Fejezet

Ipari Részvétel

32.1. Azon Részt ve võk szá má ra, akik az ipar rész vé te lét igény lik, a Részt ve võk, il let ve az ipar vál la la ta ik meg ál la po -
dá so kat köt het nek a SAC Prog ram Be szál lí tó i val a je len SAC MOU te rü le tén kí vül esõ mun kák vég zé sé re.

32.2. Egy Részt ve võ sem fog kö ve tel ményt tá masz ta ni a je len SAC MOU-val kap cso la tos ipar i rész vé tel, il let ve
egyéb ipar i vagy ke res ke del mi kom pen zá ci ó ra, amennyi ben ez nincs össz hang ban a je len SAC MOU-val.

33. Fejezet

Hatálybalépés Dátuma és Idõtartama

33.1. A je len SAC MOU-t, amely az Elõ szó ból, har minc négy (34) Fe je zet bõl és 2. Mel lék let bõl áll, a Részt ve võk
a nem ze ti el já rá sa ik kal össz hang ban ír ják alá és hagy ják jóvá. Je len SAC MOU a jó vá ha gyó nem ze tek kö zött azon
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a  napon lép ha tály ba, ami kor a Re pü lé si Órá ik (azaz a Re pü lé si Órák mi ni má lis szá ma) együt te sen el érik a 3500-at,
a SAC MOU-t ez után jó vá ha gyó Részt ve võk te kin te té ben pe dig a SAC MOU ál ta luk tör té nõ jó vá ha gyá sa nap ján lép
 hatályba.

33.1.1. A fen ti ek el le né re ezen SAC MOU nem lép ha tály ba mind ad dig, amíg a Ma gyar Részt ve võ, mint Fo ga dó
Nem zet, nem írta alá és hagy ta jóvá a SAC MOU-t.

33.1.2. Az USA Részt ve võ, a SAC MOU le té te mé nye sé ként, a Részt ve võ ket ér te sí ti, ha mi ni má lis tel jes Re pü lé si
Órá val kap cso la tos fel té tel tel je sült. Je len SAC MOU har minc (30) évig ma rad ha tály ban.

33.1.3. Az idõ tar tam a Részt ve võk be le egye zé sé vel mó do sí tás út ján meg vál toz tat ha tó ezen SAC MOU 30. Fejeze -
tével (Mó do sí tás, Fel mon dás és Meg szün te tés) össz hang ban.

33.2. Az egyes Részt ve võk költ ség ré sze se dé se nem ha lad hat ja meg a B. Mel lék let 4. sz. Táb lá za tá ban fel so rol ta kat.
Az Egye sült Ál la mok Be szer zé si Szeg mens költ ség meg osz tá sa nem vál to zik, azon ban a je len SAC MOU-t alá író to váb -
bi Részt ve võk kel a töb bi Részt ve võ költ ség ré sze se dé sét újra kell szá mí ta ni, il let ve a SAC Prog ram hoz csat la ko zó to váb -
bi Részt ve võk a je len SAC MOU alá írá sá val olyan jo gok kal és kö te le zett sé gek kel ren del kez nek, mint ha a SAC MOU-t
az hatályba lépésekor ír ták vol na alá.

33.3. Amennyi ben egy Részt ve võ a je len SAC MOU-t an nak ha tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom hó na pon be lül nem írja
alá, ak kor ezt a Részt ve võt új on nan csat la ko zó Részt ve võ nek kell te kin te ni a je len SAC MOU 27. Fe je ze té ben elõ írt ren -
del ke zé sek sze rint. (To váb bi Részt ve võk Csat la ko zá sa és a Re pü lé si Órák Mó do sí tá sa).

34. Fejezet

Nyelv, Példányok és Aláírás

34.1. A SAC Prog ram hi va ta los nyelv e az an gol.

34.2. A je len SAC MOU egy ere de ti pél dány ban ke rül alá írás ra. Az USA Részt ve võ az egyes Részt ve võk szá má ra
 hitelesített má so la to kat biz to sít és el lát ja az ere de ti ok mány õr zé sét.

[Aláírások]

A. melléklet

Fõbb szakaszok alap-ütemterve

Idõ (T) Fel adat
T0 A SAC MOU ha tály ba lé pé se
T0 + 2 hét NAMO fel ál lí tá sa, NAMA GM ki ne ve zé se
T0 + 1 hó nap LOA alá írá sa kö te le zõ jel leg gel (pénz ala pok le tét be he lye zé se); 

MOB inf ra struk tú ra épít ke zés meg kez dé se
T0 + 3 hó nap A Részt ve võk sze mé lyi ál lo má nyá nak el he lye zé sé nek meg ol dá sa, az in du ló ál lo mány a

 helyére ke rül
T0 + 6 hó nap HAW ak ti vá lá sa
1. C–17 elõtt Alap ve tõ MOB inf ra struk tu rá lis pro jek tek be fe je zé se
Ha tá mo gat ha tó U.S. C–17 Nem-pénz be ni hoz zá já ru lás 
T0 + 10 hó nap 1. FMS C–17 re pü lõ gép le szál lí tá sa (kor lá to zott had mû ve le ti ké pes ség)
T0 + 14 hó nap 2. FMS C–17 re pü lõ gép le szál lí tá sa (li mi ted ope ra ti o nal ca pa bi lity)
T0 + 19 hó nap I. Fá zis mû kö dé si ké pes ség (kor lá to zott hi ba ke re sés, kor lá to zott tá mo ga tó esz kö zök és tar ta -

lék al kat ré szek)
T0 + 23 hó nap II. Fá zis Mû kö dé si Ké pes ség (hon ál lo má si el len õr zés ké pes sé ge, ro bosz tu sabb hi ba ke re sés,

még több ren del ke zés re álló tá mo ga tó esz köz zel és tar al ék al kat résszel)
T0 + 31 hó nap III. Fá zis Mû kö dé si Ké pes ség (a leg több tá mo ga tó esz köz és tar ta lék ren del ke zés re áll, ön el -

lá tó tá mo ga tó ké pes ség)
T0 + 37 hó nap Tel jes Mû kö dé si Ké pes ség (FOC) 
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B. melléklet

Pénzügyek

BY 2007 mil lió USD Költ ség-
elõ irány zat

Költ ség
pla fon

Tel jes Be szer zé si Szeg mens (MOU 8.3.1 / 8.1.1 bek.) $1,199.2 $1.319.2
 FMS Re pü lõ gép Be szer zés $773,638
 FMS Tá mo ga tá si Ügy $387,868
 Ál lo má soz ta tá si Költ ség – Pápa, AB Ma gyar or szág $37,736

Éves Üze mel te té si Szeg mens (MOU 8.3.2 / 8.1.2 bek.) $147,159 $176,591
 Ál lan dó Költ ség
 FMS Kö ve tõ Tá mo ga tá si Ügy $69,288
 Misszi ós Sze mé lyi Ál lo mány $17,765
 Köz ve tett Költ ség $2,030
 Pápa AB Lé te sít mé nyek Fel újí tá sa $1,007
 Szi mu lá tor Fel újí tá si Költ sé gek $2,800
 Ki kép zés $5,765
 Na gyobb Mó do sí tá sok $4,000
 En ge dé lye zés + Re giszt rá ció $0,207
 TCTO/ Kar ban tar tás $3,000
 NAMO Ad mi niszt ra tív Költ sé gek $10,003
 Vál to zó Költ sé gek
 Fo gyó Anyag $0,653
 Üzem anyag $20,522
 DLR (Depó Szin tû Ja vít ha tó) $0,385
 Légi Után töl tés $3,793
 Re zsi $0,746
 Rep té ri Szol gál ta tá sok $5,195

Op ci o ná lis Kö ve tõ Be ru há zás (MOU 8.3.3 / 8.1.3 bek.) $27,980 $33,576
 Szi mu lá tor $26,840
 Szi mu lá tor lé te sít mény $1,140
SAC MOU
 Be szer zé si Szeg mens $1,199.2 $1,319.2
 Üze mel te té si Szeg mens (26 esz ten dõ) $3,826.1 $4,591.4
 Szi mu lá tor Op ció $27,980 $33,576
TELJES SAC MOU $5,053.4 $5,944.1

1. sz. táblázat

Beszerzési Szegmens Költségmegosztása

Köz zé tett re pü lé si órák
Be szer zé si szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Bul gá ria 65 1,70%

Cseh Köz tár sa ság 40 1,04%

Észt or szág 45 1,18%

Finn or szág 100 2,61%

Ma gyar or szág 50 1,31%

Olasz or szág 300 7,84%

Lett or szág 45 1,18%

Lit vá nia 45 1,18%
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Köz zé tett re pü lé si órák
Be szer zé si szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Hol lan dia 500 13,07%

Nor vé gia 400 10,46%

Len gyel or szág 150 3,92%

Ro má nia 200 5,23%

Szlo vé nia 60 1,57%

Svéd or szág 550 14,38%

Egye sült Ál la mok 1000 33,33%

Tel jes* 3550 100%

* 1000 re pü lé si órát fel té te lez ve re pü lõ gé pen ként US egy re pü lõ gép nek meg fe le lõt biz to sít A költ sé gek meg osz tá sát a 33.3% US ré sze se dés hez iga zít ják.

2. sz. táblázat

Mûveleti Szegmens Költségmegosztása

Köz zé tett Re pü lé si Órák
Mû ve le ti Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Bul gá ria 65 1,83%

Cseh Köz tár sa ság 40 1,13%

Észt or szág 45 1,27%

Finn or szág 100 2,82%

Ma gyar or szág 50 1,40%

Olasz or szág 300 8,45%

Lett or szág 45 1,27%

Lit vá nia 45 1,27%

Hol lan dia 500 14,08%

Nor vé gia 400 11,27%

Len gyel or szág 150 4,23%

Ro má nia 200 5,63%

Szlo vé nia 60 1,69%

Svéd or szág 550 15,49%

Egye sült Ál la mok 1000 28,17%

Tel jes 3550 100%

3. sz. táblázat

Költségmegosztás Kategóriák szerint

Be szer zé si Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Mû ve le ti Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Tény le ges Re pü lé si Órák

Be szer zé si Szeg mens

 FMS Re pü lõ gép Be szer zés X

 FMS Tá mo ga tá si Ügy X

 Ál lo má soz ta tá si Költ ség-Pá pa,
 AB Ma gyar or szág

X
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Be szer zé si Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Mû ve le ti Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Tény le ges Re pü lé si Órák

Üze mel te té si Szeg mens

Ál lan dó Költ sé gek X

FMS Kö ve tõ Tá mo ga tá si Ügy X

 Misszi ós Sze mé lyi Ál lo mány X

 Köz ve tett Költ ség X

 Pápa AB Lé te sít mé nyek Fel újí tá sa X

 Szi mu lá tor Fel újí tá si Költ sé gek X

 Ki kép zés X

 Na gyobb Mó do sí tá sok X

 En ge dé lye zés + Re giszt rá ció X

 TCTO/ Kar ban tar tás X

 NAMO Ad mi niszt ra tív Költ sé gek X

Vál to zó Költ sé gek

 Fo gyó Anyag X

 Üzem anyag X

 DLR Depó Szin tû Ja vít ha tó X

 Légi Után töl tés X

 Re zsi X

 Rep té ri Szol gál ta tá sok X

Op ci o ná lis Kö ve tõ vagy Be ru há zás

 Szi mu lá tor X

 Szi mu lá tor lé te sít mény X

4. sz. táblázat

MOU hatálybalépése 3500 Repülési Óránál

Köz zé tett Re pü lé si Órák
Be szer zé si Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Mû ve le ti Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Bul gá ria 65 1,73% 1,86%

Cseh Köz tár sa ság 40 1,07% 1,14%

Észt or szág 45 1,20% 1,29%

Finn or szág 100 2,67% 2,86%

Ma gyar or szág 50 1,33% 1,43%

Olasz or szág 300 8,00% 8,57%

Lett or szág 45 1,20% 1,29%

Lit vá nia 45 1,20% 1,29%

Hol lan dia 500 13,33% 14,29%

Nor vé gia 400 10,67% 11,43%

Len gyel or szág 150 4,00% 4,29%

Ro má nia 200 5,33% 5,71%
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Köz zé tett Re pü lé si Órák
Be szer zé si Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Mû ve le ti Szeg mens
Költ ség meg osz tá sa

Szlo vé nia 60 1,60% 1,71%

Svéd or szág 550 14,67% 15,71%

Egye sült Ál la mok 1000 33,33% 28,57%

MOU 3500

Meg jegy zés A fel té te le zés az, hogy a je len SAC MOU a Részt ve võk 3500 FH-val egyen lõ alá írá sát kö ve tõ en élet be.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 33.1. pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
 válását köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
94/2008. (IV. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és Románia Kormánya között a romániai

magyar hadisírok és a magyarországi
román hadisírok jogi helyzetérõl  szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zött a
 romániai ma gyar ha di sí rok és a ma gyar or szá gi ro mán
 hadisírok jogi hely ze té rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb -
biak ban: szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a követ -
kezõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és Románia Kormánya között a romániai
magyar hadisírok és a magyarországi

román hadisírok jogi helyzetérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má -
nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) azon meg gyõ zõ dé -
sük tõl ve zé rel ve, hogy a ka to nák nak és a pol gá ri sze mé -
lyek nek, akik éle tü ket vesz tet ték a két vi lág há bo rú ban
a kü lön bö zõ ha di ese mé nyek kö vet kez té ben, jo guk van
mél tó, örök nyug vó hely re,

ki in dul va a hu ma ni tá ri us nem zet kö zi jogi sza bá lyok ból
és el vek bõl, a há bo rú ál do za ta i nak vé del mé re vonatko -
zóan Genf ben, 1949. évi au gusz tus hó 12. nap ján kelt
Egyez mé nyek és azok 1977. jú ni us 8-i Ki egé szí tõ Jegy zõ -
köny vei ren del ke zé se i bõl, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 
és Ro má nia kö zött Te mes vá rott, 1996. szep tem ber 16-án
alá írt, a meg ér tés rõl, az együtt mû kö dés rõl és a jó szom -
széd ság ról  szóló Szer zõ dés el ve i bõl,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A fogalmak meghatározása

A je len Meg ál la po dás ban elõ for du ló fo gal mak hoz a
 következõ je len tés tár sul:



(1) „ro mán há bo rús el eset tek”:
a) a ro mán ál lam fegy ve res erõ i nek tag jai, be le ért ve

a nem zet kö zi egyez mé nyek ér tel mé ben a ka to nák kal ha -
son ló jog ál lá sú sze mé lye ket, akik a két vi lág há bo rú ban a
ha di ese mé nyek kö vet kez té ben vagy ha di fog ság ban vesz -
tet ték éle tü ket, aki ket a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
 temettek el;

b) ro mán pol gá ri sze mé lyek, aki ket a vi lág há bo rúk
 következtében le tar tóz tat tak, in ter nál tak vagy de por tál tak, 
ki vé gez tek, és a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén te met tek el.

(2) „ma gyar há bo rús el eset tek”:
a) a ma gyar ál lam fegy ve res erõ i nek tag jai, be le ért ve

a nem zet kö zi egyez mé nyek ér tel mé ben a ka to nák kal ha -
son ló jog ál lá sú sze mé lye ket, akik a két vi lág há bo rú ban
ha di ese mé nyek kö vet kez té ben vagy ha di fog ság ban vesz -
tet ték éle tü ket, aki ket Ro má nia te rü le tén te met tek el;

b) ma gyar pol gá ri sze mé lyek, aki ket a vi lág há bo rúk
kö vet kez té ben le tar tóz tat tak, in ter nál tak vagy de por tál tak, 
ki vé gez tek, és Ro má nia te rü le tén te met tek el.

(3) „ro mán ha di sí rok”:
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ta lál ha tó ro mán há bo -

rús el eset tek egye di vagy tö meg sír jai, me lyek ön ál ló an,
vagy te me tõk ben, il let ve azok par cel lá i ban ta lál ha tók.

(4) „ma gyar ha di sí rok”:
Ro má nia te rü le tén ta lál ha tó ma gyar há bo rús el eset tek

egye di vagy tö meg sír jai, me lyek ön ál ló an, vagy te me tõk -
ben, il let ve azok par cel lá i ban ta lál ha tók.

(5) „há bo rús em lék mû vek”:
há bo rús el eset tek em lé ké re emelt em lék mû vek, em lék -

táb lák és em lék je lek.

2. Cikk

Együttmûködés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen biz to sít ják a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén ta lál ha tó ro mán ha di sí rok és há bo -
rús em lék mû vek, il let ve a Ro má nia te rü le tén ta lál ha tó
 magyar ha di sí rok és há bo rús em lék mû vek meg õr zé sét és
a há bo rús el eset tek örök nyu ga lom hoz való jo gát, bele -
értve azt is, hogy nem en ge dik meg a ha di sí rok és a há bo -
rús em lék mû vek köz vet len kö ze lé ben olyan épít mé nyek
és lé te sít mé nyek el he lye zé sét, ame lyek nem össze egyez -
tet he tõk az adott hely mél tó sá gá val.

To váb bá a Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a ha di sí rok és
 háborús em lék mû vek azo no sí tá sát, nyil ván tar tá sát, lé te sí -
té sét, ja ví tá sát és gon do zá sát, va la mint a föl di ma rad vá -
nyok nak az ér de kelt Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re
való eset le ges át he lye zé sé vel kap cso la tos egyez te té se ket.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek a 6. Cikk (1) be kez dés ben meg -
határozott, a Meg ál la po dás vég re haj tá sá ért fe le lõs szer vei
köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást min de nek elõtt:

a) a ro mán és ma gyar ha di sí rok ról, va la mint há bo rús
em lék mû vek rõl, meg je löl ve el he lye zé sü ket és ál la po tu kat, 

to váb bá az új on nan fel fe de zett ha di sí rok ról és há bo rús
em lék mû vek rõl;

b) a har cok ban el esett és sa ját ál la muk te rü le tén el te -
me tett ro mán és ma gyar há bo rús el eset tek név so rá ról és
egyéb azo no sí tá si ada tá ról;

c) a ha di sí rok, va la mint há bo rús em lék mû vek ron gá lá -
sá ról, új já épí té sük ér de ké ben tett in téz ke dé sek rõl, va la -
mint a ha son ló ese tek meg aka dá lyo zá sát cél zó erõ fe szí té -
sek rõl.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek össze ha son lít ják az in for má ció -
cse re ered mé nye ként ka pott ada to kat sa ját ada ta ik kal és
egy mást köl csö nö sen tá jé koz tat ják az eset le ges el té ré sek -
rõl.

(4) A há bo rús el eset tek em lé ké nek ápo lá sa ér de ké ben
bár me lyik Szer zõ dõ Fél biz to sít ja a má sik ál lam ál lam pol -
gá rai szá má ra a te rü le tén ta lál ha tó ha di sí rok és há bo rús
em lék mû vek lá to gat ha tó sá gát.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen en ge dé lye zik egy -
más ku ta tó i nak a je len Cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett ada -
tok ba való be te kin tést.

(6) A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják egy mást a má sik ál la -
ma te rü le tén lévõ ha di sí rok és há bo rús em lék mû vek ku ta -
tá sa, azo no sí tá sa, meg je lö lé se és vé del me te rü le tén.

3. Cikk

A hadisírok és a hadi emlékmûvek elhelyezése

(1) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen, té rí tés men te sen
egy más ren del ke zé sé re bo csát ják azo kat a föld te rü le te ket,
ahol a ha di sí rok és há bo rús em lék mû vek ta lál ha tók, vagy
ahol a ké sõb bi ek ben lé te sül nek.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy a ha di sí ro -
kat és a há bo rús em lék mû ve ket az ere de ti he lyü kön õriz -
zék meg.

(3) Amennyi ben a je len Cikk (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott föld te rü le tet az egyik Szer zõ dõ Fél köz ér dek  miatt 
más cél ra kí ván ja hasz no sí ta ni, az ér de kelt Szer zõ dõ Fél
a je len Cikk (1) be kez dé sé ben elõ írt fel té te lek be tar tá sá val 
új föld te rü le tet biz to sít és vál lal ja a ha di sí rok és há bo rús
em lék mû vek át he lye zé sé vel és ren de zé sé vel járó költ sé -
ge ket.

(4) Az új föld te rü let ki vá lasz tá sa, va la mint a ha di sí rok
és há bo rús em lék mû vek át he lye zé se a má sik Szer zõ dõ Fél
be le egye zé sé vel tör té nik.

(5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban és Ro má ni á ban új on nan
fel tárt ro mán és ma gyar ha di sí rok ren de zé sét azon a he -
lyen kell meg va ló sí ta ni, ahol a föl di ma rad vá nyo kat meg -
ta lál ták. Ha ez nem le het sé ges, a Szer zõ dõ Fe lek ál tal meg -
ha tá ro zott mél tó he lyen.

(6) Amennyi ben az egy ko ri ha di sí rok és há bo rús em lék -
mû vek hely re ál lí tá sa már nem le het sé ges, a fe le lõs Szer -
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zõdõ Fél le he tõ sé get biz to sít a má sik Szer zõ dõ Fél szá má -
ra az adott he lyen a kö rül mé nyek nek meg fe le lõ emlék -
tábla ál lí tá sá ra. En nek költ sé ge a fe le lõs Szer zõ dõ Fe let
ter he li.

(7) A há bo rús em lék mû ve ken a fel ira tok két nyel vû ek
lesz nek, ro má nul és ma gya rul.

(8) Amennyi ben a ro mán vagy a ma gyar ha di sí rok kal
együtt egy adott he lyen más ál la mok ha di sír jai is talál -
hatók, a ha di sír gon do zó te vé keny ség so rán fo ga na to sí tan -
dó, vál to zást ered mé nye zõ in téz ke dé sek meg ho za ta la elõtt 
egyez tet ni kell az érin tett ál la mok ille té kes szer ve i vel.

4. Cikk

A földi maradványok exhumálása és újratemetése

(1) A há bo rús el eset tek föl di ma rad vá nya i nak új ra te me -
té se, vagy pe dig az ér de kelt Szer zõ dõ Fél nek tör té nõ
 átadása cél já ból vég zen dõ ex hu má lá sa ki zá ró lag an nak
ké ré sé re, a má sik Szer zõ dõ Fél be le egye zé sé vel tör tén het
meg. A ké rel met és a vá laszt dip lo má ci ai úton, írás ban
köz lik egy más sal.

(2) Az ex hu má lás en ge dé lye zé sét köve tõen a Szer zõ dõ
Fe lek meg egyez nek az ex hu má lás és az új ra te me tés, vagy
a föl di ma rad vá nyok át adá sá nak rész le te i ben.

(3) A föl di ma rad vá nyok ex hu má lá sát a Szer zõ dõ Fe lek
ille té kes ha tó sá gai en ge dé lyé vel hajt ják vég re. A föl di ma -
rad vá nyok át he lye zé sé nek költ sé gei a ké rel me zõt ter he lik.

(4) A föl di ma rad vá nyok ex hu má lá sa és új ra te me té se
le he tõ ség sze rint a Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõ i nek je len lé -
té ben tör té nik.

(5) Amennyi ben az új ra te me tés a má sik Szer zõ dõ Fél
or szá gá nak te rü le tén va ló sul meg, az ér de kelt Szer zõ dõ
Fél a má sik Szer zõ dõ Fél nek elõ ze tesen be mu ta tott és ál -
tala jó vá ha gyott terv alap ján va ló sít ja meg.

(6) Min den ex hu má lást és új ra te me tést jegy zõ könyv ben 
kell rög zí te ni, amely nek tar tal maz nia kell a ha di sír ere de ti
he lyét, va la mint új hely szí nét, az új ra te me tett sze mély
ada ta it, a fej fán ta lál ha tó sír fel ira tok szö ve gét, to váb bá
egyéb azo no sí tá si ada to kat és a tár gyi ma rad vá nyo kat. Az
ex hu má lás és új ra te me tés di gi tá lis fel vé te le ken is rög zí tés -
re ke rül.

5. Cikk

Költségek

(1) Mind két Szer zõ dõ Fél vi se li or szá ga te rü le tén a má -
sik Szer zõ dõ Fél ha di sír ja i nak és há bo rús em lék mû ve i nek
fenn tar tá si és gon do zá si költ sé ge it.

(2) Mind két Szer zõ dõ Fél sa ját költ sé gén a má sik Szer -
zõ dõ Fél or szá gá nak te rü le tén és an nak be le egye zé sé vel
ren dez he ti és gon doz hat ja ha di sír ja it és há bo rús em lék mû -
ve it.

6. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

(1) A je len Meg ál la po dás ban rög zí tett kö te le zett sé gek
tech ni kai vég re haj tá sá ért a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Had tör té ne ti In té zet és Mú -
zeum, Ro má nia ré szé rõl a Hõ sök Kul tu szá nak Or szá gos
Hi va ta la fe le lõs. A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton köl -
csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást a ki je lölt vég re haj tó szer -
vek eset le ges vál to zá sa i ról.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen biz to sít ják a je len
Cikk (1) be kez dé sé ben meg je lölt szer vek nek a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le tén lévõ ha di sír jai és há bo rús em lék -
mû vei ál la po tá nak el len õr zé si jo gát.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa
so rán tisz te let ben tart ják azon ál lam ha tá lyos jogszabá -
lyait, amely nek te rü le tén a ha di sí rok és a há bo rús em lék -
mû vek ta lál ha tók, to váb bá tisz te let ben tart ják a nem ze ti,
a val lá si és egyéb ha gyo má nya it.

(4) A je len Cikk (1) be kez dé sé ben meg je lölt szer vek
kö zöt ti kap cso lat tar tás köz vet le nül, és an gol nyel ven tör -
té nik.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek kö zött a je len Meg ál la po dás vég -
re haj tá sa so rán eset le ge sen fel me rü lõ vi tás kér dé sek tár -
gya lás sal vagy dip lo má ci ai úton ke rül nek meg ol dás ra.

7. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A je len Meg ál la po dás ak kor lép ha tály ba, ami kor
a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen, dip lo má ci ai úton, írás ban
ér te sí tik egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi kö ve tel mé nyek nek ele get
tet tek.

(2) A je len Meg ál la po dás írás ban mó do sít ha tó a Szer zõ -
dõ Fe lek köl csö nös be le egye zé se ese tén. A mó do sí tá sok
je len Cikk (1) be kez dé sé ben rög zí tet tek nek meg fele lõen
lép nek ha tály ba.

(3) A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.
Mind két Szer zõ dõ Fél fel mond hat ja a je len Meg ál la po -
dást, a má sik Szer zõ dõ Fél nek dip lo má ci ai úton el jut ta tott
írás be li ér te sí tés ben. Je len Meg ál la po dás az ér te sí tés kéz -
hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott hat hó nap el tel té vel vesz ti
ha tá lyát.
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Ké szült Bu ka rest ben, 2008. már ci us 6-án, két ere de ti
pél dány ban, mind egyik pél dány ma gyar és ro mán nyel -
ven, és mind két nyel vû vál to zat egy aránt hi te les.

(aláírások)”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a szer zõ dés 7. cik ké ben meg ha tá -
ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
 válását köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

49/2008. (IV. 23.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl  szóló 
67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj tan dó tá -
mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 67/2007. (VII. 26.)

FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  § (3) be kez dés
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés sze rin ti ki zá ró ok nem áll fenn,
 vagyis az ügy fél tá mo ga tást ve het igény be, ab ban az eset -
ben, ha

a) az Ag rár-vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
1.4.  Fiatal gaz dál ko dók in du ló tá mo ga tá sa címû in téz ke -
dés re nyúj tott be pá lyá za tot, il let ve e ren de let sze rint adott
be tá mo ga tá si ké rel met, és azt az MVH nem hagy ta jóvá,
vagy

b) az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti e tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá si idõ szak meg nyíl ta elõtt egyéb jog cím re be nyúj -
tott pá lyá za tát ille tõ leg tá mo ga tá si ké rel mét vissza von ta.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re
is al kal maz ni kell.

(2) Az 1.  § a ren de let ha tály be lé pé sét kö ve tõ har ma dik
na pon ha tá lyát vesz ti, e be kez dés a ren de let ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ ne gye dik na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A szociális és munkaügyi miniszter
6/2008. (IV. 23.) SZMM

rendelete

egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 13/A.  § (4) be kez dé -
sé ben, va la mint 20.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a szo ci á lis- és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és 
ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az azok -
hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló
30/2000. (IX. 15.) GM ren de let (a továb biak ban: R1.) a
kö vet ke zõ új 9/A.  §-sal egé szül ki:

„9/A.  § A mun ka ügyi köz pont men to ri szol gál ta tás
igény be vé te lét biz to sít hat ja az ál lás ke re sõ vagy a mun ka -
ügyi köz pont más szol gál ta tá sát igény be ve võ, ille tõ leg
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a mun ka ügyi köz pont tól tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély
szá má ra, ha a sze mé lyes kon zul tá ció alap ján meg ál la pít -
ha tó, hogy az együtt mû kö dé si kö te le zett ség tel je sí té sé hez, 
a szol gál ta tá sok, tá mo ga tá sok igény be vé te lé hez, az ál la mi
vagy más szer vek kel  való kap cso lat tar tás hoz, az ön ál ló
mun ká ba ál lás hoz, vagy a mun ka he lyen tör té nõ be il lesz -
ke dés hez sze mé lyes se gít ség re van szük sé ge. A men to ri
szol gál ta tást a men tor nyújt ja. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban
ré sze sü lõ sze mély szá má ra tör té nõ re ha bi li tá ci ós men tor
ki je lö lé sé nek sza bá lya i ról kü lön jog sza bály ren del ke zik.”

2.  §

(1) Az R1. 16.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A mun ka adó a 15.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott be je len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se so rán a kö vet -
ke zõ ada to kat je len ti be a szék he lye (te lep he lye) sze rint
ille té kes ki ren delt ség ré szé re:

a) a cég bí ró sá gon be jegy zett tel jes név,
b) szék hely (te lep hely) neve, címe,
c) adó szám, kö zös sé gi adó szám, adó azo no sí tó jel,
d) gaz dál ko dá si for ma,
e) fõ te vé keny ség meg ne ve zé se,
f) át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám,
g) ve ze tõ neve, be osz tá sa,
h) a mun ka adó kép vi se lõ jé nek neve, címe, telefon -

száma,
i) a mun ka adó e-ma il címe,
j) a mun ka kör meg ne ve zé se, vár ha tó ke re set,
k) a mun ka kör re vo nat ko zó fog lal koz ta tá si jog vi szony

meg je lö lé se, a vég zen dõ te vé keny ség meg ne ve zé se,
l) a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett -

ség,
m) a mun ka adó a be je len tett ál lás ra kér-e köz ve tí tést,

to váb bá az ál lás hely hir det he tõ-e,
n) az m) pont ban meg ha tá ro zott kér dés re adott igen vá -

lasz ese tén:
na) a köz ve tí tés sel be töl te ni kí vánt lét szám,
nb) a köz ve tí tés kez de te és vége,
nc) a fog lal koz ta tás napi idõ tar ta ma (tel jes mun ka idõ,

rész mun ka idõ),
nd) mun ka rend, mun ka idõ-be osz tás, napi mun ka kez dés 

idõ pont ja,
ne) a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges is me re tek, kész -

sé gek, a szük sé ges gya kor la ti idõ,
nf) a mun ka ter mé sze té bõl adó dó spe ci á lis körül -

mények,
ng) a mun ka kör höz kap cso ló dó jut ta tá sok,
o) a mun ka erõ igény-be je len tés hez vár ha tó an kap cso -

ló dik-e kül föl di ál lam pol gár fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló
ké re lem,

p) vár ha tó-e a mun ka kör be töl té sé hez kap cso ló dó an
mun ka erõ-köl csön zés, ki ren de lés, ki kül de tés,

q) az ál lást kí ná ló kí ván ja-e az ál lást kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ sze mély fi gyel mé be aján la ni.”

(2) Az R1. 16.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo -
zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A mun ka adó nak az (1) be kez dés a)–i) pont já ban
meg ha tá ro zott ada ta it az elsõ al ka lom mal tör té nõ mun ka -
erõ-igény be je len té se kor kell kö zöl nie a szék he lye (te lep -
he lye) sze rint ille té kes ki ren delt ség gel. Ezt köve tõen
ezek rõl az ada tok ról a mun ka adó ak kor tá jé koz tat ja a ki -
ren delt sé get, ha azok ban vál to zás tör té nik.”

3.  §

Az R1. 20.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) Ha a fog lal koz ta tó nyi lat ko za ta alap ján az ál lás hely 
hir det he tõ, az az Eu ró pai Fog lal koz ta tá si Szol gá lat
(EURES) há ló za tán meg je le nik, és arra a kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mély is ki köz ve tít he tõ.”

4.  §

Az R1. 21.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge
az Flt. 13/A.  § (3) be kez dé se alap ján, pá lyá za ti el já rás
ered mé nye ként tá mo ga tást nyújt hat olyan egyé ni vál lal ko -
zó, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz -
da sá gi tár sa ság ré szé re, aki (amely) té rí tés men te sen

a) mun ka erõ pi a ci és fog lal ko zá si in for má ci ót nyújt el -
ma ra dott tér sé gek ben vagy a mun ka erõ pi a con hát rá nyos
hely zet ben lévõ ré te gek szá má ra,

b) mun ka-, pá lya-, ál lás ke re sé si, re ha bi li tá ci ós és pszi -
cho ló gi ai ta nács adást nyújt azok nak a sze mé lyek nek,
akik nek a mun ka ügyi köz pont e szol gál ta tá sok igény be vé -
te lét fel aján lot ta,

c) a 9/A.  §-ban meg ha tá ro zott men to ri szol gál ta tást
nyújt azok nak a sze mé lyek nek, akik nek a mun ka ügyi köz -
pont e szol gál ta tá sok igény be vé te lét fel aján lot ta, vagy

d) a 11.  §-ban meg ha tá ro zott he lyi (tér sé gi) fog lal koz -
ta tá si ta nács adást vé gez.”

5.  §

Az R1. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„A 21.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás

nyúj tá sa ese tén a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ szer ve zet vagy
egyé ni vál lal ko zó ál tal nyúj tott szol gál ta tás szak mai és
mód szer ta ni el len õr zé sét a mun ka ügyi köz pont lát ja el.”
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6.  §

Az R1. 25.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A 21.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás
össze gé nek ki szá mí tá sá nál a szel lem i fog lal ko zá sú ak te -
kin te té ben a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal a tá mo ga -
tás meg ál la pí tá sá nak évét mint tárgy évet meg elõ zõ má so -
dik évre vo nat ko zó an meg ha tá ro zott havi brut tó át lag ke re -
set és a ta nács adás tí pu sá nak szor zó ját kell ala pul ven ni.
En nek meg fele lõen a költ ség nor ma

a) egyé ni ta nács adás ese tén a tárgy évet meg elõ zõ má -
so dik évre vo nat ko zó an meg ál la pí tott nem zet gaz da sá gi át -
lag ke re set × 0,026–0,035 Ft/fõ/óra,

b) cso por tos ta nács adás ese tén a tárgy évet meg elõ zõ
má so dik évre vo nat ko zó an meg ál la pí tott nem zet gaz da sá gi 
át lag ke re set × 0,02–0,03 Ft/óra,

c) men to ri szol gál ta tás ese tén (ide ért ve a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós men tor tevékeny -
ségét is) a tárgy évet meg elõ zõ má so dik évre vo nat ko zó an
meg ál la pí tott nem zet gaz da sá gi át lag ke re set × 0,01–
0,015 Ft/óra.”

7.  §

Az R1. 27.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A 26.  §-ban meg ha tá ro zott ke re set pót ló jut ta tás
össze ge meg egye zik a mun ka ügyi köz pont ál tal tá mo ga -
tott kép zés ben részt ve võk ré szé re nyújt ha tó ke re set pót ló
jut ta tás össze gé vel.”

8.  §

Az R1. 1. szá mú mel lék le te he lyé be – az R1. mel lék le te -
ként – e ren de let mel lék le te lép.

9.  §

(1) A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la -
mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely -
ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM ren de let (a továb biak ban: R2.) 10.  §
(1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Flt. 17.  §-a alap ján an nak ré szé re, akit a mun ka -
ügyi köz pont leg alább há rom hó nap ja ál lás ke re sõ ként
nyil ván tart, vagy aki re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sül, és
aki ön ma ga fog lal koz ta tá sát egyé ni vál lal ko zás ke re té ben, 
gaz da sá gi tár sa ság – a tár sa ság te vé keny sé gé ben sze mé -
lye sen köz re mû kö dõ – tag ja ként, a sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény 3.  §-a 18. pont já ban 

meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ként old ja meg, a
kö vet ke zõ tá mo ga tá sok nyújt ha tók:”

(2) Az R2. 10.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új c) pont tal
egé szül ki:

[Az Flt. 17.  §-a alap ján an nak ré szé re, akit a mun ka ügyi 
köz pont leg alább há rom hó nap ja ál lás ke re sõ ként nyil ván -
tart, vagy aki re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sül, és aki
ön ma ga fog lal koz ta tá sát egyé ni vál lal ko zás ke re té ben,
gaz da sá gi tár sa ság – a tár sa ság te vé keny sé gé ben sze mé -
lye sen köz re mû kö dõ – tag ja ként, a sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény 3.  §-a 18. pont já ban 
meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ként old ja meg, a
kö vet ke zõ tá mo ga tá sok nyújt ha tók:]

„c) a vál lal ko zói te vé keny ség foly ta tá sá hoz és meg kez -
dé sé hez szük sé ges szak ta nács adás költ sé gei.”

(3) Az R2. 10.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(6) be kez dés szá -
mo zá sa (3)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tõ ke -
jut ta tás az ott meg je lölt ér ték ha tá ron be lül rész ben vissza -
té rí ten dõ, rész ben vissza nem té rí ten dõ for má ban is nyújt -
ha tó.”

10.  §

Az R2. 11.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[A bér tá mo ga tás meg ál la pí tá sa kor]
„b) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mély nek kell te -

kin te ni
ba) azt a sze mélyt, aki re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze -

sül, to váb bá
bb) azt az ál lás ke re sõt,

1. aki nek mun ka ké pes ség-csök ke né sé nek mér té ke
– az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak -
ér tõi In té zet (a továb biak ban: ORSZI), 2007.
 augusztus 15-ét meg elõ zõ en az Or szá gos Or vos -
szak ér tõi In té zet nek (a továb biak ban: OOSZI),
vas utas biz to sí tot tak ese té ben a Ma gyar Ál lam -
vas utak Or vos szak ér tõi In té ze té nek szak vé le -
mé nye sze rint – leg alább a 40 szá za lé kot el éri,
vagy

2. aki nek egész ség ká ro so dá sá nak mér té ke – az
ORSZI szak vé le mé nye sze rint – leg alább a
40 szá za lé kot el éri, vagy re ha bi li tá ci ós ja vas lat -
tal ren del ke zik.”

11.  §

Az R2. 19.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás szem pont já ból meg vál to zott mun ka -
ké pes sé gû sze mély nek azt a sze mélyt kell te kin te ni,
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a) aki nek mun ka ké pes ség-csök ke né sé nek mér té ke – az 
ORSZI, 2007. au gusz tus 15-ét meg elõ zõ en az OOSZI,
vas utas biz to sí tot tak ese té ben a Ma gyar Ál lam vas utak Or -
vos szak ér tõi In té ze té nek szak vé le mé nye sze rint – leg -
alább az 50 szá za lé kot el éri, vagy

b) aki nek egész ség ká ro so dá sá nak mér té ke – az ORSZI
szak vé le mé nye sze rint – leg alább a 40 szá za lé kot el éri,
vagy re ha bi li tá ci ós ja vas lat tal ren del ke zik.”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R1. 18.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „a 3. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott,” szö veg rész, az R1. 21.  §
(2) be kez dés d) pont já ban a „4. szá mú” szö veg rész, az R1.
21.  § (4) be kez dé se, va la mint az R1. 2–6. szá mú mel lék le -
te ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 6/2008. (IV. 23.) SZMM rendelethez

„Melléklet
a 30/2000. (IX.15.) GM rendelethez

A szol gál ta tás nyúj tá sá nak sze mé lyi fel té te lei

A mun ka ügyi köz pont ál tal tá mo ga tott szol gál ta tást – az 
e) 3. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel – egye te mi vagy fõ is ko -
lai szin tû vég zett ség gel, il let ve az új, több cik lu sú kép zé si
rend szer nek meg fele lõen alap fo ko zat tal vagy mes ter fo ko -
zat tal ren del ke zõk nyújt hat nak, ha a kö vet ke zõk ben meg -
ha tá ro zott szak kép zett ség va la me lyi ké vel ren del kez nek:

a) mun ka erõ pi a ci és fog lal ko zá si in for má ci ók nyúj tá -
sa, va la mint he lyi (tér sé gi, EURES) fog lal koz ta tá si ta -
nács adás ese tén bár mely fel sõ fo kú vég zett ség, to váb bá
mun ka erõ pi a ci in for má ció nyúj tás ese té ben ezen a te rü le -
ten szer zett egy év szak mai gya kor lat;

b) mun ka-, pá lya-, re ha bi li tá ci ós ta nács adás nyúj tá sa
ese tén

1. mun ka vál la lá si ta nács adó vég zett ség, vagy
2. szo ci ál pe da gó gi ai vég zett ség, vagy
3. szo ci á lis mun kás vég zett ség, vagy
4. mun ka- és pá lya ta nács adó vég zett ség, vagy

5. fel sõ ok ta tá si di ák ta nács adó poszt gra du á lis vég -
zett ség, vagy

6. ta nu lá si és pá lya ta nács adó pe da gó gus vég zett -
ség, vagy

7. fel sõ fo kú men tál hi gi é nés vég zett ség, vagy
8. pá lya ori en tá ci ós ta nár, vagy
9. pszi cho ló gus vég zett ség, vagy

10. ta nács adó szak pszi cho ló gus vég zett ség, mun ka- 
és pá lya ta nács adó spe ci a li zá ci ó val, vagy

11. mun ka- és szer ve zet pszi cho ló gi ai szak pszi cho -
ló gus vég zett ség, vagy

12. szo ci á lis me ne dzser, vagy
13. szo ci o ló gus, vagy
14. szo ci á lis szer ve zõ, vagy
15. jo gász, vagy
16. and ra gó gus, vagy
17. sze mély ügyi szer ve zõ, vagy
18. szo ci ál po li ti kus, vagy
19. gyógy pe da gó gus, vagy
20. bár mi lyen sza kos ta nár, vagy
21. igaz ga tás szer ve zõ;

c) pszi cho ló gi ai ta nács adás ese tén
1. pszi cho ló gus vég zett ség, vagy
2. ta nács adó szak pszi cho ló gus vég zett ség, mun ka-

és pá lya ta nács adó spe ci a li zá ci ó val, vagy
3. mun ka- és szer ve zet pszi cho ló gi ai szak pszi cho -

ló gus vég zett ség;
d) ál lás ke re sé si ta nács adás ese tén fel sõ fo kú hu mán

vég zett ség;
e) mun ka erõ-pi a ci se gí tõ (men tor) te vé keny ség ese -

tében:
1. egye te mi szin tû jo gász, or vos, hu mán szer ve zõ,

pszi cho ló gus, szo ci ál po li ti kus vagy szo ci o ló gus
szak kép zett ség; böl csé szet tu do má nyi vagy köz -
gaz da sá gi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett -
ség; egye te men vagy fõ is ko lán szer zett ta ná ri
vég zett ség, szo ci á lis mun kás szak kép zett ség;
igaz ga tás szer ve zõ, mun ka vál la lá si ta nács adó,
mun ka ügyi kap cso la tok vagy sze mély ügyi szer -
ve zõ szak kép zett ség,

2. az 1. pont ban fel nem so rolt egye te mi vagy fõ is -
ko lai szin tû vég zett ség és mun ka ügyi, tár sa da -
lom biz to sí tá si, sze mély ügyi, sze mély ze ti
 szakképesítés vagy szak irá nyú to vább kép zés ben 
szer zett sze mély ügyi szak igaz ga tás-szer ve zõ
szak kép zett ség,

3. kö zép is ko lai vég zett ség és ál la mi lag el is mert
fel sõ fo kú mun ka ügyi, fel sõ fo kú sze mély ze ti,
fel sõ fo kú sze mély ügyi, fel sõ fo kú tár sa da lom -
biz to sí tá si, kö zép fo kú mun ka ügyi, kö zép fo kú
sze mély ügyi, kö zép fo kú tár sa da lom biz to sí tá si,
szo ci á lis ügy in té zõ vagy szo ci á lis asszisz tens
szak ké pe sí tés.”
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
47/2008. (IV. 23.) OGY

határozata

a géntechnológiai tevékenységgel,
annak mezõgazdasági és élelmiszer-elõállítási
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl
és az ezeket érintõ magyar stratégiáról  szóló

53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak
végrehajtásáról  szóló jelentés elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés a gén tech no ló gi ai te vé keny ség gel,
an nak me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-elõ ál lí tá si al kal ma zá -
sá val kap cso la tos egyes kér dé se krõl és az eze ket érin tõ
ma gyar stra té gi á ról  szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY ha tá ro -
zat ban fog lal tak vég re haj tá sá ról  szóló idõ ará nyos tel je sí -
tést tar tal ma zó je len tést el fo gad ja.

2. Az Or szág gyû lés ugyan ak kor fel hív ja a Kor mány
 figyelmét azok ra a te rü le tek re, ame lyek meg ol dá sá ban
 további elõ re lé pés szük sé ges. Ezek kü lö nö sen az aláb bi ak:

a) Az EU-ban en ge dé lye zett GM-faj ták, il let ve a vizs -
gá la ti fá zis ban lévõ faj ta je löl tek ha tás vizs gá la ta i ra ren del -
ke zés re álló költ ség ve té si for rá sok el enyé szõ ek, azok a
 kitûzött cé lok el éré sé hez elég te le nek, ezért azo kat je len tõ -
sen nö vel ni kell. Csak így te remt he tõk meg a tu do mány
szá má ra az e kér dé sek tisz tá zá sá hoz szük sé ges fel té te lek,
ezért a tu do mány irá nyí tás ban a GM-ter mék elõ ál lí tás
 helyett a GM-mel lék ha tás-vizs gá la tok kap ja nak pri o ri tást
a ku ta tá si (NKTH, OTKA, ÚMFT stb.) pá lyá za ti rend sze -
rek ben.

b) Az 53/2006. (XI. 29.) OGY ha tá ro zat tal és a
2001/18/EK irány elv vel össz hang ban, a kö zös sé gi jog
adta ke re tek ma xi má lis ki hasz ná lá sá val úgy kell a ha zai
jogi sza bá lyo zást to vább mó do sí ta ni, hogy a ha tás vizs gá -
la tok ban a faj ta tu laj do nos bio tech no ló gi ai cé gek kö te le -
sek le gye nek együtt mû köd ni, to váb bá erõ sít he tõ le gyen
a fo gyasz tók, a szom szé dos gaz dál ko dók és a he lyi kö zös -
sé gek ön ren del ke zé si jo gá nak, vá lasz tá si és vál lal ko zá si
sza bad sá gá nak, va la mint a GM-tech no ló gi á tól el té rõ gaz -
dál ko dá si és kör nye zet hasz ná la ti rend sze rek és spe ci á lis
ága za tok, mint pél dá ul az öko ló gi ai gaz dál ko dás, ve tõ -
mag ter mesz tés, kör nye zet- és ter mé szet vé de lem ér de ke i -
nek ér vé nye sí té se.

c) Foly tat ni és erõ sí te ni kell a nem zet kö zi erõ fe szí té se -
ket an nak ér de ké ben, hogy to vább nö ve ked jen az Eu ró pai
Par la ment el len õr zõ és dön tés ho zó sze re pe a gén tech no ló -
gi ai sza bá lyoz ás te rü le tén.

* Az Or szág gyû lés a ha tá ro za tot a 2008. áp ri lis 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

d) A füg get len ku ta tá sok kal alá tá masz tott ha tás vizs gá -
la tok fel té te le it és az erre ala po zott tá jé koz ta tás rend sze rét
meg kell te rem te ni a szük sé ges pénz ügyi for rá sok kal
együtt.

e) A gén tech no ló gi ai úton mó do sí tott nö vé nyek kel
kap cso la tos szennye zõ dé sek fel de rí té se és meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben szi go rí ta ni kell a ha zai el len õr zé si rend -
szert, to váb bá tá mo gat ni szük sé ges a tech no ló gia hosszú
távú kör nye ze ti, öko ló gi ai és hu mán – egész ség ügyi ha tá -
sa i nak nyo mon kö ve té sét biz to sí tó nem ze ti vizs gá la ti pro -
to koll, el já rás rend ki dol go zá sát, és az ez zel kap cso la tos
mo ni tor ing rend szer egy sé ges in téz mé nyi hát te ré nek
 kialakítását.

f) 2008. má jus 15-ig ki kell je löl ni az Egész ség ügyi
Gén tech no ló gi ai Ha tó sá got és Egész ség ügyi Szak ha tó sá -
got, to váb bá mi e lõbb szük sé ges el in dí ta ni a már for ga lom -
ban lévõ, il let ve en ge dé lye zés alatt álló gén tech no ló gi á val
mó do sí tott faj ták, faj ta je löl tek hu mán- és ál lat egész ség -
ügyi vizs gá la ta it.

g) Szi go rú szank ció rend szer rel szük sé ges érvényesí -
teni a ha tár ér té kek be tar tá sát.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Mór ing Jó zsef At ti la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
20/2008. (IV. 23.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 60. § (1) be kez dé se alap ján, a hon -
vé del mi mi nisz ter ja vas la tá ra

Wapp ler né dr. Ba logh Ág nest,

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rát e tiszt -
ségébõl

– 2008. áp ri lis 30-ai ha tállyal –

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
21/2008. (IV. 23.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben a hon vé del mi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Jó zsef Pé tert,

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
16/2008. (IV. 23.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok
kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ

kölcsönös eljárásról  szóló, 2007. november 21-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2007. évi
CLXXVII. tör vény 2. és 3.  §-ának hatálybalépésérõl és 4.  §-ának hatályvesztésérõl

A 2007. évi CLXXVII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2007. de cem ber 28-i, 185. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és a Lett Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio -
met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról  szóló Meg ál la po dás
a 13. cikk ér tel mé ben az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ  Felek dip lo má ci ai úton ér te sí -
tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges, nem ze ti  jogukban fog lalt fel té te le ket tel je sí tet -
ték. A Fe lek a Meg ál la po dást a 12. cikk ér tel mé ben 2007. de cem ber 21-tõl a ha tály ba lé pé sig ide ig le ne sen al kal maz zák.

A Ma gyar Fél 2007. ja nu ár 9-i kel te zé sû jegy zé ké ben ér te sí tet te a Lett Fe let a Meg ál la po dás meg erõ sí té sé rõl, a Lett
Fél ha son ló tar tal mú jegy zé két a Ma gyar Fél 2008. már ci us 28-án vet te kéz hez. A Meg ál la po dás a 13. cikk ér tel mé ben
2008. má jus el se jén lép ha tály ba, a  hatálybalépés nap já val a Meg ál la po dás ide ig le nes al kal ma zá sa meg szû nik.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi CLXXVII. tör vény 5.  §-ának (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lett Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban,
 valamint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról  szóló, 
2007. no vem ber 21-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2007. évi CLXXVII. tör vény 2. és 3.  §-a 2008. má jus
 elsején, azaz ket tõ ezer-nyolc  május el se jén lép ha tály ba, a ha tály ba lé pés nap já val a tör vény 4.  §-a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság
(1052 Bu da pest V., Vá ros ház utca 7.)

h i r d e t m é n y e

Az Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és
a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9. § (1) be kez dé se sze rint

n y i l v á n o s   s o r s o l á s t

tart a Rá kos me ze je Mgtsz Zrt. hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld ki adá si el já rás tár gyát ké pe zõ föld rész le tek re.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: A Rá kos me ze je Mgtsz Zrt. érin tõ en, az 1993. évi II. tör vény alap ján meg -
határozott rész arány-tu laj don ér ték kel (arany ko ro na) ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2230 Gyöm rõ, Szent Ist ván út 65–67., Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház.

A sor so lás ide je: 2008. má jus 27., 10.00 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Gyöm rõ

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

 (ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
 AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

028/41 szán tó 6,5974 103,63 75,86  

029/1 gyep (rét) 3,7784 98,62 4,38  

029/4 gyep (rét) 0,8565 22,35 22,35  

034/8 gyep (rét), ná das 0,6265 14,18 1,58  

034/10 gyep (rét) 6,5058 169,80 10,93  

043/2 gyep (rét), (le ge lõ) 1,4851 29,32 29,32 He lyi jel.
Term.véd. te rü let

043/3 gyep (rét) 5,8086 212,01 212,01 He lyi jel.
Term.véd. te rü let

097/2 szán tó 0,2765 2,41 2,41  

4419 kert 0,0706 1,35 1,35  

Település: Mag lód

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

 (ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0171/34 szán tó 0,0334 0,93 0,93  

0185/6 gyep (rét), szán tó 36,1488 856,43 1,08  

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó cse re -
meg ál la po dá so kat a Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság fi gye lem be ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so lás
kez de té ig a hely szí nen, a cse rét – amely csak a tu laj don ba ad ha tó föld rész le tek re vo nat ko zik – a sor so lást kö ve tõ 15 na -
pon be lül le het a Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz írás ban be nyúj ta ni.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got sem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.
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A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt rész arány-tu laj do nos sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot -
tal kép vi sel tet he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be.

   Mi a kich Gá bor s. k.,
    fõ igaz ga tó

A Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14., 4002 Pf. 404)

h i r d e t m é n y e

A Haj dú-Bi har Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény 4/B. § (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Haj dú do rog, Bocs kai Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban álló rész arány-föld tu laj do nú föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Haj dú do rog Mozi (4087 Haj dú do rog, Bö ször mé nyi út 17.)

A sor so lás ide je: 2008. jú ni us 3–4., 10.00 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Haj dú do rog (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

097/1 erdõ 5,7795 52,02
457/5202-ed ré sze

0352/4 gyü möl csös 8,0466 335,54
0352/7 gyü möl csös 9,5338 397,56
0352/8 gyü möl csös 7,8674 328,07
0352/9 gyü möl csös 5,1642 215,35

357/21535-öd ré sze
0352/10 gyü möl csös 2,4926 103,94 Föld mé ré si je gyek
0352/12 erdõ 0,4877 4,39
0352/13 gyü möl csös 2,0289 84,61

2223/8461-ed ré sze
0352/16 gyü möl csös 0,6920 28,86

1306/2886-od ré sze

Te le pü lés: Új fe hér tó (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

0282/20 gyü möl csös (ki vett) 40,6783 949,71
48025/94971-ed ré sze

0289/1 gyü möl csös (erdõ) 49,5632 861,99
0289/27 gyü möl csös 2,2334 44,60
0289/28 gyü möl csös 9,4359 164,18
0289/31 gyü möl csös 9,2992 161,14
0289/33 gyü möl csös 4,2995 74,81
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

0292/9 gyü möl csös 11,9925 208,67
0292/12 gyü möl csös 19,1256 332,79

26542/33279-ed ré sze

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek. Több rész arány-föld tu laj do nos
egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó cse re meg ál la po dá so kat a tör vény
9/B. § alap ján a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv fi gye lem be ve szi.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.
cím zett ki fo gást nyújt hat be a Haj dú-Bi har Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (4024 Deb re cen,
 Kossuth u. 12–14. sz.)

Har sá nyi An tal s. k.,
fõ igaz ga tó
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó 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.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó 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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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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 adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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.

HU ISSN 0076—2407
08.1172 – 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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