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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XXXIV.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást

Kezelõ Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén
 való településérõl és mûködésérõl  szóló Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés Szer ve ze te kö zöt ti, a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ
Szer ve zet nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén  való te le pü -
lé sé rõl és mû kö dé sé 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.  § Az Or szág gyû lés a szer zõ dést e tör vénnyel kihir -
deti.

3.  § A szer zõ dés an gol és ma gyar nyel vû hi te les szö ve ge 
a kö vet ke zõ:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE NORTH

ATLANTIC TREATY ORGANISATION ON THE
INSTALLATION AND OPERATION OF THE NATO
AIRLIFT MANAGEMENT ORGANISATION IN THE

REPUBLIC OF HUNGARY

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry,
Rep re sen ted by His Ex cel len cy Mr Zol tán Mar ti nusz,
Per ma nent Rep re sen ta ti ve of the Re pub lic of Hun ga ry

on the North At lan tic Council

and

The North At lan tic Tre aty Or ga ni sa ti on,
rep re sen ted by His Ex cel len cy Mr. Jaap de Hoop

Schef fer,
Sec re ta ry Ge ne ral of the North At lan tic Tre aty

Or ga ni sa ti on

He re i naf ter re fer red to as „the Par ti es”,

Con si de ring that the Char ter of the NATO Air lift
Ma na ge ment Or ga ni sa ti on was app ro ved by the North
At lan tic Co un cil on 20 June 2007;

Con si de ring the Ag re e ment on the Sta tus of the North
At lan tic Tre aty Or ga ni sa ti on, Na ti o nal Rep re sen ta ti ve and 
In ter na ti o nal Staff, done in Ot ta wa on 20 September 1951;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.

Con si de ring the Me mo ran dum of Un ders tan ding on
Stra te gic Air lift Ca pa bi lity;

Con si de ring the of fer of the Go vern ment of Re pub lic of
Hun ga ry to ac com mo da te the NATO Air lift Ma na ge ment
Or ga ni sa ti on and the NATO Air lift Ma na ge ment Agency
on its territory;

Con si de ring the wil ling ness of the Go vern ment of the
Re pub lic of Hun ga ry to ac com mo da te the Stra te gic Air lift
Ca pa bi lity on the Pápa Air ba se in the Republic of
Hungary;

De si ring to de fi ne the le gal sta tus of the NATO Air lift
Ma na ge ment Or ga ni sa ti on, the NATO Air lift
Ma na ge ment Agen cy, and NAMO of fi ci als, when pre sent
on its territory;

Have ag re ed as fol lows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the pur po se of the pre sent Ag re e ment:

1.1 ,,Hun ga ri an Aut ho ri ti es” me ans the or gans of the
Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry, inc lu ding the
or gans of the Hun ga ri an pub lic ad mi nist ra ti on as well as
the ir duly de sig na ted and authorised officials;

1.2 ,,NAMO Char ter” me ans the Char ter of the NATO
Air lift Ma na ge ment Or ga ni sa ti on, as app ro ved by the
North At lan tic Co un cil on 20 June 2007;

1.3 ,,NAMO” me ans the NATO Air lift Ma na ge ment
Or ga ni sa ti on, cre a ted wit hin the fra me work of the North
At lan tic Tre aty Or ga ni sa ti on and es tab lis hed by the North
At lan tic Co un cil, pur su ant to Ar tic le IX of the North
At lan tic Tre aty, as well as its en ti ti es per ta i ning the re to:
the Bo ard of Di rec tors, the Ma na ge ment Agen cy,
Per ma nent Committees as well as established Working
Groups;

1.4 ,,NAMA” me ans the NATO Air lift Ma na ge ment
Agen cy, the exe cu ti ve body of the NATO Air lift
Ma na ge ment Or ga ni sa ti on, led by the Ge ne ral Ma na ger
and the or ga ni sa ti on un der his/her aut ho rity (He ad qu ar ters 
and Operational Centres);

1.5 ,,NAMO of fi ci al” me ans a mem ber of the NATO
Air lift Ma na ge ment Or ga ni sa ti on per son nel, cont rac ted
from or cont ri bu ted by a NATO mem ber Sta te and/or
non-NA TO mem ber Sta te par ti ci pa ting in the ac ti vi ti es of
the NATO Airlift Management Organisation;

1.6 ,,Ot ta wa Ag re e ment” me ans the Ag re e ment on the
sta tus of the North At lan tic Tre aty Or ga ni sa ti on, Na ti o nal
Rep re sen ta ti ves and In ter na ti o nal Staff, done in Ot ta wa on 
20 Sep tem ber 1951, and ra ti fi ed by the Re pub lic of
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Hun ga ry on 29 Feb ru a ry 2000, as enac ted in the Act of the
Parliament XII of 2000.

ARTICLE 2

RIGHTS AND DUTIES OF THE PARTIES 
IN RELATION TO THE ACCOMMODATION

 AND BUILDINGS PROVIDED BY THE REPUBLIC
 OF HUNGARY

2.1 The Hun ga ri an aut ho ri ti es, in con sent with the
NAMO, in or der to enab le the NAMO to per form its
func ti ons, shall make ava i lab le to it, free of char ge, du ti es
or any ta xes, the pre mi ses, fa ci li ti es and bu il dings needed
thereto.

The Mi nist ry of De fen ce of the Re pub lic of Hun ga ry
and the NAMO shall conc lu de in this res pect a se pa ra te
agreement.

2.2 Costs re la ted to the ope rat ion, ma in te nan ce and
re fur bis hing of pre mi ses, fa ci li ti es and bu il dings, made
ava i lab le to the NAMO by the Hun ga ri an aut ho ri ti es, and
used or sup por ted by the NAMO shall be paid by NAMO.

2.3 The pre mi ses, fa ci li ti es and bu il dings, used by the
NAMO as its of fi ces shall be in vi o lab le. The pro perty of
the NAMO and its as sets, whe re so e ver lo ca ted and by
whom so e ver held in the ter ri to ry of the Re pub lic of
Hun ga ry, shall be im mu ne from se arch, re qu i si ti on,
con fis ca ti on, exp rop ri a ti on or any ot her form of
in ter fe ren ce in accordance with Article VI of the Ottawa
Agreement.

2.4 The le gal sta tus of new pre mi ses, fa ci li ti es and
bu il dings, const ruc ted with NAMO funds, on land ow ned
by the Re pub lic of Hun ga ry, shall be de fi ned in a se pa ra te
ag re e ment between the Parties.

2.5 Pre mi ses, fa ci li ti es and bu il dings, ow ned by the
Re pub lic of Hun ga ry, which are re fur bis hed with NAMO
funds, shall re ma in Hun ga ri an Sta te pro perty. The va lue of 
the se pre mi ses, fa ci li ti es and bu il dings, and the cur rent
in de xed va lue of in vest ments made, shall be re vi e wed on a
ye arly ba sis as de ter mi ned by implementing arrangements
concluded thereto.

2.6 The NAMO shall hand over to the Re pub lic of
Hun ga ry, the pre mi ses, fa ci li ti es and bu il dings, as
ment io ned in pa rag raph 1 of the pre sent Ar tic le, as well as
pre mi ses, fa ci li ti es and bu il dings, const ruc ted by the
NAMO, af ter the date of the ent ry into for ce of the pre sent
Ag re e ment, and which are no longer required by NATO.

2.7 At the date of the han ding over of the se pre mi ses,
fa ci li ti es and bu il dings to the Re pub lic of Hun ga ry, the
com pe tent Hun ga ri an aut ho ri ti es shall de fi ne in con sent
with the NAMO the ir re si du al va lue, if any, and de ter mi ne

the imp ro ve ments, al te ra ti ons or mo di fi ca ti ons made as
well as fixtures, added and/or funded by the NAMO.

ARTICLE 3

STATUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES

3.1 As de fi ned in Sec ti on IV „Le gal Sta tus” of the
NAMO Char ter, the Go vern ment of the Re pub lic of
Hun ga ry con firms that the pro vi si ons of the Ot ta wa
Ag re e ment shall apply to the NAMO, the NAMA and the
NAMO officials.

3.2 The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry shall
ac cord to the se ni or of fi ci als of the NAMO, as de sig na ted
by the Sec re ta ry Ge ne ral of the North At lan tic Tre aty
Or ga ni sa ti on, the im mu ni ti es and pri vi le ges nor mally
ac cor ded to dip lo ma tic per son nel of com pa rab le rank, in
ac cor dan ce with Article XX of the Ottawa Agreement.

3.3 The NAMO shall com mu ni ca te to the Mi nist ry of
Fo re ign Af fa irs of the Re pub lic of Hun ga ry, the na mes of
the NAMO of fi ci als and the na mes of mem bers of the ir
fa mily be ing part of the ir ho u se hold, upon the ir ar ri val.
Af ter re gist ra ti on by the Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs, all
the NAMO of fi ci als shall be pro vi ded with a spe ci al
iden tity card, cer ti fy ing that they are of fi ci als of NAMO,
en jo y ing the pri vi le ges and immunities as specified in the
present Agreement.

ARTICLE 4

EXEMPTION FROM TAXATION

4.1 The NAMO shall be exemp ted from all di rect ta xes
in res pect of the imp le men ta ti on of the pre sent Ag re e ment, 
in ac cor dan ce with the pro vi si ons of the Ottawa
Agreement.

4.2 The NAMO shall be exemp ted from in di rect ta xes
re gar ding: the im por ta ti on, ex por tat ion and ac qu i si ti on of
go ods and ser vi ces (he re i naf ter: ac qu i si ti ons) made by the
Or ga ni sa ti on for its of fi ci al pur po ses wit hin and from the
ter ri to ry of the Re pub lic of Hun ga ry. It shall be exemp ted
from va lue ad ded tax and ex ci se du ti es, as app rop ri a te, in
accordance with the provisions of the Ottawa Agreement.

4.3 The exemp ti on from va lue ad ded tax shall be
pro vi ded by me ans of di rect exemp ti on in case of
ac qu i si ti ons made by the NAMO for bu ild-up or furt her
inf rast ruc tu ral de ve lop ment in vest ments of bu il dings and
fa ci li ti es used for of fi ci al pur po ses, and the ac qu i si ti on of
pet rol, oil, lub ri cants made thro ugh the de sig na ted
de part ment of the Mi nist ry of De fen ce of the Re pub lic of
Hun ga ry re gar ding the NAMO ow ned airc raft, as well as

2008/91. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5541



vehicles and equipment directly associated for its
operation.

4.4 In all ot her ca ses va lue ad ded tax and ex ci se du ti es
exemp ti ons are pro vi ded by me ans of tax re fund in
ac cor dan ce with the re le vant pro vi si ons of the le gal
re gu lat ions of the Re pub lic of Hun ga ry re lat ing to
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons re cog ni zed as such by the
Republic of Hungary.

ARTICLE 5

EXEMPTION FOR TAXATION OF THE NAMO
OFFICIALS

5.1 NAMO of fi ci als as well as mem bers of the ir fa mily
be ing part of the ir ho u se hold, ex cept Hun ga ri an na ti o nals
or tho se who are per ma nent re si dents in the Re pub lic of
Hun ga ry, are en tit led to rec la im the va lue ad ded tax and
ex ci se du ti es inc lu ded and paid in the pri ce of pro ducts and 
ser vi ces im por ted or pur cha sed wit hin the ter ri to ry of the
Re pub lic of Hun ga ry for per so nal use. The tax re fund
pro vi ded shall be exer ci sed in ac cor dan ce with the
re le vant pro vi si ons of the le gal re gu lat ions of the Re pub lic 
of Hun ga ry re lat ing to the of fi ci als of international
organizations recognized as such by the Republic of
Hungary.

5.2 The same re gu lat ions and exemp ti ons shall apply
re gar ding ve hic les ow ned by NAMO and per so nally
ow ned ve hic les by NAMO of fi ci als, ex cept Hun ga ri an
na ti o nals or tho se who are per ma nent re si dents in the
Re pub lic of Hun ga ry, as app li cab le with re gard to
dip lo ma tic mis si ons and mem bers of the dip lo ma tic staff,
pre sent in the territory of the Republic of Hungary.

ARTICLE 6

CUSTOMS DUTIES AND CUSTOMS PROCEDURES

6.1 The NAMO, its as sets, in co me and ot her pro perty
shall be exempt:

a) from all cus toms du ti es and qu an ti ta ti ve rest ric ti ons
on im ports and ex ports in res pect of ar tic les im por ted or
ex por ted by NAMO for its official use;

b) from all cus toms du ti es and qu an ti ta ti ve rest ric ti ons
on im ports and ex ports in res pect of its pub li ca ti ons.

6.2 The NAMO of fi ci als as well as the mem bers of the ir
fa mily, be ing part of the ir ho u se hold are en tit led in
ac cor dan ce with the re le vant pro vi si ons of the le gal
re gu lat ions of the Re pub lic of Hun ga ry re lat ing to of fi ci als 
of in ter na ti o nal or ga ni za ti ons re cog ni zed as such by the
Republic of Hungary:

a) to im port free of duty the ir fur ni tu re and ef fects at
the time of first ar ri val to take up the ir post in the Re pub lic

of Hun ga ry, and, on the ter mi na ti on of the ir func ti ons to
re-ex port such fur ni tu re and effects free of duty;

b) to im port tem po ra rily free of duty the ir per so nally
ow ned ve hic les and sub se qu ently to re-ex port such
ve hic les free of duty.

6.3 Wit ho ut pre ju di ce to the pro vi si ons of pa rag raphs
6.1 and 6.2 of the pre sent Ar tic le, the re le vant le gal
re gu lat ions in for ce on the ter ri to ry of the Re pub lic of
Hun ga ry shall be app li ed to the customs procedures.

6.4 The Hun ga ri an Aut ho ri ti es shall in form the NAMO
abo ut the abo ve ment io ned le gal re gu lat ions.

ARTICLE 7

LOCAL LABOUR

7.1 Emp lo y ment of lo cal per son nel who are not NAMO
of fi ci als shall be go ver ned by the app rop ri a te Hun ga ri an
le gal pro vi si ons or re gu lat ions. The NAMO re gu lat ions
app li cab le to such per son nel shall be de ter mi ned by the
NAMO Bo ard of Di rec tors in con sul ta ti on with the
Sec re ta ry Ge ne ral of NATO and with the ag re e ment of the
Hun ga ri an Aut ho ri ti es. Such lo cal per son nel shall be
subject to the Hungarian Social Security scheme.

7.2 Lo cal per son nel emp lo y ed by the NAMO, who are
not NAMO of fi ci als, shall be ac cor ded im mu nity from
le gal pro cess in res pect of words spo ken or writ ten or acts
done by him or her in the per for man ce of his or her of fi ci al
NAMO functions.

ARTICLE 8

MEDICAL TREATMENT

The NAMO of fi ci als and mem bers of the ir fa mily be ing
part of the ir ho u se hold shall have ac cess to Hun ga ri an
me di cal fa ci li ti es in ac cor dan ce with the le gal re gu lat ions
of the Re pub lic of Hun ga ry and app li cab le in ter na ti o nal
ag re e ments re le vant for the tre at ment of of fi ci als of
in ter na ti o nal or ga ni sa ti ons, as well as mem bers of the ir
fa mily being part of their household, in the Republic of
Hungary.

ARTICLE 9

IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THIS
AGREEMENT

9.1 Imp le men ting ar ran ge ments, as ne e ded, shall be
conc lu ded bet we en the Ge ne ral Ma na ger of NAMA and
the com pe tent Hun ga ri an Aut ho ri ti es for the
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imp le men ta ti on of the pro vi si ons of the present
Agreement.

9.2 The NAMO cont rac ting and pur cha sing shall be
done by the NAMO in ac cor dan ce with the SAC MOU
pro vi si ons. The NAMO may aut ho ri se the de sig na ted
agen cy of the Mi nist ry of De fen ce of the Re pub lic of
Hun ga ry, res pon sib le for mi li ta ry pro cu re ments, to
pro ce ed with the NAMO fun ded pro cu re ments ac ting as a
cont rac ting agency in the name of the NAMO.

ARTICLE 10

BILATERAL AGREEMENTS

The pre sent Ag re e ment is wit ho ut pre ju di ce to the
pro vi si ons of exis ting bi la te ral Ag re e ments conc lu ded
bet we en the Re pub lic of Hun ga ry and in di vi du al Sta tes
party to the NAMO Charter.

ARTICLE 11

FINAL PROVISIONS

11.1 The pre sent Ag re e ment shall en ter into for ce, on
the first day of the first month af ter the Par ti es no ti fy
each ot her thro ugh dip lo ma tic chan nels that the
in  ter nal pro ce du res for the ent ry into for ce have been
completed.

11.2 This Ag re e ment may be amen ded by mu tu al
con sent at the re qu est of eit her Party. Such amend ments
shall en ter into for ce in ac cor dan ce with pa rag raph 1 of the
present Article.

11.3 Eit her Party may ter mi na te the pre sent Ag re e ment
by no ti fi ca ti on to the ot her Party. Such ter mi na ti on shall
take ef fect one year af ter the re ce ipt of the notification.

11.4 Dis pu tes re lat ing to the in terp re ta ti on, app li ca ti on
and ful fil ment of this Ag re e ment shall be re sol ved by
con sul ta ti ons bet we en the Par ti es and shall not be re fer red
to any na ti o nal or in ter na ti o nal co urt or tri bu nal or any
third party for settlement.

11.5 The pro vi si ons of the pre sent Ag re e ment re ma in in
for ce for the sett le ment of is su es that aro se be fo re the day
on which the ter mi na ti on takes effect.

11.6 The pro vi si ons of the pre sent Ag re e ment re ma in
in for ce in pe a ce ti me and also in time of NATO al ert and
war.

Done in Brus sels, this 26th day of May 2008 in
dup li ca te in the Eng lish, French and Hun ga ri an lan gu a ges, 
all vers ions be ing equ ally aut hen tic. In case of any
di ver gen ce of text, the Eng lish text shall prevail.

MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA ÉS AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZÕDÉS 
SZERVEZETE KÖZÖTT A NATO LÉGISZÁLLÍTÁST 

KEZELÕ SZERVEZETNEK A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN VALÓ

TELEPÜLÉSÉRÕL ÉS MÛKÖDÉSÉRÕL

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya,

kép vi se le té ben Õ ex cel len ci á ja Mar ti nusz Zol tán nagy -
kö vet úr

a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó Kép vi se lõ je az
Észak-at lan ti Ta nács ban

és

az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te (NATO),

kép vi se le té ben Õ ex cel len ci á ja Jaap de Hoop Schef fer
úr,

az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té nek Fõ tit ká ra

(a továb biak ban: a Fe lek)

te kin tet tel arra, hogy a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ
Szer ve zet Alap ok má nyát az Észak-at lan ti Ta nács 2007.
jú ni us 20-án el fo gad ta;

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, Ot ta wá ban 1951. szep tem ber 20-án kelt Meg ál la po -
dás ra;

te kin tet tel 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 ra (SAC MOU);

te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak fel aján -
lá sá ra, mi sze rint a sa ját te rü le tén he lyet biz to sít a NATO
Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet és a NATO Lé gi szál lí tást
Ke ze lõ Ügy nök ség ré szé re;

te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak fel aján -
lá sá ra, mi sze rint a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség nek a
pá pai bá zis re pü lõ té ren biz to sít he lyet a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén;

an nak ér de ké ben, hogy meg ha tá roz zák a NATO Lé gi -
szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet, a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ
Ügy nök ség és a NAMO tiszt vi se lõ ik jog ál lá sát a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén

az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. CIKK

MEGHATÁROZÁSOK

A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:

1.1. ,,Ma gyar ha tó sá gok” a Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
má nyá nak szer vei, be le ért ve a ma gyar köz igaz ga tás szer -
ve it és azok meg fele lõen ki je lölt és meg ha tal ma zott tiszt -
vi se lõ it;
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1.2. ,,NAMO Alap ok mány” a NATO Lé gi szál lí tást
Ke ze lõ Szer ve zet Alap ok má nya, ame lyet az Észak-at lan ti
Ta nács 2007. jú ni us 20-án fo ga dott el;

1.3. ,,NAMO” a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve -
zet, ame lyet az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té nek ke -
re té ben az Észak-at lan ti Ta nács az Észak-at lan ti Szer zõ -
dés IX. Cik ke alap ján ho zott lét re, va la mint a NA MO-hoz
tar to zó tes tü le tek: az Igaz ga tó ta nács, az Ál lan dó Bi zott sá -
gok, a Mun ka cso por tok és a NAMA;

1.4. ,,NAMA” a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Ügy nök -
ség, amely a NAMO vég re haj tó szer ve a Ve zér igaz ga tó
ve ze té se alatt, va la mint az irá nyí tá sa alatt mû kö dõ szer ve -
zet (szék hely és mû ve le ti köz pon tok);

1.5. ,,NAMO tiszt vi se lõ” a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze -
lõ Szer ve zet sze mély ze té nek tag ja, akit egy NATO tag ál -
lam ból és/vagy bár mely, a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ
Szer ve zet te vé keny sé gé ben részt ve võ nem-NA TO tag ál -
lam ból szer zõd tet nek vagy ilyen ál lam de le gál;

1.6. ,,Ot ta wai Meg ál la po dás” 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 1951. szep tem ber 20-án kelt
Meg ál la po dás, ame lyet a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. feb -
ru ár 29-én ra ti fi kált, és a 2000. évi XII. tör vény ben hir de -
tett ki.

2. CIKK

A FELEKNEK A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÁLTAL
BIZTOSÍTOTT ELHELYEZÉSSEL ÉS ÉPÜLETEKKEL

KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A ma gyar ha tó sá gok a NA MO-val egyet ér tés ben,
an nak ér de ké ben, hogy a NAMO el lát has sa a fel ada ta it, a
szük sé ges he lyi sé ge ket, lé te sít mé nye ket és épü le te ket té rí -
tés-, díj- és adó men te sen biz to sít ják a NAMO szá má ra.

En nek ér de ké ben a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi
Mi nisz té ri u ma és a NAMO kü lön meg ál la po dást köt.

2.2. A ma gyar ha tó sá gok ál tal ren del ke zés re bo csá tott
és a NAMO ál tal hasz nált vagy tá mo ga tott he lyi sé gek, lé -
te sít mé nyek és épü le tek mû köd te té sé vel, kar ban tar tá sá val
és fel újí tá sá val kap cso la tos költ sé gek a NA MO-t ter he lik.

2.3. A NAMO ál tal iro dá nak hasz nált he lyi sé gek, lé te -
sít mé nyek és épü le tek sért he tet le nek. A NAMO tu laj do nai 
és va gyon tár gyai, bár hol is ta lál ha tók, és bár ki nek is van -
nak a bir to ká ban a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, men tes -
sé get él vez nek a ku ta tás tól, igény be vé tel tõl, el kob zás tól,
ki sa já tí tás tól vagy bár mi lyen más be avat ko zá si for má tól
az Ot ta wai Meg ál la po dás VI. Cik ké ben meg ha tá ro zot tak
sze rint.

2.4. A Ma gyar Köz tár sa ság tu laj do ná ban lévõ föld te rü -
le ten a NAMO költ sé gén épí tett új he lyi sé gek, lé te sít mé -

nyek és épü le tek jogi hely ze tét a Fe lek kö zött kü lön meg -
ál la po dás ren de zi.

2.5. A Ma gyar Köz tár sa ság tu laj do ná ban lévõ és a
NAMO költ sé gén fel újí tott he lyi sé gek, lé te sít mé nyek és
épü le tek a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban ma rad nak. Ezen
he lyi sé gek, lé te sít mé nyek és épü le tek ér té ke és a be ru há -
zá sok min den ko ri, in de xált ér té ke éven ként fe lül vizs gá lat -
ra ke rül a vég re haj tá si meg ál la po dá sok ban rész le te zett
mó don.

2.6. A NAMO át ad ja a Ma gyar Köz tár sa ság nak az 1. be -
kez dés ben meg ha tá ro zott azon he lyi sé ge ket, lé te sít mé -
nye ket és épü le te ket, va la mint a NAMO ál tal a je len Meg -
ál la po dás hatályba lépését köve tõen épí tett azon he lyi sé ge -
ket, lé te sít mé nye ket és épü le te ket, ame lyek re a NATO
a továb biak ban nem tart igényt.

2.7. Az ilyen he lyi sé gek, épü le tek és épít mé nyek Ma -
gyar Köz tár sa ság nak tör té nõ vissza szol gál ta tá sa kor az
ille té kes ma gyar ha tó sá gok a NA MO-val egyet ér tés ben
ha tá roz zák és ál la pít ják meg a NAMO ál tal vég re haj tott
és/vagy fi nan szí ro zott bár mi lyen fej lesz tés, vál toz ta tás,
mó do sí tás vagy hoz zá adott fel sze re lés eset le ges ma rad -
vány ér té két.

3. CIKK

JOGÁLLÁS, KIVÁLTSÁGOK ÉS MENTESSÉGEK

3.1. A NAMO Alap ok mány IV. Cik ké nek (Jog ál lás) meg -
fele lõen, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya meg erõ sí ti, hogy
az Ot ta wai Meg ál la po dás ren del ke zé sei al kal ma zan dó ak a
NA MO-ra, NA MA-ra, és a NAMO tiszt vi se lõ i re.

3.2. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, az Ot ta wai
Meg ál la po dás XX. Cik ké nek meg fele lõen, a ha son ló ran -
gú dip lo má ci ai sze mé lye ket szo ká so san meg il le tõ ki vált -
sá go kat és men tes sé ge ket biz to sít a NAMO – az Észak-
 atlanti Szer zõ dés Szer ve ze te Fõ tit ká ra ál tal ki je lölt – ve ze -
tõ tiszt vi se lõ i nek.

3.3. A NAMO a tiszt vi se lõk és a ve lük egy ház tar tás ban
élõ csa lád tag ja ik ne ve it ér ke zé sük kor be je len ti a Ma gyar
Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak. A Kül ügy mi nisz -
té ri um nál tör té nõ re giszt rá ci ót köve tõen min den NAMO
tiszt vi se lõ kü lön le ges iga zol ványt kap, amely iga zol ja,
hogy az il le tõ a NAMO tiszt vi se lõ je, akit a je len Meg ál la -
po dás ban meg ha tá ro zott ki vált sá gok és men tes sé gek il let -
nek meg.

4. CIKK

ADÓMENTESSÉG

4.1. A NAMO a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa te kin -
te té ben men tes va la mennyi köz vet len adó alól, Ot ta wai
Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek meg fele lõen.
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4.2. A NAMO men tes a köz ve tett adók alól az áruk és
szol gál ta tá sok a Szer ve zet ál tal hi va ta los cél ból a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ be ho za ta la, on nan tör té nõ
ki vi te le és a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ be szer -
zé se (a továb biak ban: be szer zé sek) te kin te té ben. A
NAMO men tes a for gal mi adó és a jö ve dé ki adó alól, az
Ot ta wai Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek meg fele lõen.

4.3. Az ál ta lá nos for gal mi adó aló li men tes ség köz vet -
len men tes ség for má já ban il le ti meg a NA MO-t a hi va ta los 
cél ra hasz nált épü le tek és lé te sít mé nyek fel épí té se vagy
to váb bi inf ra struk tu rá lis fej lesz té si be ru há zá sai ér de ké ben 
esz kö zölt be szer zé sei, va la mint a NAMO tu laj do ná ban
lévõ légi jár mû vek hez, va la mint a mû kö dé sé vel köz vet le -
nül össze füg gõ jár mû vek hez és esz kö zök höz szük sé ges
üzem anyag, olaj és ke nõ anya gok nak a Ma gyar Köz tár sa -
ság Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma ki je lölt szer ve ze ti egy sé -
gé nek köz ve tí té sé vel tör té nõ be szer zé se ese tén.

4.4. Min den egyéb eset ben az ál ta lá nos for gal mi adó és
a jö ve dé ki adó aló li men tes ség utó la gos vissza té rí tés for -
má já ban tör té nik, a Ma gyar Köz tár sa ság nak az ál ta la nem -
zet kö zi szer ve zet ként el is mert szer ve ze tek re vo nat ko zó
jog sza bá lyi ren del ke zé sei sze rint.

5. CIKK

A NAMO TISZTVISELÕINEK ADÓMENTESSÉGE

5.1. A NAMO tiszt vi se lõk és a ve lük egy ház tar tás ban
élõ csa lád tag ja ik, ki vé ve a ma gyar ál lam pol gá ro kat vagy
azo kat, akik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ál lan dó tar -
tóz ko dá si en ge déllyel ren del kez nek, jo go sul tak a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le té re sze mé lyes hasz ná lat cél já ból be ho -
zott vagy ott vá sá rolt ter mé kek és szol gál ta tá sok árá ban
fog lalt és meg fi ze tett ál ta lá nos for gal mi adó és jö ve dé ki
adó vissza igény lé sé re. A vissza igény lés a Ma gyar Köz tár -
sa ság nak az ál ta la nem zet kö zi szer ve zet ként el is mert szer -
ve ze tek tiszt vi se lõ i re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sei 
sze rint tör té nik.

5.2. A NAMO tu laj do ná ban és – a ma gyar ál lam pol gá -
rok vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ál lan dó tar tóz ko -
dá si en ge déllyel ren del ke zõk ki vé te lé vel – a NAMO tiszt -
vi se lõk tu laj do ná ban lévõ sze mély gép jár mû vek te kin te té -
ben a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ dip lo má ci ai
kép vi se le tek és azok tag ja i ra vo nat ko zó ma gyar jog sza bá -
lyi ren del ke zé sek és men tes sé gek al kal ma zan dó ak.

6. CIKK

VÁMOK ÉS VÁMELJÁRÁSOK

6.1. A NAMO, an nak va gyon tár gyai, be vé te le és egyéb
tu laj do na men tes sé get él vez:

a) min den be ho za ta li és ki vi te li vám fi ze té si kö te le zett -
ség és mennyi sé gi kor lá to zás alól a NAMO ál tal hi va ta li
hasz ná lat cél já ból im por tált vagy ex por tált áru cik kek te -
kin te té ben;

b) ki ad vá nyai te kin te té ben a be ho za tal ra és a ki vi tel re
ér vé nyes min den faj ta vám fi ze té si kö te le zett ség és
mennyi sé gi kor lá to zás alól.

6.2. A NAMO tiszt vi se lõi és a ve lük egy ház tar tás ban
élõ csa lád tag ja ik a Ma gyar Köz tár sa ság nak az ál ta la nem -
zet kö zi szer ve zet ként el is mert szer ve ze tek tiszt vi se lõ i re
vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sei sze rint jo go sul tak:

a) vám men te sen be hoz ni a bú to ra i kat és in gó sá ga i kat
az elsõ meg ér ke zés kor, ami kor el fog lal ják az ál lo más he -
lyü ket a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, va la mint a szol gá -
la tuk meg szû né se kor vám men te sen újra ki vin ni ezen bú to -
ro kat és in gó sá go kat;

b) vám men te sen be hoz ni ide ig le ne sen a ma gán tu laj do -
nú és sa ját hasz ná la tú gép jár mû ve i ket, és a ké sõb bi ek ben
vám men te sen újra ki vin ni ezen jár mû ve ket.

6.3. Nem érint ve a je len Cikk 6.1 és 6.2 pont ja i ban fog -
lal ta kat, a vám eljá rások te kin te té ben a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén ha tá lyos jog sza bá lyok al kal ma zan dó ak.

6.4. A ma gyar ha tó sá gok tá jé koz tat ják a NA MO-t a fen -
ti jog sza bá lyi elõ írásokról.

7. CIKK

HELYI MUNKAERÕ

7.1. A NAMO tiszt vi se lõ nek nem mi nõ sü lõ he lyi mun -
ka erõ al kal ma zá sá ra a vo nat ko zó ma gyar jog sza bá lyok és
ren del ke zé sek al kal ma zan dó ak. Az ilyen mun ka erõ re vo -
nat ko zó NAMO elõ írásokat a NAMO Igaz ga tó ta ná csa ha -
tá roz za meg a NATO Fõ tit ká rá val  való kon zul tá ció alap -
ján és a ma gyar ha tó sá gok egyet ér té sé vel. Az ilyen he lyi
mun ka erõ a ma gyar tár sa da lom biz to sí tá si rend szer ha tá lya 
alá tar to zik.

7.2. A he lyi mun ka erõ men tes sé get él vez a jogi el já rá -
sok alól a NA MO-nál fenn ál ló hi va ta li fel ada ta ik vég zé se
so rán ki mon dott vagy le írt sza vak, vagy meg tett cse lek mé -
nye ik te kin te té ben.

8. CIKK

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A NAMO tiszt vi se lõk és a ve lük egy ház tar tás ban élõ
csa lád tag ja ik jo go sul tak a ma gyar egész ség ügyi el lá tás
igény be vé te lé re a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lya i nak
meg fele lõen, il let ve a Ma gyar Köz tár sa ság ban mû kö dõ
nem zet kö zi szer ve ze tek tiszt vi se lõ i nek és a ve lük egy ház -
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tar tás ban élõ csa lád tag ja ik el lá tá sá ra vo nat ko zó nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok sze rint.

9. CIKK

A MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEINEK
VÉGREHAJTÁSA

9.1. A NAMA Ve zér igaz ga tó ja és az ille té kes ma gyar
ha tó sá gok, amennyi ben szük sé ges, vég re haj tá si meg ál la -
po dá so kat köt nek a je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek
vég re haj tá sá ra.

9.2. A NAMO szer zõ dés kö té se it és be szer zé se it a
NAMO vég zi a SAC MOU ren del ke zé se i nek meg fele lõen. 
A NAMO fel ha tal maz hat ja a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé -
del mi Mi nisz té ri u má nak ka to nai be szer zé sek te rén ille té -
kes, ki je lölt ügy nök sé gét, hogy NAMO ál tal fi nan szí ro zott 
be szer zé se ket esz kö zöl jön a NAMO ne vé ben szer zõ dõ
ügy nök ség ként el jár va.

10. CIKK

KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOK

A je len Meg ál la po dás nem érin ti a Ma gyar Köz tár sa ság
és a NAMO Alap ok má nyá nak egyes ré szes ál la mai kö zött
fenn ál ló két ol da lú meg ál la po dá sok ban fog lal ta kat.

11. CIKK

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. A je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba, hogy a Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí -
tet ték egy mást ar ról, hogy a hatályba lépéshez szük sé ges
bel sõ el já rá sok be fe je zõd tek.

11.2. Je len Meg ál la po dás bár mely Fél ké ré sé re és köl -
csö nös egyet ér tés alap ján mó do sít ha tó. A mó do sí tá sok e
Cikk 1. be kez dé sé nek meg fele lõen lép nek ha tály ba.

11.3. A je len Meg ál la po dást bár mely Fél a má sik Fél hez 
in té zett ér te sí tés ben fel mond hat ja. A fel mon dás az ér te sí -
tés kéz hez vé te lét kö ve tõ egy év vel lép ha tály ba.

11.4. A je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé vel, al kal ma zá -
sá val és tel je sí té sé vel kap cso la tos vi tá kat a Fe lek tár gya lá -
sos úton ren de zik, és nem utal ják sem mi lyen nem ze ti,
nem zet kö zi bí ró ság hoz vagy vá lasz tott bí ró ság hoz, vagy
bár mely har ma dik fél hez ren de zés cél já ból.

11.5. A je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei a fel mon dás
ha tá lyo su lá sá nak nap ján fenn ál ló ügyek le zá rá sá ig ha tály -
ban ma rad nak.

11.6. A je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei ér vé nye sek
bé ke idõ ben, il let ve NATO ri a dó ké szült ség és há bo rú ide -
jén is.

Kelt Brüsszel ben, 2008. má jus 26. nap ján, két pél dány -
ban, ma gyar, an gol és fran cia nyel ven, va la mennyi vál to -
zat egy aránt hi te les. A szö ve gek el té ré se ese tén az an gol
nyel vû szö veg irány adó.”

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

(2) E tör vény 2–3.  §-a a szer zõ dés 11. Cik ké ben meg -
határozott idõ pont ban lép ha tály ba.

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

(4) E tör vény 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.

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

2008. évi XXXV.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy

feltételezett terroristák kiszûrésére szolgáló
információk cseréjérõl  szóló Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok Kor má nya kö zött az is mert vagy fel té te le zett ter -
ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in for má ci ók cse ré jé rõl  szóló
Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.
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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 nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA FOR THE EXCHANGE OF

SCREENING INFORMATION CONCERNING
KNOWN OR SUSPECTED TERRORISTS

Preamble

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca (he re i naf ter
re fer red to as „the Parties”);

Ha ving de ter mi ned that the ir jo int ef forts to pre vent and
add ress in ter na ti o nal ter ro rism sho uld inc lu de co o pe ra ti on 
in the ti mely iden ti fi ca ti on of known or sus pec ted
ter ro rists, inc lu ding the sha ring of scre e ning in for mat ion
con cer ning known or suspected terrorists, and

De si ring to es tab lish app rop ri a te pro ce du res for ac cess
to, and ex chan ge of, ter ro rist scre e ning in for mat ion in
or der to strengt hen the abi lity of the Par ti es to pro tect
aga inst acts of terrorism,

Have re a ched the fol lo wing ag re e ment to gu i de the ir
co o pe ra ti on in the sha ring and use of ter ro rist scre e ning
information:

Article I

Definitions

For pur po ses of this Ag re e ment, the fol lo wing
de fi ni ti ons shall apply:

1. ,,Cor rec ting in for mat ion” me ans any in for mat ion
that is in ten ded to cor rect a mi si den ti fi ca ti on of a per son as 
a known or sus pec ted ter ro rist or any ot her er ror in data
pro vi ded under this Agreement.

2. ,,Need to know” me ans that an aut ho ri zed hol der of
in for mat ion has conc lu ded that a pros pec ti ve re ci pi ent
re qu i res ac cess to spe ci fic in for mat ion in or der to per form
or as sist in a law ful and aut ho ri zed go vern men tal func ti on
re la ted to the purposes of this Agreement.

3. ,,Pro vi ding Party” me ans, with re gard to in for mat ion 
pro vi ded un der this Ag re e ment, the Go vern ment of the
Re pub lic of Hun ga ry or the Go vern ment of the Uni ted
Sta tes of Ame ri ca, as the case may be.

4. ,,Re ce i ving Party” me ans, with re gard to in for mat ion 
re ce i ved un der this Ag re e ment, the Go vern ment of the
Re pub lic of Hun ga ry or the Go vern ment of the Uni ted
Sta tes of Ame ri ca, as the case may be.

5. ,,Re le vant Agen cy” me ans any do mes tic
go vern men tal aut ho rity aut ho ri zed by do mes tic law to
have ac cess to in for mat ion pro vi ded un der this Ag re e ment
or that may be as ked, in the event of an en co un ter as
desc ri bed in Ar tic le IV, to pro vi de ad di ti o nal in for mat ion
or take ot her ac ti ons to as sist in ac comp lis hing the
sta ted pur po ses of this Ag re e ment as set forth in the
Pre amb le.

6. ,,Sus pec ted ter ro rists” me ans in di vi du als re a so nably
sus pec ted to be, or who have been en ga ged, in con duct
cons ti tu ting, in pre pa rat ion for, in aid of, or re la ted to
ter ro rism or terrorist activities.

7. ,,Ter ro rist scre e ning in for mat ion” me ans iden ti fy ing
in for mat ion abo ut in di vi du als known or sus pec ted to be, or 
to have been, in vol ved in ac ti vi ti es cons ti tu ting, in
pre pa rat ion for, in aid of, or re la ted to ter ro rism or terrorist
activities.

Article II

Scope of Information Exchange

1. Each Party ag re es to pro vi de ter ro rist scre e ning
in for mat ion to the ot her in ac cor dan ce with the pur po ses
and pro vi si ons of this Ag re e ment, ex cept to the ex tent the
Pro vi ding Party de ter mi nes that pro vi si on of such
in for mat ion wo uld be cont ra ry to its domestic laws or
national interest.

2. The Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca
ag re es to pro vi de, thro ugh the U.S. Ter ro rist Scre e ning
Cen ter (TSC), to the Go vern ment of the Re pub lic of
Hun ga ry ac cess to ter ro rist screening information.

3. The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry ag re es
to pro vi de, thro ugh its Na ti o nal Se cu rity Of fi ce (NSO) to
the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca ac cess to
ter ro rist screening information.

4. Ter ro rist scre e ning in for mat ion pro vi ded un der this
Ag re e ment shall inc lu de the in di vi du al’s full name, known 
ali a ses, and date(s) of birth. Pla ce(s) of birth, pass port or
ot her iden tity do cu ment num ber(s), and cur rent and for mer 
ci ti zens hip also may be pro vi ded, if known. Any ot her
ava i lab le iden ti fy ing in for mat ion inc lu ding iden ti fy ing
bi o met ric in for mat ion (e.g. fin gerp rints/pho tog raph) may
be pro vi ded as per mit ted by law and at the discretion of the 
Providing Party.

5. The Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca
shall not be re qu i red un der this Ag re e ment to pro vi de the
Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry with clas si fi ed
na ti o nal se cu rity in for mat ion de ter mi ned pur su ant to
Exe cu ti ve Or der 12,958, as amen ded, or any pre de ces sor
or suc ces sor or der to re qu i re pro tec ti on aga inst
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una ut ho ri zed disc lo su re and mar ked to in di ca te its
clas si fi ed sta tus when in do cu men ta ry form.

6. Not hing in this Ag re e ment is in ten ded to rest rict
eit her Party or its Re le vant Agen ci es from re qu es ting or
ex chan ging in for mat ion or data thro ugh exis ting
ag re e ments or arrangements.

Article III

Information Exchange Procedures

1. Each Party shall iden ti fy a po int of con tact for
pur po ses of imp le men ting this Ag re e ment. For the
Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry this po int of
con tact is the NSO. For the Go vern ment of the Uni ted
Sta tes of Ame ri ca this po int of con tact is the TSC. The
po ints of con tact shall iden ti fy, in wri ting, the pri ma ry
con tact per son and the in di vi du als res pon sib le for
hand ling en co un ter, tech ni cal, and red ress matt ers ari sing
un der this Ag re e ment. The iden tity of all the se in di vi du als
and the ir con tact in for mat ion shall be updated as necessary 
by each point of contact.

2. Each Party shall pro vi de its ter ro rist scre e ning
in for mat ion to the ot her Party not la ter than 120 days af ter
this Ag re e ment en ters into for ce. Each Pro vi ding Party
shall up da te that in for mat ion on a re gu lar ba sis at least
once a week.

3. If a Party be co mes awa re that in for mat ion it re ce i ved 
or pro vi ded un der this Ag re e ment may be ma te ri ally
inac cu ra te, then the Party, sub ject to its do mes tic laws and
re gu lat ions, shall ad vi se the ot her Party as soon as
prac ti cab le and pro vi de cor rec ting in for mat ion. The
Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca shall make
re gu lar elect ro nic up da tes (inc lu ding cor rec ti ons) to its
ter ro rist scre e ning in for mat ion pur su ant to pa rag raph 2 of
this Ar tic le, above, but need not provide notice when such
updates are made.

Article IV

Implementing arrangements

The po ints of con tact as de fi ned in pa rag raph 1 of
Ar tic le III shall de ve lop app rop ri a te imp le men ting
ar ran ge ments to de fi ne the ca te go ri es of in di vi du als that
will be inc lu ded in the ter ro rist scre e ning in for mat ion to be 
pro vi ded by each Party un der this Ag re e ment and to
es tab lish the pro ce du res to be fol lo wed in the event that the 
Re ce i ving Party or a Re le vant Agen cy the re of en co un ters
an in di vi du al who is a po ten ti al match to terrorist
screening information from the Providing Party.

Article V

Use and Protection of Information

Ac cu ra cy of In for mat ion

1. The Re ce i ving Party shall use the most cur rent
ter ro rist scre e ning in for mat ion it re ce i ves from the
Pro vi ding Party un der this Ag re e ment to con duct
ter ro rist-re la ted scre e ning. The Re ce i ving Party shall
ex pe di ti o usly up da te its re cords (i.e., cor rect, mo di fy or
de le te) once no ti fi ed of a chan ge to an in di vi du al’s
watch list sta tus. The Re ce i ving Party ag re es not to use or
rely upon in for mat ion re ce i ved un der this Ag re e ment, or
de ri va ti vely-cre a ted in for mat ion, when it has been
su per se ded by new in for mat ion, or if this Agreement is
terminated, except as provided in paragraph 12 of this
Article.

Pro tec ti on from Disc lo su re

2. The Re ce i ving Party shall li mit ac cess to in for mat ion 
it re ce i ves from the Pro vi ding Party un der this Ag re e ment
so lely to its per son nel and Re le vant Agen ci es on a
need-to-know basis.

3. Un less the Pro vi ding Party pro vi des writ ten con sent, 
any ot her disc lo su re of in for mat ion re ce i ved un der this
Ag re e ment shall be strictly pro hi bi ted, inc lu ding but not
limited to:

a) use in any le gal or ad mi nist ra ti ve pro ce e ding or
pro cess, any ju di ci al or qu a si-ju di ci al pro cess, or in any
pro cess that co uld re sult in public disclosure;

b) disc lo su re to a third-party fo re ign go vern ment;
c) disc lo su re to an in ter na ti o nal or ga ni za ti on;
d) disc lo su re to pri va te par ti es, inc lu ding the sub ject of

ter ro rist scre e ning in for mat ion; and
e) disc lo su re of any in for mat ion re gar ding whet her or

not an in di vi du al is the sub ject of ter ro rist scre e ning
in for mat ion pro vi ded under this Agreement.

4. Any rep ro duc ti on, dis se mi na ti on, or com mu ni ca ti on
of any in for mat ion pro vi ded by the Par ti es un der this
Ag re e ment, ot her than name, date of birth, pass port
num ber, pass port co unt ry of ori gin, or ci ti zens hip, must be
ac com pa ni ed by a sta te ment desc ri bing the use and
disc lo su re rest ric ti ons set forth in paragraphs 2 and 3 of
this Article.

5. Re qu ests for con sent to a disc lo su re shall be made
un der the fol lo wing pro ce du res: if the Re ce i ving Party is
in ter es ted in ob ta i ning aut ho ri za ti on to use any ter ro rist
scre e ning in for mat ion pro vi ded un der this Ag re e ment in
any le gal or ad mi nist ra ti ve pro ce e ding or pro cess, any
ju di ci al or qu a si-ju di ci al pro cess, or in any pro cess that
co uld re sult in pub lic disc lo su re, the Re ce i ving Party shall
first con tact the Pro vi ding Party thro ugh its po int of
con tact, which will en de a vor to obtain permission from the 
Relevant Agency that originated the information.
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6. Any am bi gu ity or qu es ti on re lat ing to the disc lo su re
of in for mat ion ex chan ged un der this Ag re e ment shall be
the sub ject of con sul ta ti ons bet we en the Par ti es as
described in Article VI.

Phy si cal and Elect ro nic Se cu rity Me a su res

7. Each Party shall use app rop ri a te elect ro nic se cu rity
sa fe gu ards to cont rol ac cess to in for mat ion ob ta i ned un der
this Agreement.

8. Each Party shall use app rop ri a te phy si cal se cu rity
sa fe gu ards to cont rol ac cess to in for mat ion ob ta i ned un der
this Ag re e ment and, at all ti mes, shall sto re such
in for mat ion in a pro tec ted phy si cal fa ci lity in ac cor dan ce
with its domestic law.

Over sight and Mo ni tor ing

9. Each Party shall mo ni tor its res pec ti ve comp li an ce
with the pro vi si ons of this Ag re e ment per ta i ning to the
pro tec ti on of in for mat ion and shall com mu ni ca te with the
ot her Party, as app rop ri a te, re gar ding protection and
security issues.

10. Each Party shall use its best ef forts to en su re that all 
per son nel with ac cess to in for mat ion ob ta i ned un der this
Ag re e ment are tra i ned in the sa fe gu ards re qu i red to pro tect 
the in for mat ion. Each Party shall keep a re cord of the
in di vi du als who are per mit ted ac cess to the ot her Party’s
in for mat ion and shall re port to the ot her any at tempts to
gain inapp rop ri a te ac cess to or inapp rop ri a tely use or
disclose information provided by the other.

11. Each Party shall keep an au dit re cord re gar ding
when in for mat ion ob ta i ned un der this Ag re e ment was
re ce i ved, how long such in for mat ion was held, and how it
was used, and shall make such in for mat ion ava i lab le to the
Pro vi ding Party, if re qu es ted. Upon re qu est of the
Pro vi ding Party, in for mat ion also shall be pro vi ded
re gar ding how long such data can be held un der the
domestic law of the Receiving Party.

12. In the event that eit her Party ter mi na tes this
Ag re e ment, each Party shall dest roy all in for mat ion
ob ta i ned un der this Ag re e ment, to the ex tent prac ti cab le,
un less ot her wi se mu tu ally ag re ed in wri ting or un less such
dest ruc ti on wo uld be cont ra ry to a Party’s re cord re ten ti on
or le gal re qu i re ments. Not hing in this pa rag raph, ho we ver, 
is in ten ded to pro hi bit the Re ce i ving Party or Re le vant
Agen ci es the re of from re ta i ning re cords of any en co un ters
of in di vi du als iden ti fi ed in ter ro rist scre e ning in for mat ion
pro vi ded by the Pro vi ding Party. Each Party shall use the
most strin gent pro ce du res that are in place for the disposal
of sensitive personal and/or national security information.

Red ress

13. Each Party sho uld have or es tab lish pro ce du res for
in di vi du als to re gis ter comp la ints re la ted to scre e ning. If a
Party re ce i ves a comp la int re la ted to in for mat ion pro vi ded

by the ot her Party, the Party re ce i ving the comp la int shall
pro vi de a copy of the comp la int to the ot her Party and
con sult, as app rop ri a te, with res pect to any ac ti ons to be
ta ken. Whe re app rop ri a te, cor rec ti ons shall be made to
in for mat ion pro vi ded un der this Ag re e ment by the Party
that pro vi ded the in for mat ion. In no event shall a Party
disc lo se to the in di vi du al re gis te ring the comp la int or to
any ot her pri va te party the fact that a copy of the comp la int 
was sent to the ot her Party or that it pertains to information
provided by the other Party under this Agreement.

14. Comp la ints sho uld be ac com pa ni ed by a copy of an
iden tity do cu ment such as a pass port or ot her
go vern ment-is su ed pho to iden ti fi ca ti on that con ta ins the
in di vi du al’s full name, date of birth and co unt ry of
ci ti zens hip. Comp la ints sent to the Go vern ment of the
Re pub lic of Hun ga ry sho uld be trans la ted into Hun ga ri an
be fo re trans mis si on. Comp la ints sent to the Go vern ment
of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca sho uld be trans la ted into
Eng lish be fo re trans mis si on. Comp la ints shall be
transmitted to the Party’s redress points of contact.

Article VI

Consultation

1. The Par ti es shall con sult re gu larly thro ugh the ir
po ints of con tact to pro mo te the most ef fec ti ve
imp le men ta ti on of this Ag re e ment and to sett le dis pu tes, as 
necessary.

2. Dis pu tes that may ari se re lat ing to the in terp re ta ti on,
app li ca ti on, or imp le men ta ti on of this Ag re e ment that
can not be sett led thro ugh con sul ta ti ons bet we en the po ints
of con tact shall be sett led through diplomatic channels.

Article VII

Relationship to Other Arrangements

1. The terms of this Ag re e ment are not in ten ded to
pre ju di ce or rest rict any ot her ag re e ment or ar ran ge ment
bet we en the Par ti es, inc lu ding ag re e ments or
ar ran ge ments re la ted to law en for ce ment, ex chan ge of
in for mat ion, or counterterrorism efforts.

2. Not hing in this Ag re e ment shall pro vi de a pri va te
right of ac ti on aga inst eit her Party.

Article VIII

Amendment of the Agreement

This Ag re e ment may be amen ded by the writ ten
ag re e ment of the Par ti es.
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Article IX

Entry into Force and Termination

1. This Ag re e ment shall en ter into for ce on the date of
the last writ ten no ti fi ca ti on by the Par ti es that they have
comp le ted all of the ir in ter nal pro ce du res re qu i red for its
entry into force.

2. Eit her Party may ter mi na te this Ag re e ment by gi ving 
30 days writ ten ad van ce no ti ce to the ot her Party. All
res pon si bi li ti es and un ders tan dings with res pect to the use
and disc lo su re of all in for mat ion re ce i ved un der this
Ag re e ment pri or to the ter mi na ti on of this Ag re e ment shall 
survive such termination.

Done, in dup li ca te, at Bu da pest, this 20th day of May
2008, in the Eng lish lan gu a ge.

(Alá írá sok)”

„MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT

ÁLLAMOK KORMÁNYA KÖZÖTT AZ ISMERT
VAGY FELTÉTELEZETT TERRORISTÁK

KISZÛRÉSÉRE SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓK
CSERÉJÉRÕL

Pre am bu lum

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok Kor má nya (a továb biak ban: a Fe lek),

at tól ve zé rel ve, hogy a nem zet kö zi ter ro riz mus meg elõ -
zé sé re és ke ze lé sé re irá nyu ló kö zös erõ fe szí té sük ki ter jed -
jen az is mert vagy fel té te le zett ter ro ris ták kel lõ idõ ben tör -
té nõ azo no sí tá sá ban  való együtt mû kö dés re, ide ért ve az is -
mert vagy fel té te le zett ter ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in -
for má ci ók meg osz tá sát, és

a Fe lek nek a ter ror cse lek mé nyek el le ni vé de ke zõ ké pes -
sé gük meg erõ sí té se ér de ké ben a ter ro ris ták ki szû ré sé re
szol gá ló in for má ci ók hoz  való hoz zá fé rés és azok cse ré jé re 
vo nat ko zó meg fe le lõ el já rá sok ki ala kí tá sát kí ván va,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg a ter ro ris ták ki szû ré sé re
szol gá ló in for má ci ók meg osz tá sa és fel hasz ná lá sa te rén
 való együtt mû kö dés sza bá lyo zá sá ra:

I. Cikk

Definíciók

A Meg ál la po dás al kal ma zá sa kö ré ben a kö vet ke zõ ki fe -
je zé se ken az aláb bi a kat kell ér te ni:

1. A „he lyes bí tõ in for má ció” bár mely olyan in for má -
ció, amely egy is mert vagy fel té te le zett ter ro ris ta sze mély

té ves azo no sí tá sát, vagy bár mely más, a Meg ál la po dás
alap ján át adott hely te len ada tot kí ván he lyes bí te ni.

2. A „szük sé ges tud ni” elv alatt azt kell ér te ni, hogy az
in for má ció fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ bir to ko sa meg ál -
la pí tot ta, hogy az in for má ci ót vár ha tó an át ve võ sze mély -
nek szük sé ges hoz zá fér nie meg ha tá ro zott in for má ci ó hoz
an nak ér de ké ben, hogy a Meg ál la po dás cél ja i val össz -
hang ban álló, jog sze rû és jó vá ha gyott kor mány za ti fel ada -
tot vég re hajt son, vagy azt se gít se.

3. Az „Át adó Fél” a Meg ál la po dás ál tal át adott in for -
má ci ók te kin te té ben az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor -
má nya vagy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, eset tõl füg -
gõ en.

4. Az „Át ve võ Fél” a Meg ál la po dás ál tal át vett in for -
má ci ók te kin te té ben az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor -
má nya vagy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, eset tõl füg -
gõ en.

5. ,,Érin tett Ha tó ság” bár mely, a bel sõ jog ál tal a je len
Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott in for má ci ó hoz  való hoz -
zá fé rés re fel ha tal ma zott, vagy a IV. Cikk ben meg ha tá ro -
zott ta lá lat ese tén, az ezen Meg ál la po dás pre am bu lu má ban 
le fek te tett cé lok meg valósításában  való köz re mû kö dés ér -
de ké ben, ki egé szí tõ in for má ció szol gál ta tá sá ra vagy más
te vé keny ség meg valósítására fel kért ha zai kor mány za ti
ha tó ság.

6. ,,Fel té te le zett ter ro ris ták” azon sze mé lyek, akik
meg ala po zot tan gya nú sít ha tó ak az zal, hogy ter ror cse lek -
mény ben vagy ter ro riz mus sal össze füg gõ cse lek mény ben, 
vagy azok elõ ké szü le té ben, vagy azok tá mo ga tá sá ban,
ille tõ leg azok kal kap cso la tos cse lek mény ben részt vet tek
vagy részt vesz nek.

7. ,,Ter ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in for má ció” az is -
mer ten vagy fel té te le zet ten ter ror cse lek mény ben vagy ter -
ro riz mus sal össze füg gõ cse lek mény ben, vagy azok elõ ké -
szü le té ben, vagy azok tá mo ga tá sá ban, ille tõ leg azok kal
kap cso la tos cse lek mény ben részt vett vagy részt vevõ sze -
mé lyek re vo nat ko zó azo no sí tó in for má ció.

II. Cikk

Az információcsere hatálya

1. A Fe lek hoz zá já rul nak ah hoz, hogy ezen Meg ál la po -
dás cél ja i val és ren del ke zé se i vel össz hang ban ter ro ris ták
ki szû ré sé re szol gá ló in for má ci ót ad ja nak át egy más ré szé -
re, ki vé ve, ha az Át adó Fél úgy íté li meg, hogy az in for má -
ció át adá sa bel sõ jo gá val vagy nem ze ti ér de ke i vel el len té -
tes len ne.

2. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya hoz -
zájárul ah hoz, hogy az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Ter ro -
ris ták Ki szû ré sé re Szol gá ló Köz pont ján (U.S. Ter ro rist
Scre e ning Cen ter, TSC) ke resz tül a Ma gyar Köz tár sa ság
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Kor má nya szá má ra hoz zá fé rést biz to sít son a ter ro ris ták ki -
szû ré sé re szol gá ló in for má ci ók hoz.

3. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya hoz zá já rul ah hoz,
hogy a Nem zet biz ton sá gi Hi va ta lon (NBH) ke resz tül az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya szá má ra hoz zá fé -
rést biz to sít son a ter ro ris ták azo no sí tá sá ra szol gá ló in for -
má ci ók hoz.

4. Az ezen Meg ál la po dás alap ján át adott, ter ro ris ták ki -
szû ré sé re szol gá ló in for má ció tar tal maz za a sze mély tel jes
ne vét, is mert ál ne ve it, szü le té si he lyé re és ide jé re vo nat ko -
zó ada to(ka)t, út le vél szá mát vagy más sze mély azo no sí tó
ok má nyá nak szá mát vagy szá ma it, és amennyi ben is mer -
tek, je len le gi vagy ko ráb bi ál lam pol gár sá gá ra vo nat ko zó
ada tok is át ad ha tók. Bár mely más ren del ke zés re álló, azo -
no sí tás ra szol gá ló, in for má ció – ide ért ve a bio met ri kus
azo no sí tó in for má ci ó kat (pl. ujj nyo mat, fény kép) – át ad -
ha tó, amennyi ben tör vény le he tõ vé te szi és az Át adó Fél
úgy íté li meg.

5. Je len Meg ál la po dás sze rint az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok Kor má nya nem kö te lez he tõ arra, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya ré szé re olyan in for má ci ót ad jon át, 
ame lyet a 12958 szá mú Vég re haj tá si Ren de let és an nak
mó do sí tá sai vagy bár mely elõz mé nye vagy fo lyo má nya
– ame lyek a jo go su lat lan nyil vá nos ság ra ho za tal el le ni vé -
del met kí ván ják biz to sí ta ni – meg ha tá ro zott mi nõ sí tett
nem zet biz ton sá gi in for má ci ó ként ha tá roz meg, meg kö ve -
tel ve an nak fel ha tal ma zás nél kü li nyil vá nos ság ra ho za tal
el le ni vé del mét, és a mi nõ sí tett stá tusz fel tün te té sét az in -
for má ció írá sos for má já ban.

6. Ezen Meg ál la po dás nem kor lá toz za a Fe le ket vagy
azok Érin tett Ha tó sá ga it a meg lé võ meg ál la po dá sa ik sze -
rin ti in for má ció- vagy adat cse re, il let ve -igény lés te kin te -
té ben.

III. Cikk

Az információcserére vonatkozó eljárások

1. A Fe lek a Meg ál la po dás vég re haj tá sa cél já ból kap -
cso lat tar tó pon tot je löl nek ki. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
má nya szá má ra a kap cso lat tar tó pont az NBH. Az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok Kor má nya szá má ra a kap cso lat tar tó
pont a TSC. A kap cso lat tar tó pon tok írás ban meg ne ve zik
az el sõd le ges kap cso lat tar tó sze mélyt és azon sze mé lye -
ket, akik a Meg ál la po dás alap ján fel me rü lõ, a ha tó ság gal
kap cso lat ba ke rült sze mé lyek kel össze füg gõ, mû sza ki és
jog or vos la ti kér dé sek ke ze lé sé ért fe lel nek. Ezen sze mé -
lyek sze mély azo nos sá gát és a rá juk vo nat ko zó kap cso lat -
tar tá si in for má ci ó kat a kap cso lat tar tó pon tok szük ség sze -
rint fris sí tik.

2. A Fe lek je len Meg ál la po dás hatályba lépésétõl szá -
mí tott leg ké sõbb 120 na pon be lül ter ro ris ták ki szû ré sé re
szol gá ló in for má ci ót szol gál tat nak a má sik Fél ré szé re. Az

Át adó Fél az in for má ci ó kat rend sze re sen, de leg alább he -
ten te egy szer fris sí ti.

3. Amennyi ben az egyik Fél tu do má sá ra jut, hogy a
Meg ál la po dás alap ján át adott vagy át vett in for má ció je -
len tõs mér ték ben pon tat lan, ak kor a Fél a bel sõ jo gá nak és
egyéb jogi sza bá lyo zó esz kö zé nek meg fele lõen, amint ez
ki vi te lez he tõ, tá jé koz tat ja a má sik Fe let, és he lyes bí tõ ada -
tot szol gál tat. Je len Cikk 2. be kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fele lõen az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya
rend sze re sen elekt ro ni ku san fris sí ti (ide ért ve a he lyes bí -
tést is) a ter ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in for má ci ó kat,
ugyan ak kor nem kö te les kü lön ér te sí tést kül de ni az ilyen
fris sí té sek rõl.

IV. Cikk

Végrehajtási rendelkezések

A III. Cikk 1. be kez dé sé ben meg ne ve zett kap cso lat tar tó 
pon tok meg fe le lõ vég re haj tá si meg ál la po dá so kat dol goz -
nak ki azon sze mé lyi ka te gó ri ák meg ha tá ro zá sa ér de ké -
ben, ame lyek re a Fe lek ál tal je len Meg ál la po dás alap ján
át adott, ter ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in for má ci ók vo -
nat koz nak, va la mint az ab ban az eset ben kö ve ten dõ el já rá -
sok lét re ho zá sá nak cél já ból, ami kor az Át ve võ Fél vagy
Érin tett Ha tó sá ga olyan sze méllyel ke rül kap cso lat ba, aki
az Át adó Fél ter ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in for má ci ó ja
alap ján le het sé ges ta lá lat.

V. Cikk

Az információ felhasználása és védelme

Az in for má ció pon tos sá ga

1. Az Át ve võ Fél nek az Át adó Fél tõl a Meg ál la po dás
alap ján ka pott leg ak tu á li sabb, ter ro ris ták ki szû ré sé re szol -
gá ló in for má ci ót kell fel hasz nál nia a ter ro ris ták ki szû ré se
cél já ból. Az Át ve võ Fél nek rö vid ha tár idõ vel fris sí te nie
kell adat bá zi sát (azaz ja ví ta ni, mó do sí ta ni, tö röl ni), amint
egy sze mély fi gye lõ lis ta-stá tu szá ban be kö vet ke zett vál to -
zás ról ér te sül. Az Át ve võ Fél el fo gad ja, hogy a Meg ál la -
po dás alap ján át vett in for má ci ót vagy szár ma zé kos in for -
má ci ót nem hasz nál ja fel, il let ve nem tá masz ko dik rá,
amennyi ben azt új in for má ció fe lül ír ja vagy a Meg ál la po -
dás ha tá lyát vesz ti, ki vé ve je len Cikk 12. be kez dé sé ben
fog lalt ese te ket.

Az in for má ció nyil vá nos ság ra ho za ta lá val szem be ni vé -
de lem

2. Az Át ve võ Fél nek a „szük sé ges tud ni” elv nek meg -
fele lõen sze mé lyi ál lo má nyá ra és Érin tett Ha tó sá ga i ra kell
kor lá toz nia az Át adó Fél tõl a Meg ál la po dás alap ján át vett
in for má ci ó hoz tör té nõ hoz zá fé rést.
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3. Az Át adó Fél ki fe je zett írás be li hoz zá já ru lá sá nak
 hiányában, a Meg ál la po dás alap ján át vett ada tok bár mi -
lyen to váb bi át adá sa szi go rú an ti los, be le ért ve, de nem ki -
zá ró lag az aláb bi ese te ket:

a) bár mely jogi, ad mi niszt ra tív el já rás ban, bí ró sá gi
vagy kvá zi-bí ró sá gi el já rás ban, vagy bár mely olyan egyéb
el já rás ban tör té nõ fel hasz ná lás, amely nyil vá nos köz zé té -
telt ered mé nyez het;

b) ada tok át adá sa har ma dik ál lam kor má nya ré szé re;
c) ada tok át adá sa nem zet kö zi szer ve zet ré szé re;
d) ada tok át adá sa ma gán sze mé lyek ré szé re, be le ért ve

azt a sze mélyt, aki re a ter ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in -
for má ció vo nat ko zik; és

e) bár mely olyan in for má ció nyil vá nos ság ra ho za ta la,
amely arra vo nat ko zik, hogy egy sze mély a je len Meg ál la -
po dás ér tel mé ben ter ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in for má -
ció tár gyát ké pe zi-e, vagy sem.

4. A név, szü le té si idõ, út le vél szám, út le ve let ki ál lí tó ál -
lam, il let ve az ál lam pol gár ság ki vé te lé vel a Fe lek ál tal a
Meg ál la po dás ha tá lya alatt szol gál ta tott bár mely adat má so -
lá sá hoz, ter jesz té sé hez és köz lé sé hez csa tol ni kell a je len
Cikk 2. és 3. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a fel hasz ná lást és
a köz zé té telt kor lá to zó ren del ke zé se ket rög zí tõ nyi lat ko za tot.

5. Az ada tok nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz tör té nõ hoz -
zá já ru lás az aláb bi ak sze rint kez de mé nyez he tõ: amennyi -
ben az Át ve võ Fél nek ér de ké ben áll fel ha tal ma zást kap nia
ah hoz, hogy a Meg ál la po dás alap ján át vett, a ter ro ris ták
ki szû ré sé re szol gá ló in for má ci ót bár mi lyen jogi, ad mi -
niszt ra tív el já rás ban, bí ró sá gi vagy kvá zi-bí ró sá gi el já rás -
ban, vagy bár mely olyan el já rás ban fel hasz nál ja, amely
nyil vá nos ság ra ho za talt ered mé nyez het, az Át ve võ Fél nek
el sõ ként az Át adó Fél kap cso lat tar tó pont ján ke resz tül kell 
kap cso lat fel vé telt kez de mé nyez nie az Át adó Fél lel, amely
meg kí sér li be sze rez ni az in for má ci ót szol gál ta tó Érin tett
Ha tó ság en ge dé lyét.

6. A je len Meg ál la po dás alap ján át adott vagy át vett in -
for má ció át adá sá val kap cso la tos bár mely bi zony ta lan sá -
got vagy kér dést a Fe lek a VI. Cikk ben fog lalt konzultá -
ciós el já rás ke re té ben tisz táz zák.

Fi zi kai és elekt ro ni kus biz ton sá gi in téz ke dé sek

7. A Fe lek meg fe le lõ elekt ro ni kus biz ton sá gi véd in téz -
ke dé se ket al kal maz nak a Meg ál la po dás alap ján át vett in -
for má ci ók hoz  való hoz zá fé rés fel ügye le te ér de ké ben.

8. A Fe lek meg fe le lõ fi zi kai biz ton sá gi véd in téz ke dé -
se ket al kal maz nak a Meg ál la po dás alap ján át vett in for má -
ci ók hoz  való hoz zá fé rés fel ügye le te ér de ké ben, és eze ket
az in for má ci ó kat, nem ze ti jog elõ írásaiknak meg fele lõen,
mind vé gig vé de lem alatt álló fi zi kai lé te sít mény ben kö te -
le sek tá rol ni.

Fel ügye let és el len õr zés

9. A Fe lek el len õr zik sa ját meg fe le lé sü ket a je len Meg -
ál la po dás in for má ció vé del mi elõ írásainak, és szük ség sze -

rint in for má ci ót cse rél nek a má sik Fél lel a vé del mi és biz -
ton sá gi kér dé sek te kin te té ben.

10. A Fe lek min den erõ fe szí tést meg tesz nek an nak ér -
de ké ben, hogy a je len Meg ál la po dás alap ján át vett in for -
má ci ó hoz hoz zá fé rés sel bíró mun ka tár sai meg fe le lõ fel ké -
szí tés ben ré sze sül je nek az in for má ci ók vé del mé hez szük -
sé ges véd in téz ke dé sek te kin te té ben. A Fe lek nyil ván tar -
tást ve zet nek a má sik Fél in for má ci ó i hoz hoz zá fé rés sel
ren del ke zõ sze mé lyek rõl, és je len tést tesz nek a má sik Fél -
nek bár mely, a má sik Fél ál tal át adott in for má ci ó hoz  való
jo go su lat lan hoz zá fé ré si kí sér let rõl, an nak jo go su lat lan
hasz ná la tá ról, vagy nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról.

11. A Fe lek au dit nyil ván tar tást ve zet nek a je len Meg -
ál la po dás alap ján át vett ada tok be ér ke zé si ide jé rõl, az át -
vett ada tok tá ro lá si idõ tar ta má ról, az át vett ada tok fel hasz -
ná lá si mód já ról, és ké rés ese tén az erre vo nat ko zó in for -
má ci ót el ér he tõ vé te szi az Át adó Fél szá má ra. A tá jé koz ta -
tás az Át adó Fél ké ré sé re arra is vo nat ko zik, hogy az Át ve -
võ Fél nem ze ti joga sze rint med dig tá ro lan dók az ada tok.

12. Amennyi ben bár mely Fél fel mond ja a Meg ál la po -
dást, a Fe lek, ami lyen mér ték ben ez ki vi te lez he tõ, meg -
sem mi sí tik a Meg ál la po dás alap ján bir to kuk ba ke rült va la -
mennyi in for má ci ót, ha csak írás ban más ként nem ál la pod -
tak meg vagy az in for má ci ók meg sem mi sí té se el len té tes
len ne va la mely Fél adat-nyil ván tar tá si vagy jogi elõ -
írásaival. Je len be kez dés ugyan ak kor nem je lent ti lal mat
az Át ve võ Fél vagy Érin tett Ha tó sá gai szá má ra arra vo nat -
ko zó an, hogy ada to kat õriz zen azon, ha tó ság gal kap cso lat -
ba ke rült sze mé lyek rõl, aki ket az Át adó Fél ál tal át adott,
ter ro ris ták ki szû ré sé re szol gá ló in for má ció alap ján azo no -
sí tott be. A Fe lek a ren del ke zés re álló leg szi go rúbb el já rá -
so kat al kal maz zák az ér zé keny sze mé lyes és/vagy nem zet -
biz ton sá gi in for má ci ók meg sem mi sí té sé re.

Jog or vos lat

13. A Fe lek nek ren del kez ni ük kell a ma gán sze mé lyek
ter ro ris ták ki szû ré sé vel kap cso la tos pa na sza i nak nyil ván -
tar tá sá ra szol gá ló el já rá sok kal vagy lét re kell hoz ni uk azo -
kat. Amennyi ben az egyik Fél a má sik Fél ál tal át adott in -
for má ci ó val kap cso la tos pa naszt kap, a pa naszt rög zí tõ Fél 
a má sik Fél nek má so la tot küld a pa nasz ról, és szük ség sze -
rint kon zul tál a meg ho zan dó in téz ke dé sek te kin te té ben.
Az in for má ci ót át adó Fél szük ség sze rint he lyes bí ti a Meg -
ál la po dás alap ján át adott in for má ci ót. Egyik Fél sem kö -
zöl he ti a pa na szos sal vagy bár mely más ma gán sze méllyel
an nak té nyét, hogy a pa nasz má so la tát a má sik Fél ré szé re
to váb bí tot ta vagy, hogy a pa nasz olyan in for má ci ó val kap -
cso la tos, ame lyet je len Meg ál la po dás alap ján a má sik Fél
adott át.

14. A pa na szok hoz mel lé kel ni kell egy sze mély azo no -
sí tó ok mány, pl. az út le vél vagy más, kor mány za ti szerv ál -
tal ki bo csá tott fény ké pes azo no sí tó ok mány má so la tát,
amely tar tal maz za az egyén tel jes ne vét, szü le té si ide jét, az 
ál lam pol gár sá ga sze rin ti or szá got. A Ma gyar Köz tár sa ság
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Kor má nya ré szé re kül dött pa na szo kat a to váb bí tás elõtt
ma gyar nyelv re kell for dí ta ni. Az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok Kor má nya ré szé re kül dött pa na szo kat a to váb bí tás
elõtt an gol nyelv re kell for dí ta ni. A pa na szo kat a Fe lek
jog or vos la ti kap cso lat tar tó pont ja i hoz kell to váb bí ta ni.

VI. Cikk

Konzultáció

1. A Fe lek kap cso lat tar tó pont ja i kon ke resz tül rend sze -
re sen kon zul tál nak a Meg ál la po dás leg ered mé nye sebb
vég re haj tá sá nak elõ se gí té se, va la mint, szük ség sze rint, a
vi tás kér dé sek ren de zé se ér de ké ben.

2. Dip lo má ci ai úton kell ren dez ni azo kat, a Meg ál la po -
dás ér tel me zé sé vel, al kal ma zá sá val vagy vég re haj tá sá val
össze füg gés ben eset le ge sen fel me rü lõ vi tás kér dé se ket,
ame lyek a kap cso lat tar tó pon tok kö zöt ti kon zul tá ci ók ré -
vén nem ren dez he tõk.

VII. Cikk

Más megállapodásokhoz  való viszony

1. Je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem sér te nek vagy
kor lá toz nak a Fe lek kö zöt ti bár mely más meg ál la po dást, be -
le ért ve a ren dé sze ti, az in for má ció cse ré re, il let ve a ter ror el le -
nes erõ fe szí té sek re vo nat ko zó meg ál la po dá so kat.

2. Ezen Meg ál la po dás alap ján nem nyújt ha tó be egyé ni 
ke re set egyik Fél lel szem ben sem.

VIII. Cikk

A Megállapodás módosítása

A Meg ál la po dás a Fe lek írás be li egyet ér té se alap ján
mó do sít ha tó.

IX. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

1. Je len Meg ál la po dás a Fe lek kö zöt ti utol só, a Meg ál -
la po dás hatályba lépéséhez szük sé ges va la mennyi bel sõ el -
já rás tel je sí té sét iga zo ló, írás be li ér te sí tés kel te zé sé nek
nap ján lép ha tály ba.

2. A Fe lek a má sik Fél elõ ze tes írás be li ér te sí té se alap -
ján 30 na pos ha tár idõ vel fel mond hat ják a Meg ál la po dást.
A Meg ál la po dás alap ján, a Meg ál la po dás fel mon dá sát
meg elõ zõ en át vett va la mennyi in for má ció fel hasz ná lá sá -
val és át adá sá val kap cso la tos va la mennyi kö te le zett ség és

meg ál la po dás a Meg ál la po dás fel mon dá sát köve tõen is ér -
vény ben ma rad.

Ké szült két pél dány ban, Bu da pes ten, 2008. má jus
20-án, an gol nyel ven.

(Alá írá sok)”

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

(2) E tör vény 2.  §-a és 3.  §-a a Meg ál la po dás 9. Cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

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

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe -
le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A hon vé del mi mi nisz ter
15/2008. (VI. 20.) HM

ren de le te

a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû
jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak

ju tal ma zá sá ról szó ló 
3/2002. (I. 25.) HM ren de let, va la mint egyes
kap cso ló dó HM ren de le tek mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény
287. § (2) be kez dés a), e), f), g) és i) pont já ban és a ka to nai
és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok -
ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról szó ló 1996. évi XLV.
tör vény 50. § (2) be kez dés c) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
szó ló 2004. évi CV. tör vény 51. §-ában meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i -
ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról szó ló
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3/2002. (I. 25.) HM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §-a a
kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg
a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) HM szerv: a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szer ve ze ti

ele mei (Mi nisz te ri Ka bi net, fõ osz tá lyok, tit kár sá gok),
b) HM szer ve zet: a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ható -

sági Hi va tal; a HM Vé del mi Hi va tal; a HM Inf ra struk tu rá -
lis Ügy nök ség; a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök -
ség; a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség; az MK
Ál lan dó EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép vi se let; az MK
Ál lan dó NATO Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai Rész leg; a
HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um.”

2. §

Az R. 2/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2/A. § (1) Amennyi ben a hi va tá sos ka to na be osz tá si il let -

mé nyé nek, hon vé del mi pót lé ká nak, il let mény ki egé szí té sé -
nek, szol gá la ti idõ pót lé ká nak és ki egé szí tõ il let mé nyé nek az
együt tes össze ge nem éri el a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott, a be töl tött be osz tás hoz szük sé ges is ko lai vég zett ség,
szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált bér mi ni mum (a to -
váb bi ak ban: ga ran tált bér mi ni mum) össze gét, ga ran tált bér -
mi ni mum ki egé szí tõ il let mény re jo go sult.

(2) A ga ran tált bér mi ni mum ki egé szí tõ il let mény össze -
ge a ga ran tált bér mi ni mum össze gé nek, va la mint a hi va tá -
sos ka to na be osz tá si il let mé nye, hon vé del mi pót lé ka, il let -
mény ki egé szí té se, szol gá la ti idõ pót lé ka és ki egé szí tõ il let -
mé nye együt tes össze gé nek a kü lön bö ze te.”

3. §

Az R. az „ILLETMÉNYPÓTLÉKOK” al cí met meg elõ -
zõ en a kö vet ke zõ 4/A. §-sal egé szül ki:

„4/A. § (1) A Hjt. 110/A. § (1) be kez dé se sze rin ti szol -
gá la ti idõ pót lék mér té kek meg ha tá ro zá sá nál, 5 év szol gá -
la ti idõ be töl té se után, szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ nek
– a Hjt. 259. § (3) be kez dé sé nek, 263. §-ának és 264. §
(2) be kez désének fi gye lem be vé te lé vel – a hi va tá sos, a
szer zõ dé ses és a Hjt. 47/A. § (3)–(4) be kez dé se alap ján
 önkéntes tar ta lé kos ka to nai szol gá la ti vi szony ban tény le -
ge sen el töl tött, ked vez mé nyek és szor zó szá mok fi gye lem -
be vé te le nél kü li idõt kell te kin te ni. 

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti szol gá la ti vi szo nyok
fenn ál lá sa kö zött meg sza kí tá sok van nak, a rész szol gá la ti
idõ ket – a szol gá la ti idõ pót lék szem pont já ból – össze kell
szá mí ta ni.”

4. §

Az R. 26. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A la ká son el töl tött ké szen lé ti szol gá la tért az (1) be -
kez dés sze rin ti ké szen lé ti pót lék 75%-a jár.”

5. §

(1) Az R. 27. § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Ké szen lé ti díj ra jo go sult)
„b) a NATO Re a gá ló Erõk (a to váb bi ak ban: NRF), il -

let ve az Eu ró pai Unió Harc cso port já nak (a to váb bi ak ban:
EU BG) kö te lé ké be fel aján lott egy ség, al egy ség ál lo má -
nyá ban bel föl dön ké szen lé ti szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos
ka to na,”

(2) Az R. 27. § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Ké szen lé ti díj ra jo go sult)
„d) a HM Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban (a továb -

biakban: HM ÁEK), va la mint az MH Dr. Radó György
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: MH
HEK) pa rancs no ka ál tal ké szen lé ti szol gá lat ra ki je lölt
hely õr sé gek ben ké szen lé ti szol gá la tot tel je sí tõ ka to na or -
vos, egész ség ügyi tiszt és tiszt he lyet tes, va la mint”

6. §

Az R. 36. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„36. § Az MH HEK-ben és a HM ÁEK-ben az egész ség -

ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér dé se i rõl szó ló 2003.
évi LXXXIV. tör vény ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi ügye -
let el lá tá sá ért az or vo sok, egész ség ügyi tisz tek, zász ló sok,
tiszt he lyet te sek és tisz te sek or vo si ügye le ti díj ra jo go sul tak.”

7. §

Az R. 37. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37. § Az or vo si ügye le ti díj órán kén ti mér té ke az il let -

mény alap szá za lé ká ban a kö vet ke zõ:
a) or vos ese té ben:
aa) hét köz nap tel je sí tett ügye let ese tén 3,5%
ab) heti pi he nõ na pon tel je sí tett ügye let ese tén 4,0%
ac) mun ka szü ne ti na pon tel je sí tett ügye let 
   ese tén 4,5%

b) az a) pont ba nem tar to zó hi va tá sos ka to na
    ese té ben:

ba) hét köz nap tel je sí tett ügye let ese tén 2,5%
bb) heti pi he nõ na pon tel je sí tett ügye let ese tén 2,8%
bc) mun ka szü ne ti na pon tel je sí tett ügye let 
   ese tén 3,2%.”

8. §

Az R. 38/A. § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:
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„(1) Az MH HEK-ben és a HM ÁEK-ben szol gá la tot
tel je sí tõ – há rom mû szak ban fog lal koz ta tott – ka to na or -
vos, egész ség ügyi tiszt, egész ség ügyi zász lós és tiszt he -
lyet tes ré szé re dél utá ni és éj sza kai pót lék jár.

(2) A pót lék órán kén ti mér té ke:
a) or vos ese té ben:
aa) dél utá ni mû szak ban az il let mény alap 0,75%-a,
ab) éj sza kai mû szak ban az il let mény alap 1,5%-a,

b) az a) pont ba nem tar to zó hi va tá sos ka to na
    ese té ben:

ba) dél utá ni mû szak ban az il let mény alap 0,5%-a,
bb) éj sza kai mû szak ban az il let mény alap 1,0%-a.”

9. §

Az R. 42. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„42. § Osz tály ba so ro lá si pót lék ra jo go sul tak – a re pü lõ -

ha jó zók ki vé te lé vel – a meg ha tá ro zott be osz tás ban ha di -
tech ni kai esz kö zö ket köz vet le nül ke ze lõk, ve ze tõk, ha az
osz tá lyos szint re elõ írt el mé le ti és gya kor la ti kö ve tel mé -
nye ket tel je sí tik. Ha egy ket tõs be osz tást be töl tõ hi va tá sos
ka to na szak fel ada ton ként kü lön-kü lön is osz tá lyos fo ko -
za tot sze rez, az osz tály ba so ro lá si pót lék csak a szá má ra
ked ve zõbb osz tá lyos fo ko zat után jár.”

10. §

Az R. 51. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Kü lön le ges igény be vé te li pót lék ra jo go sult az, aki
kü lön le ges mû ve le ti ki kép zé sen vesz részt, il let ve az, aki
kül föl dön mû ve le ti te rü le ten, va la mint az NRF vagy az
EU BG kö te lé ké be fel aján lott egy ség, al egy ség ál lo má -
nyá ban a mû ve le ti al kal ma zás ra vo nat ko zó köz jo gi dön -
tést kö ve tõ en kül föl dön tel je sít szol gá la tot.”

11. §

Az R. a kö vet ke zõ 57/A. §-sal egé szül ki:
„57/A. § A szol gá la ti idõ pót lé kot at tól a nap tól kell

meg ál la pí ta ni, il le tõ leg az össze gét fel emel ni, ame lyi ken
az ál lo mány tag ja a Hjt. 110/A. § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott szol gá la ti idõ ket el éri.”

12. §

Az R. 60. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A sza bad ság – a Hjt. 104. § (3) be kez dé se sze rin ti –
pénz be li meg vál tá sa cí mén a ki nem vett sza bad ság gal ará -
nyos össze gû tá vol lé ti díj jár.”

13. §

Az R. 73. §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Illet mény-meg ál la pí tás

73. § (1) A hi va tá sos ka to na il let mény-meg ál la pí tá sa
– a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a Hjt. 2. §
(3) be kez dé se sze rin ti ál lo mány il le té kes pa rancs nok jog -
kö ré be tar to zik.

(2) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok il let mény-meg ál -
la pí tá si jog kö re a szol gá la ti vi szony lé te sí té se kor, va la -
mint a szol gá la ti vi szony nak a Hjt. 50. § (2) be kez dés a)–c)
pont ja sze rin ti mó do sí tá sa kor a hi va tá sos ka to na
illetmény -megállapítására, a be osz tá si il let mény nek a Hjt.
108. § (3) be kez dé se sze rin ti ma ga sabb összeg ben tör té nõ
meg ál la pí tá sá ra (il let mény-ki eme lé sé re), az il let mény pót -
lék ra való jo go sult ság nak, il le tõ leg al só-fel sõ ha tár ral ren -
del ke zõ pót lék ese té ben a pót lék össze gé nek meg ál la pí tá -
sá ra, il le tõ leg fel eme lé sé re, va la mint a ki egé szí tõ il let mé -
nyek re való jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra ter jed ki.

(3) A hi va tá sos ka to na (2) be kez dés sze rin ti il let mény-
meg ál la pí tá sá ra il let mény-meg ál la pí tá si pa rancs ban, il le -
tõ leg ha tá ro zat ban kell in téz ked ni, amely nek tar tal maz nia
kell

a) az il let mény-meg ál la pí tás okát,
b) az il let mény-meg ál la pí tás oká nak (pl. ki ne ve zés, át -

he lye zés) idõ pont ját, a pa rancs, il let ve ha tá ro zat szá mát,
c) a hi va tá sos ka to na ne vét, any ja ne vét, szü le té si ide jét, 

rend fo ko za tát,
d) a szol gá la ti be osz tás meg ne ve zé sét, a be osz tás hoz

meg ha tá ro zott be so ro lá si osz tály, be so ro lá si ka te gó ria
szá mát, a be osz tás hoz ál lo mány táb lá ban (mun ka kö ri jegy -
zék ben) meg ha tá ro zott rend fo ko za tot, el té rí tett rend fo ko -
zat ese tén az el té rí tés le jár tá nak idõ pont ját,

e) a be osz tás hoz meg ha tá ro zott elõ me ne tel tí pu sát, 
f) a Hjt. 108. § (2) vagy (4) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar -

to zó hi va tá sos ka to na ese tén a be osz tá si il let mény alap ját
ké pe zõ be so ro lá si ka te gó ria szá mát,

g) a hon vé del mi pót lék szor zó szá mát és össze gét,
h) a meg ál la pí tott be osz tá si il let mény szor zó szá mát, a

3. § sze rin ti ki eme lés ese tén a ki eme lés szá za lé kát,a be osz -
tá si il let mény össze gét,

i) az il let mény ki egé szí tés mér té két és össze gét, 
j) a szol gá la ti idõ pót lék mér té két és össze gét,
k) a meg ál la pí tott rend sze res il let mény pót lék meg ne ve -

zé sét, mér té két és össze gét, 
l) a meg ál la pí tott rend sze res ki egé szí tõ il let mény meg -

ne ve zé sét, mér té két és össze gét,
m) a meg ál la pí tott il let mény ele mek együt tes össze gét,

va la mint
n) a be so ro lás sze rin ti il let mény re való jo go sult ság kez -

dõ nap ját.

(4) Ha a hi va tá sos ka to na (3) be kez dés g)–l) pont ja sze -
rin ti il let mény ele mé nek össze gé ben a (2) be kez dés ben
em lí tet tek tõl el té rõ ok mi att kö vet ke zik be vál to zás, ak kor
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az il let mény vál to zá sá ról az ál lo mány il le té kes sze mély -
ügyi szerv – az il le té kes pénz ügyi szerv be vo ná sá val –
3 pél dány ban ér te sí tést ké szít, amely bõl egy pél dány át -
adás ra ke rül a hi va tá sos ka to na ré szé re, egy-egy pél dány
pe dig el he lye zés re ke rül a hi va tá sos ka to na sze mély ügyi,
il let ve pénz ügyi gyûj tõ jé be. Az il let mény vál to zás ról szó ló 
ér te sí tés nek tar tal maz nia kell:

a) az ér te sí tés ki adá sá nak okát, va la mint az ok be kö vet -
ke zé sé nek idõ pont ját,

b) az ér te sí tés ki adá sa kor ér vé nyes il let mény-meg ál la -
pí tá si pa rancs, il let ve ha tá ro zat szá mát,

c) a hi va tá sos ka to na ne vét, any ja ne vét, szü le té si ide jét, 
rend fo ko za tát, szol gá la ti be osz tá sá nak ál lo mány táb la sze -
rin ti meg ne ve zé sét,

d) a mó do su ló il let mény ele mek meg ne ve zé se it,
e) az ér te sí tés sze rin ti il let mény re való jo go sult ság kez -

dõ nap ját,
f) az ér te sí tés ki adá sá tól ér vé nyes
fa) hon vé del mi pót lék szor zó szá mát, össze gét,
fb) be osz tá si il let mény szor zó szá mát, össze gét,
fc) il let mény ki egé szí tés mér té két és össze gét, 
fd) szol gá la ti idõ pót lék mér té két és össze gét,
fe) rend sze res il let mény pót lék meg ne ve zé sét, mér té két,

össze gét, 
ff) rend sze res ki egé szí tõ il let mény meg ne ve zé sét, mér -

té két, össze gét,
fg) il let mény ele mek együt tes össze gét.
(5) A hi va tá sos ka to na ese ti pót lék ra, il let ve ese ti ki egé -

szí tõ il let mény re való jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sá ra,
 illetve mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra az ál lo mány il le té kes
pa rancs nok nak ha von ta, kü lön ese ti il let mény-meg ál la pí -
tá si pa rancs ban, il le tõ leg ha tá ro zat ban kell in téz ked nie,
amely nek tar tal maz nia kell

a) a jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak okát, a jo go sult sá gi
hó nap meg ne ve zé sét, 

b) a jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak alap ját ké pe zõ és a
jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz köz vet le nül kap cso ló dó ha -
tá lyos ren del ke zé sek meg ne ve zé sét,

c) ese ti il let mény pót lék ese tén a jo go sult sá gi ala pot ké -
pe zõ szol gá la ti te vé keny ség tel je sí té sé rõl szó ló iga zo lás
(pa rancs, ha tá ro zat, ki mu ta tás, nyil ván tar tás stb.) szá mát,

d) a hi va tá sos ka to na ne vét, any ja ne vét, szü le té si idõ -
pont ját, rend fo ko za tát,

e) a hi va tá sos ka to na szol gá la ti be osz tá sá nak meg ne ve -
zé sét,

f) a meg ál la pí tott ese ti pót lék meg ne ve zé sét, a pót lék
össze gé nek ki szá mí tá sá hoz szük sé ges alap ada to kat, a pót -
lék mér té két és össze gét, va la mint

g) a meg ál la pí tott ese ti ki egé szí tõ il let mény meg ne ve -
zé sét, a ki egé szí tõ il let mény össze gét.”

14. §

Az R. 74. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„74. § Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok (ve ze tõ) il let -

mény-meg ál la pí tá si jog kö re a kö vet ke zõ:

a) a hon vé del mi mi nisz ter ál la pít ja meg az il let mé nyét a
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó HM szer vek tel jes ál lo má -
nyá nak, va la mint – a HVKF ki vé te lé vel – a HM szer vek, a
HM szer ve ze tek, a köz vet len irá nyí tá sa, a köz vet len fel -
ügye le te és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, a
HM ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet pa rancs no ka i nak
(ve ze tõ i nek), to váb bá a HVKF-nek és he lyet te sé nek;

b) a HM ál lam tit kár, a HM szak ál lam tit ká rok és a HM
ka bi net fõ nök ál la pít ják meg – a pa rancs no kok (ve ze tõk)
ki vé te lé vel – az irá nyí tá suk alá tar to zó HM szer vek tel jes
ál lo má nyá nak il let mé nyét;

c) a HVKF ál la pít ja meg az il let mé nyét – a he lyet te se ki -
vé te lé vel – a HM Hon véd Ve zér kar tel jes ál lo má nyá nak, a
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek pa rancs -
no ka i nak (ve ze tõ i nek), to váb bá a NA TO-be osz tást be töl -
tõk nek;

d) az a)–c) pon tok ba nem tar to zó, ön ál ló állománytáb -
lával (mun ka kö ri jegy zék kel) ren del ke zõ szer ve ze tek pa -
rancs no ka i nak (ve ze tõ i nek) il let mény-meg ál la pí tá si jog -
kö re a ka to nai szer ve zet tel jes ál lo má nyá ra, köz tük a he -
lyet te se ik re is, to váb bá a ne kik köz vet le nül alá ren delt ka -
to nai szer ve ze tek pa rancs no ka i ra (ve ze tõ i re) ter jed ki;

e) más ka to nai szer ve ze ti egy ség hez szol gá lat tel je sí tés -
re vagy ha zai, il let ve kül föl di ta nul má nyok foly ta tá sá ra
ve zé nyel tek il let mény-meg ál la pí tá sá ra a ve zény lé si hely
ál lo mány il le té kes pa rancs no ka (ve ze tõ je) jo go sult;

f) a Hjt. 48. § (1) be kez dés b), e), f), j), k), l) pont ja alá
tar to zók il let mény-meg ál la pí tá sa a mun kál ta tói jog kört
gya kor ló elöl já rót il le ti meg, a Hjt. 48. § (1) be kez dés 
c), g) és h) pont já ban sze rep lõ hi va tá sos ka to nák ese té ben
pe dig a Hon véd ség köz pon ti sze mély ze ti szer vé nek ve ze -
tõ je az il let mény meg ál la pí tá sá ra jo go sult elöl já ró.”

15. §

Az R. 75. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A köz pon ti ke re tet ter he li:
a) az elsõ, il le tõ leg a ma ga sabb rend fo ko zat ba tör té nõ

ki ne ve zés, elõ lép te tés mi at ti il let mény emel ke dés,
b) a be osz tá si il let mény nek a ma ga sabb rend fo ko zat hoz

tar to zó be osz tás ba való he lye zés mi at ti nö vek mé nye,
c) az il let mény ki egé szí tés mér té ké nek nö ve ke dé sé bõl

ere dõ il let mény emel ke dés,
d) a szol gá la ti idõ pót lék mér té ké nek nö ve ke dé sé bõl

ere dõ il let mény emel ke dés,
e) a pót lék jo go sult ság meg szer zé se, va la mint a pót lé -

kok szor zó szá ma i nak emel ke dé se ese té ben járó il let mény -
pót lék (pót lék nö vek mény) össze ge,

f) a ki egé szí tõ il let mény,
g) az il let mény alap fel eme lé sé bõl szár ma zó min den il -

let mény nö vek mény,
h) a Hjt. 108. § (3) be kez dé se sze rin ti ki emelt be osz tá si

il let mény nek az il let mény ki egé szí tés és ve ze tõi pót lék
von za ta, va la mint
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i) az 54. § sze rin ti ok ta tói il let mény pót lék alsó ha tá rá -
nak meg fe le lõ összeg.”

16. § 

Az R. 99. § (1) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ál ta lá nos pa rancs no ki ju ta lom hoz a ju tal ma zá si ha -
tás kör be tar to zók ré szé re tény le ge sen ki fi ze tett il let mény
és az il let mény he lyett fi ze tett tá vol lé ti díj után min den ka -
to nai szer ve ze ti egy ség nél 1%-os szor zó val szá mí tott ju -
tal ma zá si ke ret hasz nál ha tó fel.”

17. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

(2) Az R.-nek a 8. §-sal meg ál la pí tott 38/A. §-a (1)–(2)
be kez dé sé ben fog lalt, a ka to na or vo sok ra és egész ség ügyi
tisz tek re ki ter jesz tett al kal ma zá si körû ren del ke zé se it
2007. szep tem ber 1-jé tõl kell al kal maz ni. 

(3) Az R.-nek a 3. §-sal meg ál la pí tott 4/A. §-át, a
11. §-sal meg ál la pí tott 57/A. §-át, va la mint a 18. § (1) be -
kez dés g) és h) pont já val mó do sí tott 61. § (1)–(3) be kez dé -
sét és 62/A. § (1) be kez dé sét 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

18. §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 25. § (2) be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si ál -

lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter”
szö veg,

b) az R. 28. §-át meg elõ zõ,  a „24 órás ügye le ti szol gá la -
tok dí ja zá sa” al cím he lyé be az „Ügye le ti díj” al cím,

c) az R. 40. § (3) be kez dés má so dik mon da tá ban a „HM
Mun ka biz ton sá gi és Épí tés ügyi Ha tó sá gi Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi -
va tal” szö veg,

d) az R. 48. §-ában az „Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság,
az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az MH Hír adó pa rancs -
nok ság” szö veg rész he lyé be az „A Ma gyar Hon véd ség kö -
zép szin tû irá nyí tó-ve ze tõ szer ve ze té nek” szö veg,

e) az R. 50. § (1) be kez dé sé ben az „az MH Össz ha de rõ -
ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság” szö veg rész 
he lyé be az „a Ma gyar Hon véd ség kö zép szin tû irá nyí tó-ve -
ze tõ szer ve ze te” szö veg,

f) az R. 52/A. § (1) be kez dé sé ben az „MH Bu da pes ti
Hely õr ség pa rancs nok ság és az MH 32. Bu da pest Õr- és
Dísz ez red” szö veg rész he lyé be az „MH Tá mo ga tó Dan -
dár” szö veg,

g) az R. 61. § (1) be kez dé sé ben az „és il let mény ki egé -
szí tés re” szö veg rész he lyé be az „ , il let mény ki egé szí tés re,
jo go sult ság meg lé te ese tén szol gá la ti idõ pót lék ra” szö veg, 
62/A. § (1) be kez dé sé ben az „il let mény ki egé szí tés re” szö -
veg rész he lyé be az „il let mény ki egé szí tés re, jo go sult ság
meg lé te ese tén szol gá la ti idõ pót lék ra” szö veg, 61. §
(3) be kez dé sé ben a „ki egé szí tés re” szö veg rész he lyé be a
„ki egé szí tés re, jo go sult ság meg lé te ese tén szol gá la ti idõ -
pót lék ra” szö veg,

h) az R. 61. § (2) be kez dé sé ben a „k) pont já ban” szö veg -
rész he lyé be a „k)–l) pont já ban” szö veg,

i) az R. 98. § (1) be kez dés má so dik mon da tá ban az „il -
let mény be so ro lá si ha tás kö rük be” szö veg rész he lyé be az
„il let mény-meg ál la pí tá si jog kö rük be” szö veg,

j) az R. 1. szá mú mel lék let b) pont 4. al pont já ban az „az
Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont” szö veg rész he lyé be  az „a
HM Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont” szö veg 

lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar
Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és kül föl di ta nul -
má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi za el lát má nyá -
ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li já ran dó sá ga i ról
szó ló 26/2007. (VI. 20.) HM ren de let 7. § (2) be kez dés má -
so dik mon da tá ban a „csa lád tá mo ga tá si el lá tás” szö veg rész 
he lyé be a „csa lá di pót lék” szö veg lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a hi va tá -
sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, a hon véd sé gi köz -
al kal ma zot tak egyes il let mé nyen kí vü li pénz be li szo ci á lis
jut ta tá sa i ról szó ló 14/2002. (III. 29.) HM ren de let mó do sí -
tá sá ról szó ló 29/2007. (VII. 9.) HM ren de let 17. § (2) be -
kez dé sé ben a „2008. jú li us 1-jén” szö veg rész he lyé be a
„2009. jú li us 1-jén” szö veg lép.

19. §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti 

a) az R. 1. § (1) be kez dés d) pont ja,

b) az R. 27. § (3) be kez dés elsõ mon da ta,

c) az R. 31. § (1) be kez dé sé ben az „és kül föl di” szö veg -
rész,

d) az R. 38. §-a, 

e) az R. 51. § (3) be kez dés b) pont bb) al pont já ban a
„ , va la mint” szö veg rész,

f) az R. 51. § (3) be kez dés b) pont  bc) al pont ja,

g) az R. 76. §-a, 

h) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té -
sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la -
mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil -
ván tar tás rend jé rõl szó ló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let
147/A. § (6) be kez dé se,

i) a szer zõ dé ses ka to nák to vább szol gá lói ju tal ma, le sze -
re lé si se gé lye, il le tõ leg to bor zó pén ze meg ál la pí tá sá nak és
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ki fi ze té sé nek rend jé rõl szó ló 5/2002. (I. 25.) HM ren de let
2/A. §-a.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti az 1–16. §, a 18. §, a 19. § (1) be kez dé se. E be kez dés 
az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
12/2008. (VI. 20.) IRM

ren de le te

a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló
14/2002. (VIII. 1.) IM ren de let mó do sí tá sá ról

A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
395.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban és a bün te tõ el já -
rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 604.  §-a (2) be kez dé -
sé nek o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – az
Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Tanáccsal egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de let (a továb biak ban: Büsz.) 7.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(1) A bí ró ság el nö ke ál tal erre a cél ra meg ha tá ro zott
ügy fél fo ga dá si idõ ben – de he ten te leg alább egy mun ka na -
pon – a jogi kép vi se lõ nél kül el já ró ügy fél ál tal szó ban elõ -
ter jesz tett ké rel met a bí ró ság el nö ke ál tal ki je lölt bíró, bí -
ró sá gi tit kár, bí ró sá gi fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ
fog lal ja jegy zõ könyv be. A jegy zõ könyv az ügy ala pos és
gyors el in té zé sét elõ se gí tõ va la mennyi ada tot tar tal maz za.
Ha a fél a szük sé ges ada to kat nem tud ja vagy nem akar ja
ren del ke zés re bo csá ta ni, en nek té nyét a jegy zõ könyv ben
fel kell tün tet ni. Az OIT ál tal meg ha tá ro zott tár gya lás men -
tes idõ sza kok ra vo nat ko zó an a me gyei bí ró ság el nö ke el -
ren del he ti, hogy a 8 fõ nél ke ve sebb en ge dé lye zett bí rói
lét szám mal mû kö dõ he lyi bí ró ság (a továb biak ban: ki sebb
he lyi bí ró ság) he lyett az e be kez dés ben fog lalt fel ada tot a
me gyei bí ró ság szék he lyén mû kö dõ he lyi bí ró ság vagy e
bí ró ság és mel let te a me gyei bí ró ság el nö ke ál tal ki je lölt
más he lyi bíróság lássa el.”

2.  §

A Büsz. 48.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg az ere de ti szö veg szá mo zá sa (1) be kez dés re
változik:

„(2) A cég el já rás ban a cég-, ille tõ leg a cég jegy zék adat ban
tör tént vál to zás be jegy zé sé re elekt ro ni kus úton ke rül sor.”

3.  §

A Büsz. 50.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég bí ró ság a cég be jegy zés (vál to zás be jegy zés)
irán ti ké rel met a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in -
for ma ti kai jel lem zõk kel ren del ke zõ elekt ro ni kus ké re lem
for má já ban ve he ti át (ér kez tet he ti).

(2) A cég be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sá ról a cég be jegy -
zést kérõ ré szé re fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás -
sal és idõ bé lyeg zõ vel el lá tott elekt ro ni kus ta nú sít ványt
kell ki ál lí ta ni, amely tar tal maz za a cég nyil vá nos ság ról, a
bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006.
évi V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.) 44.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kat.”

4.  §

A Büsz. 51.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„51.  § (1) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké rel met –
amennyi ben a ké re lem mun ka idõ ben ér ke zik meg a cég bí -
ró ság hoz – az ér ke zés idõ pont já ban ér kez te ti és a cé get
cég jegy zék szám mal lát ja el. Ha a ké re lem mun ka idõn kí -
vül ér ke zik meg, a ké re lem ér kez te té sé re a kö vet ke zõ
mun ka na pon, a mun ka idõ kez de tét köve tõen ke rül sor.

(2) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké re lem nyom tat vá nyán
fel tün te tett ada to kat szá mí tó gé pen rög zí ti és a be jegy zé si
ké re lem ada tai mel lett a „be jegy zés alatt” meg jegy zést
tün te ti fel.”

5.  §

A Büsz. 54.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A cég bí ró ság a ké re lem nek helyt adó be jegy zõ vég -
zést és a be jegy zés alap já ul szol gá ló ira to kat elekt ro ni kus
be jegy zé si zá ra dék kal el lát va és an nak meg ál la pí tá sá val,
hogy a vég zés el len fel leb be zés nek nincs he lye, a Ctv.
39.  §-ának (2) be kez dé se sze rint kéz be sí ti. A vég zés ben
sze rep lõ ada to kat a szá mí tó gé pen egy ide jû leg le kell zár ni, 
il let ve jog erõ sí te ni kell, és meg kell adni azok nak az ira -
tok nak a sor szá mát is, ame lyek re az el in té zés (vég zés) vo -
nat ko zik. A zá ra dé kolt be jegy zõ vég zést, ille tõ leg a be -
jegy zés alap já ul szol gá ló zá ra dé kolt ira to kat a cég bí ró ság
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a bí ró ság elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá nak el kü lö ní tett ré -
szé ben (a továb biak ban: elekt ro ni kus irattár) õrzi.”

6.  §

A Büsz. 55.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(1) A cég bí ró ság a jog or vos lat tal meg tá mad ha tó
vég zést (pl. a ké rel met el uta sí tó, át té telt el ren de lõ, az el -
já rást fel füg gesz tõ vég zést) a fel leb be zé si jog ról tör tént
tá jé koz ta tás mel lett a Ctv. 39.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rint kéz be sí ti. A cég bí ró ság a vég zést egy ide jû leg „nem
jog erõs, le zárt” ál la po tú ként tün te ti fel, a be jegy zés
alap já ul szol gá ló ada to kat a szá mí tó gép ben „nem be -
jegy zett” ál la po tú ként rög zí ti, és meg ad ja azok nak az
ira tok nak a sor szá mát is, ame lyek re az el in té zés (vég -
zés) vo nat ko zik.”

7.  §

A Büsz. 56.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vég zés jog erõ sí té sé rõl a ké rel me zõt a Ctv.
39.  §-ának (2) be kez dé se sze rint kell ér te sí te ni.”

8.  §

(1) A Büsz. 57.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ki ja ví tó vég zést és ki egé szí tõ vég zést a cég bí ró -
ság a Ctv. 39.  §-ának (2) be kez dé se sze rint köz li a jogi
kép vi se lõ vel. A ki ja ví tó vég zés és a ki egé szí tõ vég zés ada -
ta it a mó do sí tás be jegy zé sé nek sza bá lyai sze rint kell a cég -
jegy zék ben fel tün tet ni.”

(2) A Büsz. 57.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A cég bí ró ság az elekt ro ni kus cég ira tot az elekt ro ni -
kus irat tár ban a be jegy zé si ké re lem vissza vo ná sa vagy
jog erõs el uta sí tá sa ese tén is meg õr zi, fel tün tet ve az ira to -
kon, hogy azok alap ján be jegy zés re nem ke rült sor.”

9.  §

A Büsz. 61/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„61/A.  § (1) A cég bí ró ság ál tal elekt ro ni kus ok irat

for má já ban meg ho zott vég zést mi nõ sí tett elekt ro ni kus
alá írás sal és az elekt ro ni kus alá írá son el he lye zett idõ bé -
lyeg zõ vel, a ki ál lí tott ta nú sít ványt és iga zo lást fo ko zott
biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel
kell el lát ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elekt ro ni kus ok ira tot, va la -
mint az egyéb elekt ro ni kus cég ira tot elekt ro ni kus irat tár -
ban kell el he lyez ni.

(3) Az elekt ro ni kus irat tár ban csak a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott for má tu mú, fo ko zott biz ton sá gú vagy
mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal és az elekt ro ni kus alá írá -
son el he lye zett idõ bé lyeg zõ vel el lá tott elekt ro ni kus cég -
irat he lyez he tõ el.”

10.  §

(1) A Büsz. 61/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég bí ró ság a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
for má tum ban be nyúj tott, a cég bí ró ság hoz a céginformá -
ciós és az elekt ro ni kus cég el já rás ban köz re mû kö dõ szol -
gá lat (a továb biak ban: cég in for má ci ós szol gá lat) ál tal to -
váb bí tott elekt ro ni kus ké rel met (a továb biak ban: ké re lem)
és mel lék le te it – amennyi ben a ké re lem mun ka idõ ben ér -
ke zik meg a cég bí ró ság hoz – az ér ke zés idõ pont já ban (év,
hó nap, nap, óra, perc, má sod perc jel zé sû) idõ bé lyeg zõ vel
lát ja el. Ha a ké re lem mun ka idõn kí vül ér ke zik meg a cég -
bí ró ság hoz, a ké re lem idõ bé lyeg zõ vel tör té nõ el lá tá sá ra a
kö vet ke zõ mun ka na pon, a mun ka idõ kez de tét köve tõen
kerül sor.”

(2) A Büsz. 61/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elekt ro ni kus ta nú sít vány, ille tõ leg az elekt ro ni -
kus iga zo lás ki ál lí tá sá nak idõ pont já tól kez dõ dõ en a cég bí -
ró ság szá mí tó gé pes nyil ván tar tá sa a be jegy zés, il let ve vál -
to zás be jegy zés irán ti ké re lem ada tai mel lett a „be jegy zés
alatt” meg jegy zést tün te ti fel [Ctv. 44.  § (3) be kez dés]. A
cég bí ró ság a ké re lem mel lék le tét ké pe zõ elekt ro ni kus cég -
ira to kat az elekt ro ni kus irat tár ban he lye zi el.”

11.  §

A Büsz. 61/C.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„61/C.  § (1) Ha a bíró a cég be jegy zést el ren de li, a cég bí -
ró ság az elekt ro ni kus ok irat for má já ban meg ho zott vég -
zést an nak meg ál la pí tá sá val, hogy a vég zés el len fel leb be -
zés nek nincs he lye, a Ctv. 39.  §-ának (2) be kez dé se sze rint
köz li a fél jogi kép vi se lõ jé vel.

(2) A be jegy zõ vég zés alap já ul szol gá ló elekt ro ni kus
cég ira to kat elekt ro ni kus be jegy zé si zá ra dék kal kell el -
lát ni. Az elekt ro ni kus be jegy zé si zá ra dék a be jegy zés
té nyét, a be jegy zõ vég zés szá mát és kel tét tar tal maz za,
és azt mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal és az elekt ro ni -
kus alá írá son el he lye zett idõ bé lyeg zõ vel kell el lát ni. Az 
elekt ro ni kus be jegy zé si zá ra dék kal el lá tott cég ira to kat
a be jegy zõ vég zés köz lé sé vel egy ide jû leg, a Ctv.
39.  §-ának (2) be kez dé se sze rint kell meg kül de ni a fél
jogi kép vi se lõ jé nek.”
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12.  §

A Büsz. 61/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég bí ró ság a fel leb be zés sel meg tá mad ha tó vég -
zést (pl. a ké rel met el uta sí tó, az át té telt el ren de lõ, az el já -
rást fel füg gesz tõ vég zést) a fél jogi kép vi se lõ jé vel a fel leb -
be zé si jog ról tör tént tá jé koz ta tás sal, a Ctv. 39.  §-ának
(2) be kez dé se sze rint köz li.”

13.  §

A Büsz. 61/E.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vég zés jog erõ sí té sé rõl a fél jogi kép vi se lõ jét a
Ctv. 39.  §-ának (2) be kez dé se sze rint kell ér te sí te ni.”

14.  §

A Büsz. 61/J.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„61/J.  § (1) Amennyi ben a cég bí ró ság vég zé se el len a
fel leb be zést elekt ro ni kus úton nyújt ják be, a cég bí ró -
ság – fel té ve, hogy az elekt ro ni kus úton tör té nõ fel ter jesz -
tés in for ma ti kai fel té te lei az ille té kes má sod fo kú bí ró sá -
gon nem biz to sí tot tak – a fel leb be zés sel érin tett el sõ fo kú
ira to kat ki nyom tat ja és a má sod fo kú bí ró ság ra 3 na pon be -
lül a fel leb be zés sel együtt fel ter jesz ti. A pa pír ala pon be -
nyúj tott fel leb be zést a cég bí ró ság nak lap ol va só be ren de -
zés fel hasz ná lá sá val elekt ro ni kus ok irat tá kell ala kí ta nia a
fel ter jesz tést megelõzõen.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a jog or vos la ti ké rel met a fel -
ter jesz tett ira tok alap ján, a cég nyil ván tar tás ba  való be te -
kin tés sel bí rál ja el.

(3) A má sod fo kú bí ró ság vég zé sét a cég bí ró ság lap ol va -
só be ren de zés út ján elekt ro ni kus cég irat tá ala kít ja, majd az 
elekt ro ni kus cég ira tot mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal és
idõ bé lyeg zõ vel el lát va kéz be sí ti a ké rel me zõ szá má ra. Ezt
köve tõen – ha a má sod fo kú ha tá ro zat ér tel mé ben egyéb in -
téz ke dés re, el já rás ra nincs szük ség – a cég ira to kat az
elekt ro ni kus irat tár ban he lye zi el.”

15.  §

A Büsz. a 61/J.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 61/K.  §-sal
egé szül ki:

„61/K.  § (1) Cégtör vényességi ügy ben kez dõ irat a tör -
vényességi fel ügye le ti el já rást kez de mé nye zõ ké re lem, in -
dít vány, meg ke re sés, a hi va tal bó li el já rást meg in dí tó bí ró -
sá gi ren del ke zés, to váb bá a Ctv. 81.  §-ának (3) be kez dé se
alap ján a tör vényességi fel ügye le ti el já rás foly ta tá sá nak
el ren de lé sé re irá nyu ló bí rói in téz ke dés.

(2) A cégtör vényességi ügy ben be fe je zés a kez dõ irat -
ként ér ke zett ügy el in té zé se, va la mint a Ctv. 81.  §-a sze rin -
ti va la mely in téz ke dés al kal ma zá sa.”

16.  §

(1) E ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba, az zal,
hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult el -
já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Büsz. 54.  §-ának (3) be kez dé se;
b) a Büsz. 61/A.  §-át meg elõ zõ al cím;
c) a Büsz. 61/B.  §-ának (4)–(5) be kez dé se;
d) a Büsz. 61/F.  §-a;
e) a Büsz. 61/I.  §-a;
f) a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.

(VIII. 1.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2006.
(V. 18.) IM ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Büsz. 63.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Cég szol gá -

lat” szö veg rész he lyé be a „cég in for má ci ós szol gá lat”,
b) a Büsz. 63/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Cég szol -

gá la ton” szö veg rész he lyé be a „cég in for má ci ós szol gá la -
ton”
szö veg lép.

(4) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 45. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
45/2008. (VI. 20.) ME

határozata

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja
megbízatásának megszûnésérõl

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról szó ló
– több ször mó do sí tott – 255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de -
let 6. § (1) be kez dé se b) pont ja alap ján meg ál la pí tom, hogy
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dr. Mol nár Ká roly nak

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag sá gi
te en dõ i nek el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí za tá sa – le mon dá sa 
mi att – meg szûnt.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
46/2008. (VI. 20.) ME

határozata

fõiskolai tanár kinevezésérõl, fõiskolai rektor
felmentésérõl és megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben 
– az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val
egyet ér tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

az Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko lán

dr. Ko csis Imre fõ is ko lai ta nárt, a rek to ri meg bí za tá sa
alól – a 2008. jú ni us 14-i ha tállyal – le mon dá sa mi att

fel men tem;

dr. Ba lázs Pált – 2008. jú ni us 15-i ha tállyal –

fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem, és

az Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko lán

– 2008. jú ni us 15-tõl 2011. jú ni us 14-ig ter je dõ idõ tar -
tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
47/2008. (VI. 20.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

a Veszp ré mi Hit tu do má nyi Fõ is ko lán

dr. Var ga Ist ván fõ is ko lai ta nárt – a 2008. jú ni us 18-tól
2013. jú ni us 17-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: 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 Könyvki 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 Könyvki 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 Könyvki 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.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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