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II. Tör vé nyek

2009. évi XII.
tör vény

az államhatárt, az államhatár vonalának
megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi

szerzõdések és határokmányok kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má -
nya és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zött, 
a ma gyar–ro mán ál lam ha tár rend jé rõl, ha tár kér dé sek ben
való együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról
 szóló, Bu da pes ten, 1983. ok tó ber 28. nap ján alá írt Egyez -
ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e tör vénnyel ki hir de -
ti. (Az Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban
1986. jú ni us 23-án nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba lé pett.)

2.  § Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya

és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya
között, a magyar–román államhatár rendjérõl,

határkérdésekben való együttmûködésrõl
és kölcsönös segítségnyújtásról

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán Szo -
ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ 
Fe lek) at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy a két szo ci a lis ta ál lam 
kö zött a ba rá ti és jó szom szé di kap cso la to kat to vább fej -
lesszék, meg ál la pít sák az ál lam ha tár rend jét és ha tár kér dé -
sek ben erõ sít sék az együtt mû kö dést és a se gít ség nyúj tást,
el ha tá roz zák en nek az Egyez mény nek a meg kö té sét.

Eb bõl a cél ból Meg ha tal ma zot ta ik ká ki ne vez ték:
a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya
Tóth Imre ve zér õr na gyot, a Bel ügy mi nisz té ri um Ha tár -

õr ség or szá gos pa rancs no kát,
a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya
Cons tan tin Ca li no iu ve zér õr na gyot, a Nem zet vé del mi

Mi nisz té ri um ha tár õr csa pa tok pa rancs no kát,
akik a jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa ik ki cse ré -
lé se után a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a ma gyar–ro mán ál lam -
ha tár rend jé rõl, az együtt mû kö dés rõl és a köl csö nös se gít -

ség nyúj tás ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án
alá írt Szer zõ dés 25. cikk (4) be kez dé se ha tály ba lé pé sé nek
nap já tól – 2007. ja nu ár 6-tól – e fe je zet ren del ke zé se it
nem zet kö zi jo gi lag ha tá lyon kí vül he lyez te.]

Általános rendelkezések

1. Cikk

Az Egyez mény ben hasz nált ki fe je zé sek je len té se a kö -
vet ke zõ:

a) ál lam ha tár: a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság te rü le tét a föld fel szí nén el vá lasz -
tó vo nal ból ki in du ló füg gõ le ges sí kok so ro za ta, amely a
lég tér ben és a föld mé lyé ben is foly ta tó dik, és a két ál lam
te rü le tét el ha tá rol ja;

b) ha tár vo nal: az ál lam ha tár és a föld fel szín met szé si
vo na la, mely nek ada ta it a ha tár ok má nyok rög zí tik és fon -
to sabb tö rés pont ja it te re pen ha tár je lek je lö lik;

c) ha tár ok má nyok: a de mar ká ci ós ok má nyok, va la mint 
a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti nem zet kö zi szer zõ dé sek, ame -
lyek az ál lam ha tár meg ál la pí tá sát, meg je lö lé sét, rend jét és
az ott fo lyó te vé keny sé get sza bá lyoz zák;

d) ha tár je lek: fõ ha tár kö vek, köz be ik ta tott ha tár kö vek,
sza kasz vég kö vek, sok szög kö vek, osz lo pok, hár mas ha tár -
je lek, pi ros sáv és más je lek;

e) ha tár át ke lõ hely: az a vas út ál lo más, a köz utak nak az
a sza ka sza, il le tõ leg az a légi ki kö tõ, ahol sze mé lyek, szál -
lí tó esz kö zök, áruk és más tár gyak ha tá ron való jog sze rû
át lép te té se, il le tõ leg át szál lí tá sa tör té nik;

f) ha tár vi zek: fo lyók nak, pa ta kok nak, csa tor nák nak az a
sza ka sza, ame lyek az ál lam ha tárt ké pe zik vagy ke resz te zik;

g) hat áru tak: azok az utak vagy út sza ka szok, ame lyek
az ál lam ha tárt al kot ják vagy azt ke resz te zik;

h) úszó lé te sít mé nyek: ha jók és más vízi jár mû vek, ame -
lyek vízi köz le ke dés re, szál lí tás ra il le tõ leg von ta tás ra
szol gál nak;

i) az ál lam ha tár rend jé nek meg sér té se: az ál lam ha tá -
ron az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le té rõl ki in du ló olyan ese -
mé nyek, ame lyek az Egyez mény ren del ke zé se i vel el len té -
te sek, és sér tik, ká ro sít ják vagy ve szé lyez te tik a má sik
Szer zõ dõ Fe let, an nak te rü le tét, vagy ál lam pol gá ra it il le tõ -
leg mind ezek nek a jo gos ér de ke it.

2. Cikk

(1) Az Egyez mény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sát a ha -
tár meg bí zot tak és he lyet te se ik biz to sít ják.

(2) A ha tár meg bí zot tak és he lyet te se ik te vé keny sé gé -
nek irá nyí tá sát – az or szá gos pa rancs nok alá ren delt sé gé -
ben – a Szer zõ dõ Fe lek ha tár õr sé ge i nek or szá gos pa rancs -
nok sá gai (a továb biak ban: or szá gos pa rancs nok sá gok)
vég zik.
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* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. feb ru ár 23-i ülés nap ján fo gad ta el.



II. Fejezet

Az államhatár megjelölése, a határvonal és a határjelek
karbantartása, megóvása és közös ellenõrzése

3. Cikk

(1) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság kö zött az ál lam ha tárt a Tri a non ban, az 1920.
évi jú ni us hó 4. nap ján alá írt Bé ke szer zõ dés 27. Cik ké nek
3. pont ja, a Ma gyar or szág és a Szö vet sé ges és Tár sult Ha -
tal mak kö zött az 1947. évi feb ru ár hó 10. nap ján kö tött
 Békeszerzõdés I. Cik ké nek 2. pont ja, va la mint a Ro má nia
és a Szö vet sé ges és Tár sult Ha tal mak kö zött Pá rizs ban, az
1947. évi feb ru ár hó 10. nap ján kö tött Bé ke szer zõ dés
2. Cik ke ha tá roz za meg.

(2) A ma gyar–ro mán ál lam ha tár te re pen való hely ze tét
és meg je lö lé sét az Egyez mény 1. mel lék let ben fel so rolt
de mar ká ci ós ok má nyok ha tá roz zák meg.

4. Cikk

(1) A ma gyar–ro mán ál lam ha tárt a te re pen a kö vet ke zõ
ha tár je lek je lö lik:

a) fõ ha tár kö vek, köz be ik ta tott ha tár kö vek és sza kasz -
vég kö vek a ha tár vo na lon;

b) egy ol da lú, pá ros vagy vál ta ko zó ha tár kö vek és sok -
szög kö vek a ha tár vo nal mind két ol da lán;

c) ár te rü le ten és in go vá nyon osz lo pok a ha tár vo na lon;
d) a Ma gyar Nép köz tár sa ság, a Ro mán Szo ci a lis ta

Köz tár sa ság kö zös ha tár pont ján egy grá nit ha tár kõ (tri plex 
con fi ni um, a Ma gyar Nép köz tár sa ság, a Ro mán Szo ci a lis -
ta Köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok
Szö vet sé ge kö zös ha tár pont ján há rom egy ol da lú grá nit ha -
tár kõ (tri plex con fi ni um);

e) uta kon és más lé te sít mé nye ken fém pla ket tek és pi ros 
sáv.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek meg te szik a szük sé ges in téz ke dé -
se ket a ha tár je lek ron gá lá sá nak, meg sem mi sí té sé nek vagy
át he lye zé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra, va la mint ezek meg õr -
zé sé nek és kar ban tar tá sá nak biz to sí tá sá ra.

5. Cikk

(1) Az Egyez mény bõl ere dõ, a ha tár je lek kar ban tar tá sá -
val, ja ví tá sá val és hely re ál lí tá sá val kap cso la tos kö te le zett -
sé gek és azok költ sé gei a Szer zõ dõ Fe lek kö zött a kö vet ke -
zõk sze rint osz la nak meg. Eze ket:

a) a B, D, E, F és G ha tár sza ka szo kon a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság;

b) az A, C, H, K, L és N ha tár sza ka szo kon a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság
vi se li.

(2) Azo kon a ha tár sza ka szo kon, ahol a ha tár vo nal pá ros
vagy vál ta ko zó ha tár je lek kel van meg je löl ve, ezek kar -
ban tar tá sá nak, ja ví tá sá nak, át he lye zé sé nek, cse ré jé nek
költ sé ge it a Szer zõ dõ Fe lek sa ját te rü le tü kön vi se lik.

(3) A meg ron gált vagy meg sem mi sí tett ha tár je lek ja ví -
tá sá nak, hely re ál lí tá sá nak költ sé ge it az a Szer zõ dõ Fél vi -
se li, ame lyik nek az ál lam pol gá ra a kárt okoz ta.

6. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek – a ha tár vo nal lát ha tó sá gá nak biz -
to sí tá sa ér de ké ben – ille té kes szer vek út ján gon dos kod nak 
ar ról, hogy a szá raz föl di sza ka szon sa ját ál la muk te rü le tén
há rom mé ter szé les ség ben a ha tár nyi la dé kot a fák tól, bok -
rok tól és más nö vény zet tõl meg tisz tít sák.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek a sa ját ál la muk te rü le tén levõ ha -
tár je lek kö rül egy mé ter su ga rú te rü let részt meg tisz tí ta nak, 
hogy a ha tár je lek ál lan dó an lát ha tó ak le gye nek.

(3) A ha tár nyi la dék ban ti los min den faj ta épít ke zés, ki -
vé ve a köz úti köz le ke dé si, vas úti, vám- és ha tár õr sé gi lé te -
sít mé nye ket.

(4) Ki vé te les ese tek ben a Szer zõ dõ Fe lek más lé te sít mé -
nyek épí té sé ben is meg ál la pod hat nak, ezek azon ban nem
za var hat ják a ha tár vo nal lát ha tó sá gát.

7. Cikk

(1) A ha józ ha tó fo lyó kon a ha tár vo nal a fõ ha jó zó út kö -
zép vo na lá ban van és a ter mé sze tes vál to zá sok nak meg -
fele lõen mó do sul, ki vé ve a Ma ros fo lyó sza bá lyo zott sza -
ka szán, ahol a ha tár vo nal vál to zat lan ma rad, az Egyez -
mény 1. mel lék le té ben fel so rolt de mar ká ci ós ok má nyok -
nak meg fele lõen.

(2) A nem ha józ ha tó fo lyó kon, pa ta ko kon és csa tor ná -
kon a par tok ter mé sze tes vál to zá sai ál tal oko zott kö zép vo -
nal át he lye zõ dés hez al kal maz kod va vál to zik a ha tár vo nal.

(3) A ha tár fo lyók ban ta lál ha tó szi ge tek a ha tár vo nal hoz
vi szo nyí tott hely ze tük tõl füg gõ en, te rü le ti leg az egyik
vagy a má sik Szer zõ dõ Fél hez tar toz nak.

A szi ge tek – füg get le nül te rü le ti ho va tar to zá suk tól –
mind egyik fo lyó nál kü lön 1. szám mal kezd ve nö vek võ
rend ben szá moz va van nak.

(4) Az e Cikk ben em lí tett vál to zá so kat a ha tár meg bí zot -
tak ál la pít ják meg.

8. Cikk

(1) A ha tár meg bí zot tak 1985. év tõl kez dõ dõ en min den
öt év ben vég re hajt ják a szá raz föl di sza ka szo kon a ha tár vo -
nal, a ha tár je lek és a ha tár nyi la dék kö zös el len õr zé sét.
Egy ide jû leg el vég zik a ha tár je lek kar ban tar tá sát is.
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(2) A ha tár vo nal és a ha tár je lek kö zös el len õr zé sét az
Egyez mény 1. mel lék le té ben fel so rolt de mar ká ci ós ok má -
nyok ada tai alap ján kell el vé gez ni.

(3) Ha az el len õr zés so rán meg ál la pít ják, hogy a de mar -
ká ci ós ok má nyok ada tai nem egyez nek meg a te re pen a
kö zö sen mért ada tok kal, a kö vet ke zõ kép pen jár nak el:

a) ha meg ál la pít ják, hogy a ha tár jel he lye az ál lam ha tár 
ki tû zé se óta nem vál to zott, a te re pen mért ada to kat te kin tik 
he lyes nek;

b) ha azt ál la pít ják meg, hogy a ha tár jel he lye az ál lam -
ha tár ki tû zé se óta meg vál to zott, ak kor a de mar ká ci ós ok -
má nyok ban sze rep lõ ada to kat te kin tik he lyes nek.

(4) Ter mé sze ti okok  miatt be kö vet ke zett je len tõ sebb
vál to zá sok ese tén, bár me lyik ha tár meg bí zott kér he ti az
adott ha tár sza ka szon a ha tár vo nal ki egé szí tõ kö zös el len -
õr zé sét.

9. Cikk

A ma gyar–ro mán–ju go szláv, il le tõ leg a ma gyar–ro -
mán–szov jet hár mas ha tá ron levõ ha tár je lek kar ban tar tá sa
ese tén a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei fel ve szik a kap -
cso la tot az ér de kelt har ma dik ál lam ille té kes szer ve i vel.

10. Cikk

(1) A ha tár meg bí zot tak 1985. év tõl kez dõ dõ en min den
tíz év ben vég re hajt ják a ha tár vo nal vízi sza ka sza in a ha tár -
vo nal kö zös el len õr zé sét.

Eb bõl a cél ból mé ré se ket és más te rep mun ká kat vé gez nek.

(2) A ha tár vo nal egyes vízi sza ka sza i nak az Egyez mény 
1. mel lék le té ben em lí tett de mar ká ci ós ok má nyok ada ta i -
hoz ké pest tör té nõ meg vál to zá sa ese tén a ha tár meg bí zot -
tak – az Egyez mény 7. Cik ke ren del ke zé sei sze rint – meg -
ál la pít ják az új ha tár vo na lat és a szi ge tek ho va tar to zá sát.

11. Cikk

(1) Az Egyez mény 8., 9. és 10. Cik ké ben em lí tett mun -
kák be fe je zé se kor a ha tár meg bí zot tak ma gyar és ro mán
nyel ven jegy zõ köny ve ket ké szí te nek. A jegy zõ köny vek
jó vá ha gyá sa a kö vet ke zõk sze rint tör té nik:

a) a ha tár je lek pót lá sá ról és ki ja ví tá sá ról, va la mint a
ha tár vo nal és a ha tár je lek kö zös el len õr zé sé nek ered mé -
nyé rõl ké szült jegy zõ köny ve ket – ha a de mar ká ci ós ok má -
nyok ki ja ví tá sa vagy ki egé szí té se nem szük sé ges – az or -
szá gos pa rancs nok sá gok;

b) a ha tár vo nal és a ha tár je lek kö zös el len õr zé sé nek
ered mé nye i rõl ké szült jegy zõ köny ve ket – ha a demarká -
ciós ok má nyok ki ja ví tá sa vagy ki egé szí té se szük sé ges – és 
a ha tár vo nal vízi sza ka sza i nak kö zös el len õr zé sé rõl ké -
szült jegy zõ köny ve ket a Szer zõ dõ Fe lek.

(2) A jegy zõ köny vek a jó vá ha gyás ról  szóló köl csö nös
ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap ján lép nek ha tály ba.

(3) Ha tály ba lé pés után az e Cikk (1) be kez dés b) pont já -
ban em lí tett jegy zõ köny ve ket a de mar ká ci ós ok má nyok -
hoz kell csa tol ni.

III. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a ma gyar–ro mán ál lam -
ha tár rend jé rõl, az együtt mû kö dés rõl és a köl csö nös se gít -
ség nyúj tás ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án
alá írt Szer zõ dés 25. cikk (4) be kez dé se ha tály ba lé pé sé nek
nap já tól – 2007. ja nu ár 6-tól – e fe je zet ren del ke zé se it
nem zet kö zi jo gi lag ha tá lyon kí vül he lyez te.]

A határmegbízottak és helyetteseik

12. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei az Egyez mény -
bõl adó dó fel ada tok tel je sí té se cél já ból két-két ha tár meg -
bí zot tat és ha tár meg bí zot tak ként két-két he lyet test ne vez -
nek ki.

(2) A ha tár meg bí zot tak és he lyet te se ik ki ne ve zé sé rõl és
fel men té sé rõl  szóló köz lés dip lo má ci ai úton tör té nik.

13. Cikk

(1) A ha tár meg bí zot tak mû kö dé si te rü le te és szék he lye
a kö vet ke zõ:

a) a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban:
az 1. sza kasz: a Ma gyar Nép köz tár sa ság, a Ro mán Szo -

ci a lis ta Köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi
Köz tár sa ság kö zöt ti kö zös ha tár pont tól a NAGYKEREKI
köz ség kö ze lé ben levõ „G” 56. ha tár je lig a ha tár meg bí zott
szék he lye: OROSHÁZA.

a 2. sza kasz: a NAGYKEREKI köz ség kö ze lé ben levõ
„G” 56. ha tár jel tõl a Ma gyar Nép köz tár sa ság, a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa -
sá gok Szö vet sé ge kö zöt ti kö zös ha tár pon tig a ha tár meg bí -
zott szék he lye: NYÍRBÁTOR.

b) a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ban:
az 1. sza kasz: a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság, a Ma -

gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi 
Köz tár sa ság kö zöt ti kö zös ha tár pont tól a SICLAU köz ség
kö ze lé ben levõ „D” 41. ha tár je lig, a ha tár meg bí zott szék -
he lye: ARAD.

a 2. sza kasz: a SICLAU köz ség kö ze lé ben levõ „D” 41.
ha tár jel tõl a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság, a Ma gyar
Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok
Szö vet sé ge kö zöt ti kö zös ha tár pon tig, a ha tár meg bí zott
szék he lye: ORADEA.
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(2) A ha tár meg bí zot tak mû kö dé si te rü le té nek és szék -
he lyé nek meg vál to zá sá ról  szóló köz lés dip lo má ci ai úton
tör té nik.

14. Cikk

(1) A ha tár meg bí zot tak ne vé ben el já ró he lyet te sek a ha tár -
meg bí zot tak min den jo gát és kö te le zett sé gét gya ko rol ják.

(2) Az Egyez mény bõl adó dó fel ada tok tel je sí té se ér de -
ké ben a ha tár meg bí zot tak a szük ség sze rint ha tár meg bí -
zot ti tit ká ro kat, szak ér tõ ket, tol má cso kat és egyéb se géd -
sze mély ze tet ve het nek igény be.

15. Cikk

A ha tár meg bí zot tak jo gai és kö te le zett sé gei a kö vet ke zõk:
a) át ér té ke lik az ál lam ha tár rend jé nek meg tar tá sát, in -

téz ke dé se ket tesz nek a ha tár rend sér té sek meg elõ zé sé re és
az eze ket elõ idé zõ okok meg szün te té sé re;

b) köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást a til tott ha tár át lé -
pé sek elõ ké szü le té rõl vagy el kö ve té sé rõl, a jog el le ne sen
át lé põ sze mé lyek el fo gá sá ról, a ha tár rend re vo nat ko zó
sza bá lyok meg sze gé sé rõl és a ha tár kö ze lé ben je len tõ sebb
mun kák vég zé sé rõl;

c) in téz ke dé se ket tesz nek a ha tár sér té sek és ha tár rend -
sér té sek tisz tá zá sá hoz szük sé ges nyo mok és tár gyi bi zo -
nyí té kok õr zé sé re és meg óvá sá ra;

d) ki vizs gál ják és ren de zik az Egyez mény 2. mel lék le -
té ben em lí tett ha tár rend sér té se ket;

e) ki vizs gál ják és ren de zik a ha tár rend sér té sek bõl ere -
dõ ti zen öt ezer fo rin tig, il let ve tíz ezer lei-ig ter je dõ kár igé -
nye ket;

f) meg szer ve zik a má sik ál lam te rü le té re át lé pett sze -
mé lyek, át ke rült há zi ál la tok, ba rom fi ak, úszó lé te sít mé -
nyek és egyéb tár gyak át adá sát és át vé te lét;

g) meg ha tá roz zák azo kat a ha tár pon to kat, ahol a szol -
gá la ti le ve le ket át ad ják, il le tõ leg át ve szik.

16. Cikk

Egyes te vé keny sé gek vég re haj tá sá ban a ha tár meg bí zot -
ta kat ki je lölt sze mé lyek se gí tik, akik nek fel ada tai a kö vet -
ke zõk:

a) vég re hajt ják a ha tár meg bí zot tak ha tá ro za ta it;
b) meg te szik a szük sé ges in téz ke dé se ket a ha tár rend -

sér té sek meg elõ zé sé re:
c) azon nal tá jé koz tat ják ha tár meg bí zot ta i kat a meg tör -

tént ha tár rend sér té sek rõl és in téz ke dé se ket tesz nek a nyo -
mok és a tár gyi bi zo nyí té kok meg õr zé sé re és meg óvá sá ra;

d) vég re hajt ják a sze mé lyek, há zi ál la tok, ba rom fi ak,
úszó lé te sít mé nyek és más tár gyak át adá sát és át vé te lét, el -
ké szí tik a ha tár meg bí zot tak ál tal meg ha tá ro zott ok má nyo -
kat.

17. Cikk

(1) A ha tár meg bí zot tak te vé keny sé gü ket mun ka ér te -
kez le te ken és ha tár ta lál ko zó kon vég zik.

(2) A ha tár meg bí zot tak éven te egy szer – szük ség ese tén
több ször – a két ál lam te rü le tén fel vált va tar tan dó mun ka -
ér te kez le te ken ér té ke lik az ál lam ha tár rend jé nek biz to sí tá -
sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gü ket.

(3) A mun ka ér te kez le te ket és a ha tár ta lál ko zó kat le vél -
vál tás, táv be szé lõ vagy szó be li meg hí vás út ján kez de mé -
nye zik. A meg hí vás tar tal maz za a ta lál ko zás ide jét és he -
lyét, a na pi ren det és a részt ve võ ket.

A meg hí vást a má sik Szer zõ dõ Fél ha tár meg bí zott já nak
a mun ka ér te kez let meg kez dé se elõtt leg alább tíz nap pal, a
ha tár ta lál ko zó meg kez dé se elõtt leg alább hu szon négy órá -
val kell kö zöl ni.

(4) Amennyi ben a meg hí vott ha tár meg bí zott aka dá -
lyoz tat va van, a meg hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mít va mun -
ka ér te kez let ese tén negy ven nyolc órán be lül, ha tár ta lál ko -
zó ese tén pe dig négy órán be lül tá jé koz tat ja er rõl a má sik
Szer zõ dõ Fél ha tár meg bí zott ját és ja vas la tot tesz a ta lál ko -
zás ra.

(5) A mun ka ér te kez le te ket és ha tár ta lál ko zó kat ál ta lá -
ban an nak az ál lam nak a te rü le tén tart ják, amely nek a ha -
tár meg bí zott ja azt kez de mé nyez te.

(6) A mun ka ér te kez le te ken mind két Szer zõ dõ Fél ha tár -
meg bí zott já nak részt kell ven ni. Ha egyi kük ala pos in dok
 miatt nem tud részt ven ni, a mun ka ér te kez le ten a ha tár -
meg bí zott he lyet te se vesz részt, aki er rõl elõ re ér te sí ti a
má sik Szer zõ dõ Fél ha tár meg bí zott ját.

18. Cikk

(1) A ha tár meg bí zot tak ha tá ro za ta i kat jegy zõ köny vek -
ben rög zí tik, ame lyek ma gyar és ro mán nyel ven ké szül -
nek. Az Egyez mény 11. Cik ke (1) be kez dé sé nek b) pont ja
ki vé te lé vel a jegy zõ köny vet az or szá gos pa rancs nok sá gok
hagy ják jóvá, és azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a ha tár -
meg bí zot tak a jó vá ha gyás ról köl csö nö sen tá jé koz tat ják
egy mást.

(2) Ha va la mely kér dés ben nem tud nak meg egyez ni, a
jegy zõ könyv ben az el té rõ ál lás pon to kat rög zí tik és dön tés -
re az or szá gos pa rancs nok sá gok elé ter jesz tik.

(3) A ki sebb je len tõ sé gû ha tár ügye ket le vél vál tás vagy
táv be szé lõ út ján is ren dez he tik anél kül, hogy jegy zõ köny -
vet ké szí te né nek.

19. Cikk

(1) Ha a ha tár rend sér tés kö vet kez té ben kár ke let ke zett
és a ká ro sult kár té rí tést igé nyel, a ha tár meg bí zot tak kö zös
meg egye zé sé vel meg ál la pít ják a kárt és an nak össze gét,
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an nak az ál lam nak a bel sõ jog sza bá lyai sze rint, amely nek
te rü le tén a kár ke let ke zett.

(2) A kár igény jo gos sá ga és kár té rí tés össze ge te kin te té -
ben ho zott írá sos ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell:

a) a ká ro sult ter mé sze tes sze mély ne vét, ál lam pol gár sá -
gát, la kó he lyét, il let ve a ká ro sult jogi sze mély meg ne ve zé -
sét és szék he lyét;

b) a kárt elõ idé zõ ese mény le írá sát;
c) a fe le lõs ter mé sze tes sze mély ne vét, ál lam pol gár sá -

gát, la kó he lyét, il let ve a fe le lõs jogi sze mély meg ne ve zé -
sét és szék he lyét;

d) a ke let ke zett kár rész le tes le írá sát;
e) a kár igény jo gos sá gá ra és a kár té rí tés össze gé re vo -

nat ko zó meg ál la pí tást.

(3) Az együt te sen meg ál la pí tott kár té rí tés nek a Szer zõ -
dõ Fe lek kö zöt ti ki egyen lí té si mód ját dip lo má ci ai úton ha -
tá roz zák meg.

20. Cikk

(1) A ha tár meg bí zot tak a kö vet ke zõ ügye ket ter jesz tik
fel az or szá gos pa rancs nok sá gok ré szé re:

a) az ál lam ha tár rend jé nek meg sér té sé bõl ere dõ kár ta -
la ní tá si igé nye ket, ame lyek össze ge meg ha lad ja a ti zen öt -
ezer fo rin tot, il le tõ leg a tíz ezer leit;

b) azo kat az ese te ket, ame lyek a ha tár meg bí zot tak
meg íté lé se sze rint kü lö nö sen fon to sak, vagy ame lyek ben
nem tud nak meg egyez ni.

(2) Az or szá gos pa rancs nok sá gok egyet ér tés ben vissza -
ad hat ják a ha tár meg bí zot tak nak az (1) be kez dés ben em lí -
tett ügye ket is mé telt ki vizs gá lás ra, vagy sze mé lye ket ne -
vez het nek ki, akik új ból kö zös ki vizs gá lást vé gez nek.

(3) Ha az (1) be kez dés ben em lí tett ese tek ben az or szá -
gos pa rancs nok sá gok nem jut nak meg egye zés re, az ügyet
dip lo má ci ai úton tör té nõ ren de zés re a Szer zõ dõ Fe lek elé
ter jesz tik és er rõl köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást.

21. Cikk

(1) Az or szá gos pa rancs nok sá gok kül dött sé gei két éven -
te – szük ség sze rint más ese tek ben is – mun ka ér te kez le ten
ér té ke lik az Egyez mény vég re haj tá sá ra tett in téz ke dé se ket 
és a ha tár meg bí zot tak te vé keny sé gét. Az ér te kez le tek ide -
jét, he lyét és na pi rend jét egyet ér tés ben le vél vál tás út ján
ha tá roz zák meg.

(2) A kül dött sé gek az (1) be kez dés ben em lí tett mun ka -
ér te kez le te ken ha tá ro za to kat és uta sí tá so kat fo gad nak el a
ha tár meg bí zot tak te vé keny sé gé nek fo lya ma tos ja ví tá sa ér -
de ké ben, az Egyez mény vég re haj tá sát il le tõ en.

(3) Az el fo ga dott ha tá ro za to kat és uta sí tá so kat jegy zõ -
könyv ben rög zí tik, ame lyek két pél dány ban ké szül nek,
ma gyar és ro mán nyel ven és alá írás sal ha tály ba lép nek.

22. Cikk

Az Egyez mény vég re haj tá sa cél já ból a ma gyar–ro mán
ál lam ha tár át lé pé se a kö vet ke zõ kép pen tör té nik:

a) az or szá gos pa rancs nok sá gok kül dött sé gei szol gá la ti 
út le vél lel;

b) a ha tár meg bí zot tak és he lyet te se ik a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság Kor má nya kö zött, a ma gyar–ro mán ál lam ha tár szol gá -
la ti célú át lé pé sé hez szük sé ges ha tár át lé pé si iga zol vá nyok
egy sé ge sí té sé rõl Bu da pes ten, 1982. évi már ci us hó 18.
nap ján alá írt egyez ménnyel rend sze re sí tett Ha tár át lé pé si
Iga zol vánnyal;

c) tit ká rok, ki je lölt sze mé lyek, szak ér tõk, tol má csok és
más se géd sze mély zet a ha tár meg bí zot tak ál tal lát ta mo zott
név jegy zék alap ján.

23. Cikk

(1) Az Egyez mény 22. Cik ké ben em lí tett sze mé lyek a
má sik ál lam te rü le tén való tar tóz ko dá suk ide jén szol gá la ti
fel ada ta ik el lá tá sa so rán:

a) sze mé lyi sért he tet len sé get él vez nek és szol gá la ti ok -
má nya ik sért he tet le nek;

b) egyen ru há ju kat és szol gá la ti fegy ve rü ket vi sel he tik;
c) a szol gá lat el lá tá sá hoz szük sé ges jár mû ve ket, tár -

gya kat és anya go kat, va la mint sze mé lyes szük ség le tü ket
szol gá ló ja va kat vám- és il le ték men te sen ma guk kal vi he -
tik a má sik ál lam te rü le té re az zal, hogy azo kat vissza is
hoz zák.

(2) Az or szá gos pa rancs nok sá gok és a ha tár meg bí zot tak 
meg ad ják a szük sé ges se gít sé get, az Egyez mény 22. Cik -
ké ben em lí tett sze mé lyek nek szál lás, köz le ke dé si esz kö -
zök, va la mint sa ját ha tó sá guk kal való össze köt te tés biz to -
sí tá sá hoz.

IV. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a ma gyar–ro mán ál lam -
ha tár rend jé rõl, az együtt mû kö dés rõl és a köl csö nös se gít -
ség nyúj tás ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án
alá írt Szer zõ dés 25. cikk (4) be kez dé se ha tály ba lé pé sé nek
nap já tól – 2007. ja nu ár 6-tól – e fe je zet ren del ke zé se it
nem zet kö zi jo gi lag ha tá lyon kí vül he lyez te.]

Sze mé lyek, há zi ál la tok, ba rom fi ak, úszó lé te sít mé nyek
 és más tár gyak átadása

24. Cikk

(1) Az ál lam ha tárt jog el le ne sen át lé põ sze mé lye ket,
aki ket an nak kö ze lé ben fog nak el, a le he tõ leg rö vi debb
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idõn, de leg ké sõbb negy ven nyolc órán be lül vissza kell
adni. Egy ide jû leg vissza kell adni a ná luk ta lált ok má nyo -
kat, fi ze tõ esz kö zö ket és tár gya kat, ki vé ve az el fo gás he lye
sze rin ti ál lam te rü le té rõl szár ma zó tár gya kat.

(2) A sze mé lyek át adá sá ról és át vé te lé rõl jegy zõ köny -
vet kell ké szí te ni.

(3) A má sik ál lam te rü le té re át té vedt sze mé lye ket a le -
he tõ leg rö vi debb idõn be lül vissza kell adni.

25. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ta gad hat ják a til tott ha tár át lé pést
el kö ve tõ sze mély át adá sát, aki:

a) an nak az ál lam nak az ál lam pol gá ra, amely nek te rü -
le tén el fog ták;

b) a má sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá ra, de a til tott ha tár -
át lé pés után más, az el fo gás he lye sze rin ti ál lam tör vényei
sze rint bûn cse lek ményt is el kö ve tett;

c) har ma dik ál lam pol gá ra vagy hon ta lan.

26. Cikk

(1) A ha tár meg bí zot tak köl csö nö sen meg te szik a szük -
sé ges in téz ke dé se ket a ha tár kö ze lé ben az át kó bo rolt há zi -
ál la tok és ba rom fi ak fel ku ta tá sá ra.

(2) A há zi ál la to kat és ba rom fi a kat ott, ahol át kó bo rol tak 
vagy an nak kö ze lé ben, a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
– vám- és il le ték men te sen – vissza kell adni.

(3) Ugyan így kell el jár ni a má sik ál lam te rü le té re el há -
rít ha tat lan ok vagy vé let len foly tán át ke rült úszó lé te sít mé -
nyek és más tár gyak kal is.

(4) Nem igé nyel he tõ kár ta la ní tás ab ban az eset ben sem,
ha a há zi ál la tok, ba rom fi ak, úszó lé te sít mé nyek vagy más
tár gyak az összes meg tett in téz ke dés el le né re sem vol tak
meg ta lál ha tó ak.

(5) A há zi ál la tok, ba rom fi ak tar tá sá ra és ál lat or vo si el -
lá tá sá ra, va la mint ezek és a ta lált tár gyak õr zé sé re for dí tott 
költ sé ge ket az át adás-át vé te li jegy zõ könyv ben kell rög zí -
te ni, figye lembe véve az Egyez mény 15 . Cik ke e) pont ja
ren del ke zé se it.

(6) Ha a há zi ál la tok vagy ba rom fi ak át kó bor lá sát a ha tár 
kö ze lé ben a ha tár õri ze ti vagy más szol gá la tot tel je sí tõ sze -
mé lyek ész le lik, le he tõ leg vissza te re lik a má sik ál lam te rü -
le té re.

V. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a ma gyar–ro mán ál lam -
ha tár rend jé rõl, az együtt mû kö dés rõl és a köl csö nös se gít -
ség nyúj tás ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án
alá írt Szer zõ dés 25. cikk (4) be kez dé se ha tály ba lé pé sé nek

nap já tól – 2007. ja nu ár 6-tól – e fe je zet ren del ke zé se it
nem zet kö zi jo gi lag ha tá lyon kí vül he lyez te.]

A határvonal közelében végzett tevékenységek

27. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek nek a ha tár vi ze ken ha tár õri ze ti,
ren dé sze ti vám el len õr zé si, víz gaz dál ko dá si szol gá la tot
tel je sí tõ úszó lé te sít mé nyei éj jel és nap pal a fõ ha jó zó uta -
kon ha józ hat nak, füg get le nül a ha tár vo nal tól.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek más úszó lé te sít mé nyei a ha tár vi -
ze ken csak a ha tár vo na lig ha józ hat nak nap kel té tõl nap -
nyug tá ig.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett úszó lé te sít mé nyek szol -
gá la ti cél ból, va la mint ve szély, vi har, meg hi bá so dás és
más ha son ló ese tek ben a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te -
rü le té hez tar to zó par ton is ki köt het nek. Er rõl azon ban ér -
te sí te ni kell a leg kö ze leb bi ha tár õri ze ti vagy ren dé sze ti
szer vet.

28. Cikk

Az ál lam ha tá ron át me nõ vas úti és köz úti köz le ke dés a
Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti Egyez mé nyek nek meg fele lõen tör -
té nik.

29. Cikk

A ha tár vi zek víz gaz dál ko dá sa a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti
Egyez mény nek meg fele lõen tör té nik.

30. Cikk

(1) A ha tár vi zek ben csak nap pal, a ha tár vo na lig sza bad
ha lász ni és hor gász ni; ti los rob ba nó, mér ge zõ és ká bí tó
anya go kat hasz nál ni.

(2) A ha tár vi zek hal gaz dál ko dá sa kér dé sé ben a Szer zõ -
dõ Fe lek ille té kes szer vei meg ál la po dást köt het nek.

31. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei in téz ke dé se ket
tesz nek, hogy a ha tár vo nal kö ze lé ben foly ta tott va dá szat
so rán ne sért sék meg a má sik ál lam te rü le tét és ne ve szé -
lyez tes sék az ott tar tóz ko dó sze mé lyek tes ti ép sé gét.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei meg te he tik a
szük sé ges in téz ke dé se ket az ál la tok és ma da rak vé del mé -
re, va la mint a va dá szat meg til tá sá ra egyes idõ sza kok ban
és ha tár sza ka szo kon.
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32. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek in téz ke dé se ket tesz nek, hogy az
ál lam ha tár kö ze lé ben vég zett mun kák (bá nyá szat, kõ olaj -
ki ter me lés, er dõ- és me zõ gaz dál ko dás; ku ta tás és mé rés
stb.) so rán ne okoz za nak kárt a má sik ál lam te rü le tén, és ne 
ve szé lyez tes sék az ott tar tóz ko dó sze mé lyek tes ti ép sé gét.

(2) Kül szí ni bá nyá sza tot a ha tár vo nal mind két ol da lán
húsz mé te ren be lül csak a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti egyez -
mény alap ján le het foly tat ni.

VI. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a ma gyar–ro mán ál lam -
ha tár rend jé rõl, az együtt mû kö dés rõl és a köl csö nös se gít -
ség nyúj tás ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án
alá írt Szer zõ dés 25. cikk (4) be kez dé se ha tály ba lé pé sé nek
nap já tól – 2007. ja nu ár 6-tól – e fe je zet ren del ke zé se it
nem zet kö zi jo gi lag ha tá lyon kí vül he lyez te.]

Az államhatár átlépése rendkívüli esetekben

33. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek in téz ke dé se ket tesz nek, hogy
meg elõz zék a tûz vé sze ket: és azok át ter je dé sét a má sik ál -
lam te rü le té re.

(2) Tûz vész nek a má sik ál lam te rü le té re való át ter je dé -
sé nek köz vet len ve szé lye ese tén ha la dék ta la nul ér te sí tik a
má sik ál lam ha tár õri ze ti, ren dé sze ti vagy tûz ol tó szer ve it,
hogy meg fe le lõ in téz ke dé se ket te hes se nek és se gít sé get
nyújt has sa nak az ol tás ban.

34. Cikk

(1) Az ál lam ha tár kö ze lé ben tör tént ele mi csa pás ese tén
az ele mi csa pás he lye sze rin ti ál lam ille té kes szer ve i nek
ké ré sé re a má sik ál lam men tõ csa pa tai se gít ség nyúj tás cél -
já ból úti ok má nyok nél kül át lép he tik az ál lam ha tárt.

(2) Az ál lam ha tár kö ze lé ben ke let ke zett, vagy az ál lam -
ha tá ron át ter jedt tûz vész ese tén a má sik ál lam tûz ol tó egy -
sé gei úti ok má nyok nél kül át lép he tik az ál lam ha tárt, ha se -
gít sé get kér nek tõ lük az ol tás ban.

(3) Az ál lam ha tár úti ok má nyok nél kü li át lé pé se azok -
ban az ese tek ben is meg en ge dett, ami kor a má sik ál lam
ille té kes szer vei sür gõs or vo si vagy ál lat or vo si se gít ség -
nyúj tást kér nek.

(4) Az e Cikk ben em lí tett sze mé lyek bár hol át lép he tik
az ál lam ha tárt és ad dig tar tóz kod hat nak a má sik ál lam te -
rü le tén, amed dig az szük sé ges. A se gít ség nyúj tás hoz
szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket és fel sze re lé si tár gya kat

for ma ság nél kül ma guk kal vi he tik, az zal a fel té tel lel, hogy 
eze ket vissza hoz zák. A vissza té rés a kö rül mé nyek tõl füg -
gõ en a ha tár át lé pés he lyén vagy a leg kö ze leb bi ha tár át ke -
lõ he lye ken tör té nik.

35. Cikk

Az ele mi csa pás vagy tûz vész ve szé lyé nek ki tett sze mé -
lyek for ma sá gok nél kül át lép he tik az ál lam ha tárt és a ve -
szély meg szû né sé ig a má sik ál lam te rü le tén tar tóz kod hat -
nak. Kö te le sek a leg kö ze leb bi ha tár õri ze ti vagy ren dé sze ti
szerv nél je lent kez ni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

36. Cikk

(1) Az Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá lya i -
nak meg fele lõen jóvá kell hagy ni, il le tõ leg meg kell erõ sí te -
ni, és azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek
dip lo má ci ai úton köl csö nö sen ér te sí tik egy mást ar ról, hogy
bel sõ jog sza bá lyi kö te le zett sé ge ik nek ele get tet tek.

(2) Ez az Egyez mény meg ha tá ro zat lan idõ re szól, a
Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton bár mi kor fel mond hat ják. 
Az Egyez mény a fel mon dá sá ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott hat hó nap el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

Az Egyez mény ha tály ba lé pé sé vel – az 1982. évi 27. tör -
vényerejû ren de let 16.  § ren del ke zé se i nél fog va ha tá lyát
vesz ti az 1964. évi 18. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett
a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán Nép köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ma gyar–ro mán ál lam ha tár
rend je és ha tár kér dé sek ben együtt mû kö dés tár gyá ban Bu -
da pes ten, 1963. évi jú ni us 13-án alá írt szer zõ dés.

Ké szült Bu da pes ten, 1983. évi ok tó ber hó 28. nap ján
két ere de ti pél dány ban ma gyar és ro mán nyel ven, mind két
szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)

1. melléklet

A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista
Köztársaság közötti államhatárt meghatározó

demarkációs okmányok:

– Az 1920. évi jú ni us hó 4-i Tri a no ni Szer zõ dés alap ján 
lé te sí tett Ha tár meg ál la pí tó Bi zott ság ál tal Nagy vá ra don,
1925. évi jú ni us hó 27-én meg szer kesz tett „Ál ta lá nos Ren -
del ke zé sek” (Dis po si ti ons Ge ne ra les) címû be ve ze tõ
 kötet;
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– A ha tár sza ka szok rész le tes le írá sát tar tal ma zó 10 ön -
ál ló kö tet be fog lalt jegy zõ könyv a ha tár sza ka szok rész le -
tes le írá sá ról (Desc rip ti on de ta il lée de la fron ti e re et
 registre d’a bor na ment), ame lyet a be kö vet ke zett vál to zá -
sok nak, va la mint az 1948–1951 évek ben és 1952-tõl kez -
dõ dõ en éven ként vég re haj tott fe lül vizs gá la tá nak meg fele -
lõen ki ja ví tot tak;

– 1:5000 mé ret ará nyú 126 szel vényt tar tal ma zó hat ár -
tér kép;

– Az „N” ha tár sza kasz rész le tes le írá sát tar tal ma zó,
Nagy vá ra don 1950. évi au gusz tus hó 22-én el ké szí tett
jegy zõ könyv;

– Az „N” ha tár sza kasz ra vo nat ko zó 1:5000 mé ret ará -
nyú, 4 szel vényt tar tal ma zó hat ár tér kép;

– Moszk vá ban, 1949. évi jú li us 30-án alá írt, a Ma gyar
Nép köz tár sa ság, a Ro mán Nép köz tár sa ság és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge ha tá ra i nak kö zös
pont ján lé te sí tett „Túr” ha tár jel re vo nat ko zó ok má nyok;

– Az „A” és „L” sza kasz ha tár kö ve i nek hely szín raj zi
le írá sa a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott sza -
ka szon), az Ég her csa tor nán és a Túr fo lyón 1965. év ben
meg ha tá ro zott ha tár vo nal;

– Al bum a Ma gyar Nép köz tár sa ság és Ro mán Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott 
sza ka szon), az Ég her csa tor nán és a Túr fo lyón 1965. év -
ben meg ha tá ro zott ál lam ha tár 1:5000 mé ret ará nyú tér ké -
pei „A” és „L” sza kasz ról;

– A ha tár vo nal és ha tár kö ve i nek hely szín raj zi le írá sa
az „A”, „D” és az „L” sza kasz a Ma gyar Nép köz tár sa ság és 
a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón
(nem sza bá lyo zott sza ka szon), a Fe ke te-Kö rös fo lyón, az
Ég her csa tor nán és a Túr fo lyón 1974. év ben el len õr zött és
meg ha tá ro zott ál lam ha tár ról;

– Al bum a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott 
sza ka szon), a Fe ke te-Kö rös fo lyón, az Ég her csa tor nán és
a Túr fo lyón 1974. év ben meg ha tá ro zott ál lam ha tár
1:5000 mé ret ará nyú tér ké pei, „A”, „D” és „L” sza kasz;

– Össze sí tõ ki mu ta tás a ma gyar–ro mán ál lam ha tá ron a
kö zös el len õr zé sek so rán az A, B, C, D, E, F, G, H, K, L ha -
tár sza ka szok ról 1925. jú ni us 27-én az N ha tár sza ka szok ról 
1950. au gusz tus 22-én ké szült „A ha tár vo nal és határkö -
veinek hely szín raj zi le írá sa” ada ta i ban meg ál la pí tott vál -
to zá sok ról és ki egé szí té sek rõl 1979.”

3.  § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má -
nya és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság
Kép vi se lõ há zá nak Vég re haj tó Ta ná csa kö zött a ma -
gyar–ju go szláv ál lam ha tá ron a ha tár vo nal és a ha tár je lek
fel újí tá sá ról, meg je lö lé sé rõl és kar ban tar tá sá ról  szóló,
Belg rád ban, 1983. ok tó ber 20. nap ján alá írt Egyez ményt
(a továb biak ban: Szer zõ dés) e tör vénnyel ki hir de ti.
(A Szer zõ dés a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban
1984. áp ri lis 4-én nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba lé pett.)

4.  § A Szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya

és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Képviselõházának Végrehajtó Tanácsa között

a magyar–jugoszláv államhatáron a határvonal
és a határjelek felújítására, megjelölésére

és karbantartására

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ há zá nak
Vég re haj tó Ta ná csa at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy a ma -
gyar–ju go szláv ál lam ha tá ron a ha tár vo nal és a ha tár je lek
fel újí tá sá ra, meg je lö lé sé re és kar ban tar tá sá ra vo nat ko zó
min den kér dést egyet ér tés ben sza bá lyoz za nak, el ha tá roz -
ták en nek az Egyez mény nek a meg kö té sét, eb bõl a cél ból
meg ha tal ma zot ta ik ká ki ne vez ték:

a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya
HAJÓS SÁNDOR-t,
a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kép vi -

se lõ há zá nak Vég re haj tó Ta ná csa
DR. DJORDJE KRIVOKAPIC-t,

akik Meg ha tal ma zá sa ik ki cse ré lé se után az aláb bi ak ban
ál la pod tak meg:

1. Cikk

(1) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tárt az 1920. évi
jú ni us hó 4. nap ján Tri a non ban kelt bé ke szer zõ dés
27. Cik ké nek 2. pont ja ha tá roz za meg, me lyet Pá rizs ban az 
1947. évi feb ru ár hó 10-én kö tött bé ke szer zõ dés 1. Cik ké -
nek (1) be kez dé se erõ sí tett meg. Az ál lam ha tár de rék szö gû 
ko or di ná ták kal van meg ha tá roz va és ha tár je lek kel van
meg je löl ve.

(2) Az ál lam ha tár meg ha tá ro zá sá ra és meg je lö lé sé re, a
ha tár je lek alak já ra, nagy sá gá ra, hely ze té re vo nat ko zó ada -
to kat a ha tár ok má nyok:

– hat ár tér ké pek,
– ha tár le írás

tar tal maz zák, me lyek min den ha tár sza kasz ra az
1973–1979 kö zött vég re haj tott új fel mé rés alap ján ké szül -
tek, és ame lye ket a Szer zõ dõ Fe lek 1981. év ben jó vá hagy -
tak.

2. Cikk

(1) A két ál lam te rü le tét a föld fel szí nén, füg gõ le ge sen a
lég tér ben és a föld fel szí ne alatt az Egyez mény 1. Cik ké -
ben meg je lölt, a ha tár ok má nyok ban meg ha tá ro zott ál lam -
ha tár vá laszt ja el egy más tól.
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(2) A Szer zõ dõ Fe lek egyet ér tés ben meg erõ sí tik, hogy
az ál lam ha tár – füg get le nül a be kö vet ke zõ ter mé sze tes
vagy mes ter sé ges vál to zás tól – ál lan dó és vál to zat lan.
Azo kon a ré sze ken, ahol az ál lam ha tár víz fo lyá so kon van,
vál to zat lan ma rad ak kor is, ha a víz fo lyás med re vál to zik.

3. Cikk

(1) A ma gyar–ju go szláv ál lam ha tár meg je lö lé se:
a) a ha tár pi ra mi sok kal a ma gyar–ju go szláv–oszt rák és

a ma gyar–ju go szláv–ro mán hár mas ha tá ron;
b) ha tár osz lo pok kal, ame lyek köz vet le nül vagy köz ve -

tet ten (utak, fo lyók, pa ta kok men tén és más jel leg ze tes he -
lye ken) a ha tár vo nal tö rés pont ja it je lö lik;

c) ha tár fém csa pok kal, az uta kon, hi da kon és más lé te -
sít mé nye ken;

d) ha tár táb lák kal, a hi dak kor lát ja in;
e) pi ros sáv val a ha tár vo nal ál tal met szett mû uta kon,

hi da kon és más lé te sít mé nye ken.

(2) A ha tár vo nal összes meg je lölt és meg nem je lölt tö -
rés pont já nak ko or di ná tá it az 1973–1979 kö zött vég re haj -
tott új fel mé rés ada ta i ból szá mí tot ták ki és azo kat a Ha tár -
le írás tar tal maz za.

4. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy az
Egyez mény ren del ke zé se i nek meg fele lõen az ál lam ha tárt
jól és lát ha tó an meg je lölt ál la pot ban tart ják és a kö vet ke zõ
kö zös mun ká la to kat vé gez te tik el:

– a ha tár je lek hely ze té nek el len õr zé se, a meg le võ ha -
tár je lek fel újí tá sa, a meg sem mi sült és el tûnt ha tár je lek he -
lyé re új ha tár je lek, va la mint ki egé szí tõ ha tár je lek el he lye -
zé se;

– az ál lam ha tár egyes ré sze in és a ha tár je le ken szük ség
ese tén mé ré sek vég re haj tá sa;

– a meg le võ ha tár ok má nyok ki egé szí té se és új ha tár ok -
má nyok el ké szí té se;

– a ha tár vo nal és a ha tár je lek meg je lö lé sé vel, fenn tar -
tá sá val és a ha tár je lek fel újí tá sá val kap cso la tos más in téz -
ke dé sek meg té te le.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek meg te szik a szük sé ges in téz ke dé -
se ket a ha tár je lek ron gá lá sá nak, meg sem mi sí té sé nek vagy
át he lye zé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra.

5. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek – ille té kes szer ve ik út ján – gon -
dos kod nak ar ról, hogy az ál lam ha tár és a ha tár je lek lát ha -
tó sá ga ér de ké ben a ha tár vo nal mind két ol da lán ket tõ és fél
mé ter szé les sá vot (ha tár nyi la dé kot), va la mint a ha tár vo -
na lat köz ve tett mó don je lö lõ – pá ros vagy vál ta ko zó – ha -
tár je lek kö zül egy mé ter su ga rú kört a fák tól, bok rok tól és
egyéb nö vény zet tõl meg tisz tít sák.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett sáv ban sem mi nem épít -
he tõ, ki vé ve azo kat a lé te sít mé nye ket, ame lyek épí té sé vel
a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér tet tek. Ez a ren del ke zés nem vo -
nat ko zik a már meg le võ épít mé nyek re.

(3) A ha tár nyi la dék tisz tí tá sát a Szer zõ dõ Fe lek sa ját te -
rü le tü kön bár mi kor el vé gez tet he tik az zal, hogy a mun kák
meg kez dé sé rõl a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes szer ve it leg -
alább tíz nap pal ko ráb ban ér te sí tik.

6. Cikk

(1) A ma gyar–ju go szláv ál lam ha tár hat ha tár sza kasz ra
van fel oszt va:

– Az „A” ha tár sza kasz a ma gyar–ju go szláv–oszt rák
hár mas ha tár tól a B-1 ha tár je lig ter jed, amely a Ker ka fo -
lyó nak a Mura fo lyó ba való tor ko la ta kö ze lé ben van;

– A „B” ha tár sza kasz a B-1 ha tár jel tõl a C-1 ha tár je lig
ter jed, amely a Barcs–Te re zi no Pol je kö zöt ti Drá va híd kö -
ze lé ben van;

– A „C” ha tár sza kasz a C-1 ha tár jel tõl a D-1 ha tár je lig
ter jed, amely a Drá va sza bolcs–Don ji Mi hol jac kö zöt ti
Drá va híd kö ze lé ben van;

– A „D” ha tár sza kasz a D-1 ha tár jel tõl az E-1 ha tár je lig 
ter jed, amely Bac ki Breg-tõl nyu gat ra a Fe renc (Bajk -
si)-csa tor ná nál van;

– Az „E” ha tár sza kasz az E-1 ha tár jel tõl az F-1 ha tár je -
lig ter jed, amely a Holt-Ti sza (Sta ra Tisa) jobb part ján van;

– Az „F” ha tár sza kasz az F-1 ha tár jel tõl a ma gyar–ju -
go szláv–ro mán hár mas ha tá rig ter jed.

(2) A ha tár sza ka szok kez dõ és vég pont ja i nak ko or di ná -
tá it a ha tár ok má nyok tar tal maz zák.

7. Cikk

(1) A ha tár vo nal és a ha tár je lek meg je lö lé sé nek, fel újí -
tá sá nak és kar ban tar tá sá nak kö te le zett sé gei, va la mint az
ez zel járó költ sé gek a Szer zõ dõ Fe lek kö zött a kö vet ke zõk
sze rint osz la nak meg:

– a B, D és F ha tár sza ka szo kon a Ma gyar Nép köz tár sa -
sá got;

– az A, C és E ha tár sza ka szon a Ju go szláv Szo ci a lis ta
Szö vet sé gi Köz tár sa sá got ter he lik;

– bár mely ha tár sza ka szon a ha tár vo na lat köz ve tet ten je lö -
lõ (pá ros vagy vál to zó) ha tár je le kért az a Szer zõ dõ Fél fe le -
lõs, amely ál la má nak te rü le tén ezek a ha tár je lek van nak.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé se alól ki vé telt ké pez nek
azok az ese tek, ami kor a ha tár je lek meg ron gá lá sát vagy
meg sem mi sí té sét a Szer zõ dõ Fe lek egyi ké nek ál lam pol gá -
rai idéz ték elõ. Eb ben az eset ben a hely re ál lí tás és fel újí tás
költ sé gei azt a Szer zõ dõ Fe let ter he lik, ame lyik nek az ál -
lam pol gá rai a kárt okoz ták.

(3) Az ál lam ha tá ron kö zös lé te sít mény épí té se ese tén az
épít ke zés te rü le tén a Szer zõ dõ Fe lek – ha ez el ke rül he tet -
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len – kü lön ren de zik a ha tár vo nal és a ha tár je lek fel újí tá sá -
nak, meg je lö lé sé nek és kar ban tar tá sá nak mód ját, va la mint 
a Szer zõ dõ Fe lek eb bõl szár ma zó kö te le zett sé ge it.

8. Cikk

(1) A ma gyar–ju go szláv–oszt rák hár mas ha tá ron a ha -
tár pi ra mis fel újí tá sát és kar ban tar tá sát vagy új épí té sét a
ma gyar és az oszt rák Fél kép vi se lõ i vel egyet ér tés ben és je -
len lé tük ben a ju go szláv Fél vég zi.

(2) A ma gyar–ju go szláv–ro mán hár mas ha tá ron a ha tár -
pi ra mis fel újí tá sát és kar ban tar tá sát vagy új épí té sét a ju -
go szláv és ro mán Fél kép vi se lõ i vel egyet ér tés ben és je len -
lé tük ben a ma gyar Fél vég zi.

9. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a ha tár vo na lat min den sza ka szon
öt éven ként kö zö sen el len õr zik és el vég zik a ha tár je lek
fel újí tá sát, kar ban tar tá sát, szük ség sze rint a ha tár ki egé szí -
tõ meg je lö lé sét. Az öt éves idõ sza kot az elõ zõ fel újí tás kez -
de té tõl kell szá mí ta ni.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek az em lí tett ha tár idõ le jár ta elõtt is
kö zös mun ká kat vé gez nek a ha tá ron na gyobb ter mé sze ti
vál to zás, kö zös lé te sít mény épí té se ese tén, va la mint a
Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ké nek igé nyé re, a ha tár je lek hely -
ze té nek el len õr zé se cél já ból.

10. Cikk

(1) Az ál lam ha tár men tén levõ in gat la nok hasz ná lói kö -
te le sek az Egyez mény bõl adó dó mun kák vég zé sét meg en -
ged ni.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett mun kák ból adó dó kár -
té rí té si igényt azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak meg -
fele lõen kell ren dez ni, ame lyik ál la má nak te rü le tén az in -
gat lan ta lál ha tó. A má sik Szer zõ dõ Fél lel szem ben kár té rí -
té si igény nem tá maszt ha tó.

11. Cikk

(1) Az Egyez mény vég re haj tá sá ra „Ma gyar–Ju go szláv
Ve gyes bi zott ság az Ál lam ha tár Fel újí tá sá ra, Meg je lö lé sé -
re és Kar ban tar tá sá ra” (a továb biak ban: Ve gyes bi zott ság)
lé te sül, amely két kül dött ség bõl áll.

(2) Mind két Szer zõ dõ Fél sa ját kül dött sé gé be el nö köt és 
két ta got ne vez ki. A Ve gyes bi zott ság szük ség sze rint
szak ér tõ ket és se géd sze mély ze tet ve het igény be.

(3) A kül dött sé gek el nö ke i nek ki ne ve zé sé rõl és fel men -
té sé rõl a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy -
mást. A kül dött sé gek tag ja i nak ki ne ve zé sé rõl és fel men té -
sé rõl az el nö kök köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást.

12. Cikk

(1) A Ve gyes bi zott ság fel ada ta:
a) szer ve zi, irá nyít ja a ha tár vo nal és a ha tár je lek fel újí -

tá si, meg je lö lé si és kar ban tar tá si mun ká la ta it (a továb biak -
ban: ha tár mun kák);

b) el vég zi a ha tár je lek hely ze té nek el len õr zé sét, a sé -
rült ha tár je le ket ki ja vít ja, és az el tûnt, meg sem mi sült ha -
tár je lek he lyé re új ha tár je le ket he lyez el, meg ál la pít ja és
egyez te ti a ha tár je le ken a rö vi dí té se ket, be tû ket, szá mo kat
és más elõ írt je le ket;

c) az el moz dult ha tár je le ket a ha tár ok má nyok ada tai
sze rin ti, a ve szé lyez te tett ha tár je le ket biz ton sá gos hely re
át he lye zi. Új hely re he lye zi azo kat a ha tár je le ket, ame -
lyek nek ere de ti he lyük töb bé nem hasz nál ha tó;

d) el vég zi a ha tár vo nal ki egé szí tõ je lö lé sét;
e) szük ség ese tén a ha tár vo nal köz vet len meg je lö lé sét

köz ve tett re vál toz tat ja, il le tõ leg for dít va;
f) amennyi ben szük sé ges, meg je lö li a ha tár vo na lat, ahol

az met szi az uta kat, hi da kat, véd gá ta kat, vas út vo na la kat, csa -
tor ná kat, fel szí ni ve ze té ke ket és más lé te sít mé nye ket;

g) a ha tár vo nal ki egé szí tõ meg je lö lé se és a ha tár je lek
át he lye zé se ese tén a ha tár egyes ré sze in mé ré se ket vé gez a
ha tár ok má nyok ada ta i nak egyez te té se és ki egé szí té se, a
hat ár tér ké pek ki cse ré lé se vé gett;

h) új és ki egé szí tõ ha tár ok má nyo kat ké szít, vagy a mé -
ré si ada to kat a meg le võ ha tár ok má nyok ba be ve ze ti és
meg fe le lõ mó don nyil ván tart ja a ha tá ro kon be kö vet ke zett
vál to zá so kat;

i) az ese dé kes ha tár mun kák ra ter vet dol go z ki és meg -
ál la pít ja a szak ér tõk és a mun ká la tok ban részt vevõ sze mé -
lyek lét szá mát;

j) a ha tár mun kák vég re haj tá sá ra más in téz ke dé se ket tesz.

(2) A Ve gyes bi zott ság a ha tár vo nal jobb lát ha tó sá ga ér -
de ké ben a ha tár je lek nek a ha tár ok má nyok ban meg ha tá ro -
zott tí pu sá tól, mé re té tõl, anya gá tól és meg je lö lé sük mód -
já tól el tér het.

(3) A Ve gyes bi zott ság biz to sít ja, hogy a ha tár mun ká kat
a Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõ i nek je len lé té ben és egyet ér té -
sé ben vé gez zék.

13. Cikk

A Ve gyes bi zott ság a ha tár mun kák vég zé sé re ve gyes
mun ka cso por to kat, a ha tár ok má nyok el ké szí té sé re és más
konk rét fel ada tok vég zé sé re szük ség sze rint ve gyes szak -
ér tõi cso por to kat ala kít. A ve gyes szak ér tõi cso port és a
ve gyes mun ka cso por tok mun ká ju kat a Ve gyes bi zott ság
ál tal ki adott írá sos uta sí tá sok alap ján vég zik.

14. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ma guk vi se lik a Ve gyes bi zott ság sa -
ját kül dött sé ge tag ja i nak, szak ér tõ i nek és az Egyez mény -
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bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ban részt vevõ más sze -
mé lyek nek a költ sé ge it.

15. Cikk

(1) A Ve gyes bi zott ság a te vé keny sé gét ülés sza ko kon,
ta lál ko zó kon vagy le vél vál tás út ján vég zi.

(2) A Ve gyes bi zott ság ülés sza ka it és ta lál ko zó it szük -
ség sze rint, fel vált va a Ma gyar Nép köz tár sa ság, il le tõ leg a
Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság te rü le tén
tart ja.

(3) A Ve gyes bi zott ság ha tá ro za ta it egy han gú lag hoz za.
Ab ban az eset ben, ha a Ve gyes bi zott ság va la mely kér dés -
ben nem tud meg ál la pod ni, azt a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes
szer vei elé ter jesz ti.

(4) A Ve gyes bi zott ság ma gyar nyel ven és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság né pei egyi ké nek nyel -
vén foly tat ja tár gya lá sa it és ké szí ti ok má nya it.

(5) A Ve gyes bi zott ság min den ülés szak ról és ta lál ko zó -
ról jegy zõ köny vet ké szít, amely a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes 
szer ve i nek jó vá ha gyá sá ra szo rul. Az Egyez mény 9. Cikk
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun kák be fe je zé se kor a
Ve gyes bi zott ság zá ró jegy zõ köny vet ké szít, ame lyet jó vá -
ha gyás ra a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya, il le tõ leg a
Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ -
há zá nak Vég re haj tó Ta ná csa elé ter jeszt.

(6) A Ve gyes bi zott ság sza bály za tot ké szít, amely ben
rész le te sen meg ha tá roz za mû kö dé si rend jét.

16. Cikk

A Ve gyes bi zott ság mind két kül dött sé ge fém pe csét tel és 
gu mi bé lyeg zõ vel ren del ke zik, ame lyek a bel sõ jog sza bá -
lyok elõ írásai sze rint ké szül nek el.

17. Cikk

(1) A Ve gyes bi zott ság tag jai, szak ér tõi és se géd sze -
mély ze te az Egyez mény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sa
so rán az ál lam ha tárt út le vél lel lé pik át. A fen ti ek és a ve -
gyes mun ka cso por tok tag ja i nak ha tár át lé pé se a ha tár mun -
kák vég zé se kor a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött a szol gá la ti célú ha tár át lé pé sek hez szük sé ges ok -
má nyok egy sé ge sí té sé rõl Bu da pes ten, az 1975. évi no -
vem ber hó 27. nap ján alá írt egyez mény ren del ke zé sei

alap ján tör té nik. A Ve gyes bi zott ság meg ha tá roz za, hogy a
ve gyes mun ka cso por tok ból kik lesz nek el lát va az em lí tett
iga zol vánnyal.

(2) A ve gyes mun ka cso por tok tag ja i nak a ha tár vo nal
men tén és a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén tör té -
nõ moz gá sát a Ve gyes bi zott ság ha tá roz za meg.

(3) A ha tár mun ká kat csak nap fel kel té tõl nap nyug tá ig
le het vé gez ni.

18. Cikk

(1) A ve gyes bi zott ság tag jai, szak ér tõi, se géd sze mély -
ze te, a ve gyes szak ér tõi cso por tok és a ve gyes mun ka cso -
por tok tag jai az Egyez mény bõl adó dó fel ada tok vég re haj -
tá sa so rán a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén való
tar tóz ko dás ide jén:

– sze mé lyes men tes sé get él vez nek, a ná luk levõ szol -
gá la ti ok má nyok sért he tet le nek;

– jo go sul tak a fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges jár mû -
ve ket, tár gya kat, mû sze re ket és más esz kö zö ket il le ték- és
vám men te sen a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re
át vin ni az zal a fel té tel lel, hogy azo kat vissza is hoz zák:

– a ha tár mun kák so rán szol gá la ti egyen ru hát vi sel het -
nek, fegy vert azon ban nem.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek min den szük sé ges in téz ke dést
meg tesz nek, hogy a Ve gyes bi zott ság tag ja i nak, szak ér tõ i -
nek, se géd sze mély ze té nek, a ve gyes szak ér tõi cso por tok
és a ve gyes mun ka cso por tok tag ja i nak mun ká ja za var ta lan 
le gyen.

19. Cikk

(1) Az Egyez mény az ille té kes szer vek jó vá ha gyá sá ra
szo rul és a jó vá ha gyás ról  szóló dip lo má ci ai jegy zék vál tást 
kö ve tõ har minc nap el tel té vel lép ha tály ba.

(2) Az Egyez mény tíz évig ma rad ha tály ban. Amennyi -
ben az Egyez ményt an nak le jár ta elõtt egy év vel a Szer zõ -
dõ Fe lek egyi ke sem mond ja fel, ha tá lya meg ha tá ro zat lan
idõ re meg hosszab bo dik. Az Egyez ményt a ha tály ba lé pés -
tõl szá mí tott tíz év el tel te után a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke
bár mi kor fel mond hat ja, és az a köz lés idõ pont já tól szá mí -
tott egy év el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

20. Cikk

Az Egyez mény ha tály ba lé pé sé vel a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Kor má nya és a Ju go szláv Szö vet sé gi Nép köz tár sa -
ság Kor má nya kö zött a ma gyar–ju go szláv ha tá ron a ha tár -
vo nal és a ha tár je lek kar ban tar tá sá ról, fel újí tá sá ról Belg -
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rád ban, 1956. ja nu ár hó 18-án alá írt egyez mény ha tá lyát
vesz ti.

Az Egyez mény két ere de ti pél dány ban ké szült, mind -
ket tõ ma gyar és szerb-hor vát nyel ven. Mind két nyel vû
szö veg egy aránt hi te les.

Ké szült Belg rád ban, az 1983. évi ok tó ber hó 20. nap ján

(Aláírások)”

5.  § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má -
nia, a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság, a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Szerb Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa -
ság és az Oszt rák Köz tár sa ság, il let ve a Ma gyar Köz tár sa -
ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok -
má nya it e tör vénnyel ki hir de ti. A ha tár ok má nyok fel so ro -
lá sát e tör vény 1–4. szá mú mel lék le te, a ha tár ok má nyo kat
e tör vény 5–8. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

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

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

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

1. számú melléklet
a 2009. évi XII. tör vényhez

A Magyar Köztársaság és Románia közötti
államhatár határokmányai

1) A Ma gyar–Ro mán Ha tár meg ál la pí tó Bi zott ság ál tal
Nagy vá ra don, 1925. jú ni us 27-én meg szer kesz tett „Ál ta -
lá nos Ren del ke zé sek” címû kö tet;

2) A ha tár sza ka szok rész le tes le írá sát tar tal ma zó,
10 ön ál ló kö tet be fog lalt jegy zõ könyv a ha tár sza ka szok
rész le tes le írá sá ról;

3) 1:5000 mé ret ará nyú, 126 szel vényt tar tal ma zó hat ár -
tér kép;

4) Az „N” ha tár sza kasz rész le tes le írá sát tar tal ma zó,
Nagy vá ra don 1950. évi au gusz tus 22-én el ké szí tett jegy -
zõ könyv;

5) Az „N” ha tár sza kasz ra vo nat ko zó 1:5000 mé ret ará -
nyú, 4 szel vényt tar tal ma zó hat ár tér kép;

6) Az „A” és „L” sza kasz ha tár kö ve i nek hely szín raj zi
le írá sa a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott sza -
ka szon), az Ég her csa tor nán és a Túr fo lyón 1965. év ben
meg ha tá ro zott ha tár vo nal ról;

7) Al bum a Ma gyar Nép köz tár sa ság és Ro mán Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott 
sza ka szon), az Ég her csa tor nán és a Túr fo lyón 1965. év -
ben meg ha tá ro zott ál lam ha tár 1:5000 mé ret ará nyú tér ké -
pe i rõl az „A” és „L” sza ka szo kon;

8) A ha tár vo nal és ha tár kö ve i nek hely szín raj zi le írá sa a 
Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság kö zöt ti „A”, „D” és az „L” sza ka szo kon a Ma ros fo -
lyón (nem sza bá lyo zott sza ka szon), a Fe ke te-Kö rös fo -
lyón, az Ég her csa tor nán és a Túr fo lyón 1974. év ben el -
len õr zött és meg ha tá ro zott ál lam ha tár ról;

9) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott sza -
ka szon), a Fe ke te-Kö rös fo lyón, az Ég her csa tor nán és a
Túr fo lyón 1974. év ben meg ha tá ro zott ál lam ha tár 1:5000
mé ret ará nyú tér ké pei, „A”, „D” és „L” sza ka szok vo nat ko -
zá sá ban;

10) Össze sí tõ ki mu ta tás a ma gyar–ro mán ál lam ha tá ron 
a kö zös el len õr zé sek rõl az A, B, C, D, E, F, G, H, K, L ha -
tár sza ka szok ról, 1925. jú ni us 27-én az N ha tár sza ka szok -
ról, va la mint 1950. au gusz tus 22-én ké szült „A ha tár vo nal
és ha tár kö ve i nek hely szín raj zi le írá sa” ada ta i ban meg ál la -
pí tott vál to zá sok ról és ki egé szí té sek rõl;

11) A ha tár vo nal és a ha tár je lek hely szín raj zi le írá sa a
Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság kö zött az „A” ha tár sza ka szon a Ma ros fo lyó nem sza -
bá lyo zott sza ka szán 1986. év ben vég re haj tott kö zös el len -
õr zés alap ján meg ha tá ro zott ál lam ha tár ról;

12) Al bum a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo -
ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo -
zott sza ka szon) az 1986. év ben a kö zö sen el len õr zött és
meg ha tá ro zott ál lam ha tár 1:5000 mé ret ará nyú tér ké pe i rõl
az „A” sza kasz vo nat ko zá sá ban;

13) A ha tár vo nal és a ha tár je lek hely szín raj zi le írá sa a
Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság kö zött az „A” ha tár sza ka szon a Ma ros fo lyó nem sza -
bá lyo zott sza ka szán 1986. év ben vég re haj tott el len õr zés
alap ján meg ha tá ro zott ál lam ha tár ról címû ha tár ok mány
ki egé szí té se ként: „A ma gyar–ro mán ál lam ha tár ko or di ná -
ta jegy zé ke, Ma ros és Túr fo lyók „A” és „L” ha tár sza ka -
szo kon 1996.”;

14) Nyír bá tor ban, 2002. de cem ber 12-én kelt Jegy zõ -
könyv az A ha tár sza ka szon lévõ A 61 jel zé sû ha tár jel rõl;

15) Nyír bá tor ban, 2002. de cem ber 12-én kelt Jegy zõ -
könyv a B ha tár sza ka szon lévõ B1 jel zé sû ha tár jel rõl;

16) Nyír bá tor ban, 2002. de cem ber 12-én kelt Jegy zõ -
könyv a B ha tár sza ka szon lévõ B1/1 jel zé sû ha tár jel rõl;

17) A Ma gyar Nép köz tár sa ság, a Szov jet unió és a Ro -
mán Nép köz tár sa ság ál lam ha tá rai ta lál ko zá si pont ja kör -
ze té nek, Moszk vá ban, 1949. jú li us 30-án alá írt le író Jegy -
zõ köny ve és mel lék le tei;

18) A Ma gyar Köz tár sa ság, Ro má nia és Uk raj na ál lam -
ha tá ra i nak ta lál ko zá si pont já nak meg je lö lé sé re fel ál lí tott
„Túr” ha tár jel kar ban tar tá sá ról és fel mé ré sé rõl Nyír bá tor -
ban, 2000. no vem ber 20. nap ján lét re jött Jegy zõ könyv.
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2. számú melléklet
a 2009. évi XII. tör vényhez

A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
közötti, a Magyar Köztársaság és Horvát Köztársaság 

közötti, illetve a Magyar Köztársaság és a Szerb
Köztársaság közötti államhatár határokmányai

I) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság közötti államhatár

határokmányai

1) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „A” ha tár -
sza ka szá ról  szóló, Har kány ban, 1981. jú li us 13-án alá írt
ha tár le írás;

2) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „A” ha tár -
sza kasz ról ké szült, Har kány ban, 1981. jú li us 13-án alá írt
hat ár tér ké pek;

3) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „B” ha tár -
sza ka szá ról  szóló, Har kány ban, 1981. jú li us 13-án alá írt
ha tár le írás;

4) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „B” ha tár -
sza kasz ról ké szült, Har kány ban, 1981. jú li us 13-án alá írt
hat ár tér ké pek;

5) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „C” ha tár -
sza ka szá ról  szóló, Vi ro vi ti cá ban, 1978. jú li us 14-én alá írt
ha tár le írás;

6) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „C” ha tár -
sza kasz ról ké szült, Vi ro vi ti cá ban, 1978. jú li us 14-én alá írt
hat ár tér ké pek;

7) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „D” ha tár -
sza ka szá ról  szóló, Pé csett, 1978. áp ri lis 19-én alá írt ha tár -
le írás;

8) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „D” ha tár -
sza kasz ról ké szült, Pé csett, 1978. áp ri lis 19-én alá írt hat ár -
tér ké pek;

9) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „E” ha tár -
sza ka szá ról  szóló ha tár le írás;

10) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a -
lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „E” ha tár -
sza kasz ról ké szült hat ár tér ké pek;

11) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a -
lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „F” ha tár -
sza ka szá ról  szóló ha tár le írás;

12) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a -
lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „F” ha tár -
sza kasz ról ké szült hat ár tér ké pek.

II) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár

határokmányait
KIEGÉSZÍTÕ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Bu da pes ten, 1985. ok tó ber 11-én alá írt Ki egé szí tés
és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez az A,
B, C, D, E és F ha tár sza ka szok ról;

2) Pé csett, 1990. má jus 11-én alá írt Ki egé szí tés és mó -
do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez az A, B, C,
D, E és F ha tár sza ka szok ról.

III) A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
közötti államhatár határokmányait

KIEGÉSZÍTÕ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Bu da pes ten, 1994. no vem ber 18-án alá írt Ki egé szí -
tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez;

2) Ljubl ja ná ban, 2001. már ci us 1-én alá írt Ki egé szí tés
és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez a sza -
bá lyo zott Lend va-pa tak tér sé gé rõl;

3) Bu da pes ten, 2003. ok tó ber 2-án alá írt Ki egé szí tés és 
mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez;

4) Len ti ben, 2005. ok tó ber 20-án alá írt Ki egé szí tés és
mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez.

IV) A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság
közötti államhatár határokmányait

KIEGÉSZÍTÕ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

Pu lá ban, 2000. már ci us 31-én alá írt Ki egé szí tés és mó -
do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez.

V) A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság közötti államhatár határokmányait

KIEGÉSZÍTÕ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Bu da pes ten, 1996. jú ni us 28-án alá írt Ki egé szí tés és
mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez a D, E és
F ha tár sza ka szok ról;

2) Ba la ton gyö rö kön, 2002. ok tó ber 4-én alá írt Ki egé -
szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez
a D, E és F ha tár sza ka szok ról.

VI) A Magyar Köztársaság
és a Szerb Köztársaság közötti államhatár

HATÁROKMÁNYAI

1) A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Szer bia és Mon te -
neg ró ál lam ha tá rá nak Bu da pes ten, 2004. má jus 21-én alá -
írt le írá sa az E és F ha tár sza ka szok ról;
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2) A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Szer bia és Mon te -
neg ró ál lam ha tá rá nak Bu da pes ten, 2004. má jus 21-én alá -
írt tér ké pei az E és F ha tár sza ka szok ról;

3) A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Szer bia és Mon te -
neg ró ál lam ha tá rá nak ko or di ná ta-jegy zé ke az E és F ha tár -
sza ka szok ról (el fo gad va: Bu da pest, 2004. má jus 21.).

3. számú melléklet
a 2009. évi XII. tör vényhez

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság
közötti államhatár határokmányai

I) A Ma gyar Ki rály ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö -
zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá sa tér ké pek kel:

 1) A II. al sza kasz
 2) A III. al sza kasz
 3) A IV. al sza kasz
 4) A V. al sza kasz
 5) A VI. al sza kasz
 6) B I. al sza kasz
 7) B II. al sza kasz
 8) B III. al sza kasz
 9) B IV. al sza kasz
10) B V. al sza kasz
11) B VI. al sza kasz
12) C I. al sza kasz
13) C II. al sza kasz
14) C III. al sza kasz
15) C IV. al sza kasz
16) C V. al sza kasz
17) C VI. al sza kasz

II) ,,Az ál lam ha tár rész le tes le írá sa tér ké pek kel” címû
ok má nyok hoz ké szült ki egé szí tõ és mó do sí tó ok má nyok:

1) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Nép köz tár sa ság
és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le -
írá sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A IV., A V., A VI.,
B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV.,
C V., C VI. al sza ka szok, 1966–1968. (17 kö tet ben)

2) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Nép köz tár sa ság
és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le -
írá sá hoz és tér ké pe i hez A III., A IV., A V., B I., B II., B
III., B V., B VI., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka -
szok, 1972/73.

3) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Nép köz tár sa ság
és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le -
írá sá hoz és tér ké pe i hez B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., 
C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka szok, 1978/80.

4) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Nép köz tár sa ság
és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le -
írá sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A V., A VI., B I., B II.,

B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V.,
C VI. al sza ka szok, 1984/85.

5) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság és
az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá -
sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A IV., A VI., B I., B III.,
B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. al -
sza ka szok, 1990/91.

6) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság és
az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá -
sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A IV., A V., B I., B II.,
B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V.,
C VI. al sza ka szok, 1998.

7) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság és
az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá -
sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A IV., A V., A VI., B I.,
B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV.,
C V., C VI. al sza ka szok, 2006.

III) Az 1987. évi ha tár ki iga zí tás ha tár ok má nyai:

1) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a sza bá lyo zott La pincs fo -
lyó tér sé gé ben

a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel”;

b) ,,Ko or di ná ta jegy zék”;

c) ,,A sza bá lyo zott La pincs tér sé gé ben ki cse rélt te rü le -
tek váz la ta és te rü let jegy zé ke”.

2) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a sza bá lyo zott Bo zsok pa -
tak tér sé gé ben

a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel”;

b) ,,Ko or di ná ta jegy zék”;

c) ,,A Bo zsok pa tak tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek váz -
la ta és te rü let jegy zé ke”.

IV) A 2002. évi ha tár ki iga zí tás ha tár ok má nyai:

1) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a Pin ka fo lyó tér sé gé ben
a C II. al sza ka szon

a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel”;

b) ,,Ko or di ná ta jegy zék”;

c) ,,A sza bá lyo zott Pin ka fo lyó tér sé gé ben ki cse rélt te -
rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke”.

2) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a víz te le ní tõ árok tér sé gé -
ben a C II. al sza ka szon

a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel”;

b) ,,Ko or di ná ta jegy zék”;

c) ,,A víz te le ní tõ árok tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek
váz la ta és te rü let jegy zé ke”.

3) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a Pin ka fo lyó tér sé gé ben a
C IV. al sza ka szon

a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel”;

b) ,,Ko or di ná ta jegy zék”;

c) ,,A sza bá lyo zott Pin ka fo lyó és a Csík pa tak tér sé gé -
ben ki cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke”.
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4. számú melléklet
a 2009. évi XII. tör vényhez

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
közötti államhatár határokmányai

I) A Ma gyar Ki rály ság és a Cseh szlo vák Köz tár sa ság
kö zöt ti ha tár vo nal 1:2880 és 1:5000 mé ret ará nyú rész le -
tes tér ké pei:

 1) I. ha tár sza kasz
 2) II. ha tár sza kasz
 3) III. ha tár sza kasz
 4) IV. ha tár sza kasz
 5) V. ha tár sza kasz
 6) VI. ha tár sza kasz
 7) VII. ha tár sza kasz
 8) VIII. ha tár sza kasz
 9) IX. ha tár sza kasz
10) X. ha tár sza kasz
11) XI. ha tár sza kasz
12) XII. ha tár sza kasz
13) XIII. ha tár sza kasz
14) XIV. ha tár sza kasz
15) XV. ha tár sza kasz
16) XVI. ha tár sza kasz
17) XVII. ha tár sza kasz
18) XVIII. ha tár sza kasz
19) XIX. ha tár sza kasz
20) XX. ha tár sza kasz

II) A Ma gyar Ki rály ság és a Cseh szlo vák Köz tár sa ság
kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sa:

 1) I. ha tár sza kasz
 2) II. ha tár sza kasz
 3) III. ha tár sza kasz
 4) IV. ha tár sza kasz
 5) V. ha tár sza kasz
 6) VI. ha tár sza kasz
 7) VII. ha tár sza kasz
 8) VIII. ha tár sza kasz
 9) IX. ha tár sza kasz
10) X. ha tár sza kasz
11) XI. ha tár sza kasz
12) XII. ha tár sza kasz
13) XIII. ha tár sza kasz
14) XIV. ha tár sza kasz
15) XV. ha tár sza kasz
16) XVI. ha tár sza kasz
17) XVII. ha tár sza kasz
18) XVIII. ha tár sza kasz
19) XIX. ha tár sza kasz
20) XX. ha tár sza kasz

III) A ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki e gé szí tõi:

1) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak
ki egé szí tõ je a II., III., IV., V., VIII., X., XIII., XV., XVI.,
XVIII., XIX., XX. sza ka szok ról (el fo gad va: Prá ga,1966.
ok tó ber 27.);

2) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak
ki egé szí tõ je a XVII. és XVIII. sza ka szok ról (el fo gad va:
Agg te lek, 1968. má jus 17.);

3) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak
ki egé szí tõ je az I., II., III., IV., V., VI., VIII., IX., X., XII.,
XIII., XIV., XVI., XVIII., XIX., XX. sza ka szok ról (el fo -
gad va: Bu da pest, 1974. má jus 16.);

4) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak
ki egé szí tõ je a II., III., IV., V., VIII., XVI., XVII., XX. sza -
ka szok ról (el fo gad va: Prá ga, 1979. jú ni us 7.);

5) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak
ki egé szí tõ je a III., V., X., XIX. sza ka szok ról (el fo gad va:
Prá ga,1981. má jus 29.);

6) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak
ki egé szí tõ je a II., III., IV., V., VIII., X., XI., XII., XVI.,
XVIII. sza ka szok ról (el fo gad va: Bu da pest, 1984. no vem -
ber 2.);

7) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak
ki egé szí tõ je az I., IV., V., VIII., IX., X., XI., XIV., XV.,
XVI., XVII., XIX., XX. sza ka szok ról (el fo gad va: Prá ga,
1989. ok tó ber 6.);

8) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a III., IV., 
V. sza ka szok ról (el fo gad va: Lip tovs ki Ján, 1994. de cem -
ber 9.);

9) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je az I., IV.,
VIII., XII., XIII., XVII., XVIII., XIX., XX. ha tár sza ka -
szok ról (el fo gad va: Vyh ne, 1999. má jus 21.);

10) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a III.,
V., IX., X., XIV., XIX. ha tár sza ka szok ról (el fo gad va: Sió -
fok, 2001. má jus 25.);

11) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je az I.,
II., IV., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV.,
XVII., XVIII., XIX. és XX. ha tár sza ka szok ról (el fo gad va:
Bu da pest, 2006. feb ru ár 10.).
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IV) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo -
cialista Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá -
nak pót fü ze te 1953:

1) V. ha tár sza kasz
2) VIII. ha tár sza kasz
3) XII. ha tár sza kasz
4) XIX. ha tár sza kasz

V) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
kö zött az Ipoly, a Sajó és a Rony va ha tár fo lyók víz gaz dál -
ko dá si sza bá lyo zá sa kö vet kez té ben az ál lam ha tár meg vál -
toz ta tá sá ról  szóló Szer zõ dés ok má nyai:

1) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zöt ti ál lam ha tár, a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz -

tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sa III., IV., V.,
X., XIX. ha tár sza kasz 1994.

2) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zöt ti ál lam ha tár – Ko or di ná ta jegy zék – III., IV., V., X.,
XIX. ha tár sza kasz 1994.

3) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zöt ti ál lam ha tár – Te rü let jegy zék – III., IV., V., X., XIX.
ha tár sza kasz 1994.

4) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zöt ti ál lam ha tár – Át te kin tõ váz lat 1:10 000 – III., IV, V.,
X., XIX. ha tár sza kasz 1994.

5) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zöt ti ál lam ha tár – Hat ár tér kép 1:2880 – III., IV., V., X.,
XIX. ha tár sza kasz 1994.
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5. számú melléklet a 2009. évi XII. tör vényhez*

* A tör vény 5. szá mú mel lék le tét al ko tó a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nyai
 1) A Ma gyar–Ro mán Ha tár meg ál la pí tó Bi zott ság ál tal Nagy vá ra don, 1925. jú ni us 27-én meg szer kesz tett „Ál ta lá nos Ren del ke zé sek” címû kö tet az elekt ro -
ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_002.pdf” nevû file 46 ol dal a a je len köz löny 7776-tól 7821-ig ol da lát;
 2) A ha tár sza ka szok rész le tes le írá sát tar tal ma zó, 10 ön ál ló kö tet be fog lalt jegy zõ könyv a ha tár sza ka szok rész le tes le írá sá ról az elekt ro ni kus meg je le né sû
köz löny ben az „MK_09_040_003.pdf”–„MK_09_040_012.pdf” nevû file 685 ol dal a a je len köz löny 7822-tõl 8506-ig ol da lát;
 3) 1:5000 mé ret ará nyú, 126 szel vényt tar tal ma zó hat ár tér kép az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_013.pdf” nevû file 129 ol dal a
a  jelen köz löny 8507-tõl 8635-ig ol da lát;
 4) Az „N” ha tár sza kasz rész le tes le írá sát tar tal ma zó, Nagy vá ra don 1950. évi au gusz tus 22-én el ké szí tett jegy zõ könyv az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny -
ben az „MK_09_040_014.pdf” nevû file 23 ol dal a a je len köz löny 8636-tól 8658-ig ol da lát;
 5) Az „N” ha tár sza kasz ra vo nat ko zó 1:5000 mé ret ará nyú, 4 szel vényt tar tal ma zó hat ár tér kép az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_015.pdf” nevû file 4 ol dal a a je len köz löny 8659-tõl 8662-ig ol da lát;
 6) Az „A” és „L” sza kasz ha tár kö ve i nek hely szín raj zi le írá sa a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem
 szabályozott sza ka szon), az Ég her csa tor nán és a Túr fo lyón 1965. év ben meg ha tá ro zott ha tár vo nal ról az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_016.pdf” nevû file 45 ol dal a a je len köz löny 8663-tól 8707-ig ol da lát;
 7) Al bum a Ma gyar Nép köz tár sa ság és Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott sza ka szon), az Ég her csa tor nán és a Túr
 folyón 1965. év ben meg ha tá ro zott ál lam ha tár 1:5000 mé ret ará nyú tér ké pe i rõl az „A” és „L” sza ka szo kon az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_017.pdf” nevû file 11 ol dal a a je len köz löny 8708-tól 8718-ig ol da lát;
 8) A ha tár vo nal és ha tár kö ve i nek hely szín raj zi le írá sa a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti „A”, „D” és az „L” sza ka szo -
kon a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott sza ka szon), a Fe ke te-Kö rös fo lyón, az Ég her csa tor nán és a Túr fo lyón 1974. év ben el len õr zött és meg ha tá ro zott ál lam -
ha tár ról az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_018.pdf” nevû file 68 ol dal a a je len köz löny 8719-tõl 8786-ig ol da lát;
 9) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott sza ka szon), a Fe ke te-Kö rös fo lyón, az Ég her
 csatornán és a Túr fo lyón 1974. év ben meg ha tá ro zott ál lam ha tár 1:5000 mé ret ará nyú tér ké pei, „A”, „D” és „L” sza ka szok vo nat ko zá sá ban az elekt ro ni kus
meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_019.pdf” nevû file 13 ol dal a a je len köz löny 8787-tõl 8799-ig ol da lát;
10) Össze sí tõ ki mu ta tás a ma gyar–ro mán ál lam ha tá ron a kö zös el len õr zé sek rõl az A, B, C, D, E, F, G, H, K, L ha tár sza ka szok ról, 1925. jú ni us 27-én az
N  határszakaszokról, va la mint 1950. au gusz tus 22-én ké szült „A ha tár vo nal és ha tár kö ve i nek hely szín raj zi le írá sa” ada ta i ban meg ál la pí tott vál to zá sok ról és
ki egé szí té sek rõl az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_020.pdf” nevû file 111 ol dal a a je len köz löny 8800-tól 8910-ig ol da lát;
11) A ha tár vo nal és a ha tár je lek hely szín raj zi le írá sa a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött az „A” ha tár sza ka szon a Ma ros
 folyó nem sza bá lyo zott sza ka szán 1986. év ben vég re haj tott kö zös el len õr zés alap ján meg ha tá ro zott ál lam ha tár ról az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_021.pdf” nevû file 44 ol dal a a je len köz löny 8911-tõl 8954-ig ol da lát;
12) Al bum a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött a Ma ros fo lyón (nem sza bá lyo zott sza ka szon) az 1986. év ben a kö zö sen
 ellenõrzött és meg ha tá ro zott ál lam ha tár 1:5000 mé ret ará nyú tér ké pe i rõl az „A” sza kasz vo nat ko zá sá ban az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_022.pdf” nevû file 10 ol dal a a je len köz löny 8955-tõl 8964-ig ol da lát;
13) A ha tár vo nal és a ha tár je lek hely szín raj zi le írá sa a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött az „A” ha tár sza ka szon a Ma ros
 folyó nem sza bá lyo zott sza ka szán 1986. év ben vég re haj tott el len õr zés alap ján meg ha tá ro zott ál lam ha tár ról címû ha tár ok mány ki egé szí té se ként: „A ma gyar–
ro mán ál lam ha tár ko or di ná ta jegy zé ke, Ma ros és Túr fo lyók „A” és „L” ha tár sza ka szo kon 1996.” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_023.pdf” nevû file 44 ol dal a a je len köz löny 8965-tõl 9008-ig ol da lát;
14) Nyír bá tor ban, 2002. de cem ber 12-én kelt Jegy zõ könyv az A ha tár sza ka szon lévõ A 61 jel zé sû ha tár jel rõl az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_024.pdf” nevû file 2 ol dal a a je len köz löny 9009-tõl 9010-ig ol da lát;
15) Nyír bá tor ban, 2002. de cem ber 12-én kelt Jegy zõ könyv a B ha tár sza ka szon lévõ B1 jel zé sû ha tár jel rõl az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_025.pdf” nevû file 2 ol dal a a je len köz löny 9011-tõl 9012-ig ol da lát;
16) Nyír bá tor ban, 2002. de cem ber 12-én kelt Jegy zõ könyv a B ha tár sza ka szon lévõ B1/1 jel zé sû ha tár jel rõl az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_026.pdf” nevû file 2 ol dal a a je len köz löny 9013-tól 9014-ig ol da lát;
17) A Ma gyar Nép köz tár sa ság, a Szov jet unió és a Ro mán Nép köz tár sa ság ál lam ha tá rai ta lál ko zá si pont ja kör ze té nek, Moszk vá ban, 1949. jú li us 30-án alá írt
le író Jegy zõ köny ve és mel lék le tei az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_027.pdf” nevû file 7 ol dal a a je len köz löny 9015-tõl 9021-ig
 oldalát;



18) A Ma gyar Köz tár sa ság, Ro má nia és Uk raj na ál lam ha tá ra i nak ta lál ko zá si pont já nak meg je lö lé sé re fel ál lí tott „Túr” ha tár jel kar ban tar tá sá ról és felméré -
sérõl Nyír bá tor ban, 2000. no vem ber 20. nap ján lét re jött Jegy zõ könyv az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_028.pdf” nevû file 25 ol dal a
a je len köz löny 9022-tõl 9046-ig ol da lát

ké pe zi.

6. számú melléklet a 2009. évi XII. tör vényhez*

* A tör vény 6. szá mú mel lék le tét al ko tó a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zöt ti, a Ma gyar Köz tár sa ság és Hor vát Köz tár sa ság kö zöt ti, il let ve
a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szerb Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nyai
I) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nyai
 1) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „A” ha tár sza ka szá ról szó ló, Har kány ban, 1981. jú li us
13-án alá írt ha tár le írás az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_029.pdf” nevû file 212 ol dal a a je len köz löny 9047-tõl 9258-ig ol da lát;
 2) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „A” ha tár sza kasz ról ké szült, Har kány ban, 1981. jú li us
13-án alá írt hat ár tér ké pek az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_030.pdf” nevû file 90 ol dal a a je len köz löny 9259-tõl 9348-ig ol da lát;
 3) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „B” ha tár sza ka szá ról szó ló, Har kány ban, 1981. jú li us
13-án alá írt ha tár le írás az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_031.pdf” nevû file 195 ol dal a a je len köz löny 9349-tõl 9543-ig ol da lát;
 4) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „B” ha tár sza kasz ról ké szült, Har kány ban, 1981. jú li us
13-án alá írt hat ár tér ké pek az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_032.pdf” nevû file 88 ol dal a a je len köz löny 9544-tõl 9631-ig ol da lát;
 5) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „C” ha tár sza ka szá ról szó ló, Vi ro vi ti cá ban, 1978. jú li us
14-én alá írt ha tár le írás az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_033.pdf” nevû file 76 ol dal a a je len köz löny 9632-tõl 9707-ig ol da lát;
 6) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „C” ha tár sza kasz ról ké szült, Vi ro vi ti cá ban, 1978. jú li us
14-én alá írt hat ár tér ké pek az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_034.pdf” nevû file 43 ol dal a a je len köz löny 9708-tól 9750-ig ol da lát;
 7) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „D” ha tár sza ka szá ról szó ló, Pé csett, 1978. áp ri lis 19-én
alá írt ha tár le írás az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_035.pdf” nevû file 76 ol dal a a je len köz löny 9751-tõl 9826-ig ol da lát;
 8) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „D” ha tár sza kasz ról ké szült, Pé csett, 1978. áp ri lis 19-én
alá írt hat ár tér ké pek az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_036.pdf” nevû file 42 ol dal a a je len köz löny 9827-tõl 9868-ig ol da lát;
 9) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „E” ha tár sza ka szá ról szó ló ha tár le írás az elekt ro ni kus
meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_037.pdf” nevû file 80 ol dal a a je len köz löny 9869-tõl 9948-ig ol da lát;
10) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „E” ha tár sza kasz ról ké szült hat ár tér ké pek az elekt ro ni -
kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_038.pdf” nevû file 61 ol dal a a je len köz löny 9949-tõl 10009-ig ol da lát;
11) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „F” ha tár sza ka szá ról szó ló ha tár le írás az elekt ro ni kus
meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_039.pdf” nevû file 21 ol dal a a je len köz löny 10010-tõl 10030-ig ol da lát;
12) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár „F” ha tár sza kasz ról ké szült hat ár tér ké pek az elekt ro ni -
kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_040.pdf” nevû file 18 ol dal a a je len köz löny 10031-tõl 10048-ig ol da lát.

II) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nya it KIEGÉSZÍTÕ ÉS MÓDOSÍTÓ
HATÁROKMÁNYOK
1) Bu da pes ten, 1985. ok tó ber 11-én alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez az A, B, C, D, E és F ha tár sza ka szok ról az elekt ro ni -
kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_041.pdf” nevû file 43 ol dal a a je len köz löny 10049-tõl 10091-ig ol da lát;
2) Pé csett, 1990. má jus 11-én alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez az A, B, C, D, E és F ha tár sza ka szok ról az elekt ro ni kus
meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_042.pdf” nevû file 27 ol dal a a je len köz löny 10092-tõl 10118-ig ol da lát.

III) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nya it KIEGÉSZÍTÕ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK
1) Bu da pes ten, 1994. no vem ber 18-án alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_043.pdf” nevû file 12 ol da la a je len köz löny 10119-tõl 10130-ig ol da lát;
2) Ljubl ja ná ban, 2001. már ci us 1-én alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez a sza bá lyo zott Lend va-pa tak tér sé gé rõl az elekt ro -
ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_044.pdf” nevû file 16 ol dal a a je len köz löny 10131-tõl 10146-ig ol da lát;
3) Bu da pes ten, 2003. ok tó ber 2-án alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_045.pdf” nevû file 17 ol dal a a je len köz löny 10147-tõl 10163-ig ol da lát;
4) Len ti ben, 2005. ok tó ber 20-án alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_046.pdf” nevû file 11 ol dal a a je len köz löny 10164-tõl 10174-ig ol da lát.

IV) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nya it KIEGÉSZÍTÕ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK
Pu lá ban, 2000. már ci us 31-én alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_047.pdf” nevû file 42 ol dal a a je len köz löny 10175-tõl 10216-ig ol da lát.

V) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Ju go szláv Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nya it KIEGÉSZÍTÕ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK
1) Bu da pes ten, 1996. jú ni us 28-án alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez a D, E és F ha tár sza ka szok ról az elekt ro ni kus meg je -
le né sû köz löny ben az „MK_09_040_048.pdf” nevû file 18 ol dal a a je len köz löny 10217-tõl 10234-ig ol da lát;
2) Ba la ton gyö rö kön, 2002. ok tó ber 4-én alá írt Ki egé szí tés és mó do sí tás a ha tár vo nal le írá sá hoz és tér ké pe i hez a D, E és F ha tár sza ka szok ról az elekt ro ni kus
meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_049.pdf” nevû file 16 ol dal a a je len köz löny 10235-tõl 10250-ig ol da lát.

VI) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szerb Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár HATÁROKMÁNYAI
1) A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Szer bia és Mon te neg ró ál lam ha tá rá nak Bu da pes ten, 2004. má jus 21-én alá írt le írá sa az E és F ha tár sza ka szok ról az elekt -
ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_050.pdf” nevû file 106 ol dal a a je len köz löny 10251-tõl 10356-ig ol da lát;
2) A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Szer bia és Mon te neg ró ál lam ha tá rá nak Bu da pes ten, 2004. má jus 21-én alá írt tér ké pei az E és F ha tár sza ka szok ról az
elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_051.pdf” nevû file 111 ol dal a a je len köz löny 10357-tõl 10467-ig ol da lát;
3) A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Szer bia és Mon te neg ró ál lam ha tá rá nak ko or di ná ta-jegy zé ke az E és F ha tár sza ka szok ról (el fo gad va: Bu da pest, 2004. má -
jus 21.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_052.pdf” nevû file 72 ol dal a a je len köz löny 10468-tól 10539-ig ol da lát

ké pe zi.
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7. számú melléklet a 2009. évi XII. tör vényhez*

* A tör vény 7. szá mú mel lék le tét al ko tó a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nyai
I) A Ma gyar Ki rály ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá sa tér ké pek kel:
 1) A II. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_053.pdf” nevû file 18 ol dal a a je len köz löny 10540-tõl 10557-ig ol da lát;
 2) A III. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_054.pdf” nevû file 22 ol dal a a je len köz löny 10558-tól 10579-ig ol da lát;
 3) A IV. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_055.pdf” nevû file 15 ol dal a a je len köz löny 10580-tól 10594-ig ol da lát;
 4) A V. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_056.pdf” nevû file 20 ol dal a a je len köz löny 10595-tõl 10614-ig ol da lát;
 5) A VI. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_057.pdf” nevû file 11 ol dal a a je len köz löny 10615-tõl 10625-ig ol da lát;
 6) B I. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_058.pdf” nevû file 22 ol dal a a je len köz löny 10626-tól 10647-ig ol da lát;
 7) B II. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_059.pdf” nevû file 22 ol dal a a je len köz löny 10648-tól 10669-ig ol da lát;
 8) B III. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_060.pdf” nevû file 24 ol dal a a je len köz löny 10670-tõl 10693-ig ol da lát;
 9) B IV. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_061.pdf” nevû file 31 ol dal a a je len köz löny 10694-tõl 10724-ig ol da lát;
10) B V. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_062.pdf” nevû file 37 ol dal a a je len köz löny 10725-tõl 10761-ig ol da lát;
11) B VI. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_063.pdf” nevû file 27 ol dal a a je len köz löny 10762-tõl 10788-ig ol da lát;
12) C I. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_064.pdf” nevû file 24 ol dal a a je len köz löny 10789-tõl 10812-ig ol da lát;
13) C II. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_065.pdf” nevû file 29 ol dal a a je len köz löny 10813-tól 10841-ig ol da lát;
14) C III. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_066.pdf” nevû file 29 ol dal a a je len köz löny 10842-tõl 10870-ig ol da lát;
15) C IV. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_067.pdf” nevû file 32 ol dal a a je len köz löny 10871-tõl 10902-ig ol da lát;
16) C V. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_068.pdf” nevû file 28 ol dal a a je len köz löny 10903-tõl 10930-ig ol da lát;
17) C VI. al sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_069.pdf” nevû file 28 ol dal a a je len köz löny 10931-tól 10958-ig ol da lát.

II) ,,Az ál lam ha tár rész le tes le írá sa tér ké pek kel” címû ok má nyok hoz ké szült ki egé szí tõ és mó do sí tó ok má nyok:
1) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A IV.,
A V., A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka szok, 1966–1968. (17 kö tet ben) az elekt ro ni kus meg je le né sû
 közlönyben az „MK_09_040_070.pdf”–„MK_09_040_086” nevû file 161 ol dal a a je len köz löny 10959-tõl 11119-ig ol da lát;
2) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá sá hoz és tér ké pe i hez A III., A IV., A V., B I., 
B II., B III., B V., B VI., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka szok, 1972/73. az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_087.pdf” nevû file
44 ol dal a a je len köz löny 11120-tól 11163-ig ol da lát;
3) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá sá hoz és tér ké pe i hez B I., B II., B III., B IV.,
B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka szok, 1978/80. az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_088.pdf” nevû file 49 ol dal a
a je len köz löny 11164-tõl 11212-ig ol da lát;
4) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A V.,
A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka szok, 1984/85. az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_089.pdf” nevû file 48 ol dal a a je len köz löny 11213-tól 11260-ig ol da lát;
5) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A IV., A VI.,
B I., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka szok, 1990/91. az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_090.pdf”
nevû file 37 ol dal a a je len köz löny 11261-tõl 11297-ig ol da lát;
6) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A IV., A V.,
B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka szok, 1998. az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_091.pdf”
nevû file 74 ol dal a a je len köz löny 11298-tól 11371-ig ol da lát;
7) Ki egé szí tés és mó do sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár rész le tes le írá sá hoz és tér ké pe i hez A II., A III., A IV., A V.,
A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. al sza ka szok, 2006. az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_092.pdf” nevû file 52 ol dal a a je len köz löny 11372-tõl 11423-ig ol da lát.

III) Az 1987. évi ha tár ki iga zí tás ha tár ok má nyai:
1) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a sza bá lyo zott La pincs fo lyó tér sé gé ben
a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_093.pdf” nevû file 6 ol dal a a je len köz löny 11424-tõl
11429-ig ol da lát;
b) ,,Ko or di ná ta jegy zék” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_094.pdf” nevû file 5 ol dal a a je len köz löny 11430-tól 11434-ig ol da lát;
c) ,,A sza bá lyo zott La pincs tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_095.pdf”
nevû file 9 ol dal a a je len köz löny 11435-tõl 11443-ig ol da lát.
2) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a sza bá lyo zott Bo zsok pa tak tér sé gé ben
a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_096.pdf” nevû file 10 ol da la a je len köz löny 11444-tõl
11453-ig ol da lát;
b) ,,Ko or di ná ta jegy zék” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_097.pdf” nevû file 8 ol dal a a je len köz löny 11454-tõl 11461-ig ol da lát;
c) ,,A Bo zsok pa tak tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_098.pdf” nevû file
11 ol dal a a je len köz löny 11462-tõl 11472-ig ol da lát.

IV) A 2002. évi ha tár ki iga zí tás ha tár ok má nyai:
1) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a Pin ka fo lyó tér sé gé ben a C II. al sza ka szon
a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_099.pdf” nevû file 18 ol dal a a je len köz löny 11473-tól
11490-ig ol da lát;
b) ,,Ko or di ná ta jegy zék” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_100.pdf” nevû file 12 ol dal a a je len köz löny 11491-tõl 11502-ig ol da lát;
c) ,,A sza bá lyo zott Pin ka fo lyó tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_101.pdf”
nevû file 9 ol dal a a je len köz löny 11503-tól 11511-ig ol da lát.
2) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a víz te le ní tõ árok tér sé gé ben a C II. al sza ka szon
a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_102.pdf” nevû file 9 ol dal a a je len köz löny 11512-tõl
11520-ig ol da lát;
b) ,,Ko or di ná ta jegy zék” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_103.pdf” nevû file 5 ol dal a a je len köz löny 11521-tõl 11525-ig ol da lát;
c) ,,A víz te le ní tõ árok tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_104.pdf” nevû file
5 ol dal a a je len köz löny 11526-tól 11530-ig ol da lát.
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3) Az ál lam ha tár ki iga zí tá sa a Pin ka fo lyó tér sé gé ben a C IV. al sza ka szon
a) ,,Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_105.pdf” nevû file 11 ol dal a a je len köz löny 11531-tõl
11541-ig ol da lát;
b) ,,Ko or di ná ta jegy zék” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_106.pdf” nevû file 8 ol dal a a je len köz löny 11542-tõl 11549-ig ol da lát;
c) ,,A sza bá lyo zott Pin ka fo lyó és a Csík pa tak tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke” az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_107.pdf” nevû file 6 ol dal a a je len köz löny 11550-tõl 11555-ig ol da lát
ké pe zi.

8. szá mú mel lék let a 2009. évi XII. tör vényhez*

* A tör vény 8. szá mú mel lék le tét al ko tó a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ha tár ok má nyai
I) A Ma gyar Ki rály ság és a Cseh szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal 1:2880 és 1:5000 mé ret ará nyú rész le tes tér ké pei:
 1) I. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_108.pdf” nevû file 4 ol dal a a je len köz löny 11556-tól 11559-ig ol da lát;
 2) II. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_109.pdf”–„MK_09_040_115.pdf” nevû file 159 ol dal a a je len köz löny
11560-tól 11718-ig ol da lát;
 3) III. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_116.pdf” nevû file 54 ol dal a a je len köz löny 11719-tõl 11772-ig ol da lát;
 4) IV. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_117.pdf” nevû file 9 ol da la a je len köz löny 11773-tól 11781-ig ol da lát;
 5) V. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_118.pdf” nevû file 89 ol da la a je len köz löny 11782-tõl 11870-ig ol da lát;
 6) VI. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_119.pdf” nevû file 6 ol dal a a je len köz löny 11871-tõl 11876-ig ol da lát;
 7) VII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_120.pdf” nevû file 9 ol dal a a je len köz löny 11877-tõl 11885-ig ol da lát;
 8) VIII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_121.pdf” nevû file 9 ol dal a a je len köz löny 11886-tól 11894-ig ol da lát;
 9) IX. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_122.pdf” nevû file 23 ol dal a a je len köz löny 11895-tõl 11917-ig ol da lát;
10) X. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_123.pdf” nevû file 11 ol dal a a je len köz löny 11918-tól 11928-ig ol da lát;
11) XI. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_124.pdf” nevû file 8 ol dal a a je len köz löny 11929-tõl 11936-ig ol da lát;
12) XII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_125.pdf” nevû file 22 ol dal a a je len köz löny 11937-tõl 11958-ig ol da lát;
13) XIII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_126.pdf” nevû file 9 ol dal a a je len köz löny 11959-tõl 11967-ig ol da lát;
14) XIV. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_127.pdf” nevû file 11 ol dal a a je len köz löny 11968-tól 11978-ig ol da lát;
15) XV. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_128.pdf” nevû file 6 ol dal a a je len köz löny 11979-tõl 11984-ig ol da lát;
16) XVI. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_129.pdf” nevû file 5 ol dal a a je len köz löny 11985-tõl 11989-ig ol da lát;
17) XVII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_130.pdf” nevû file 16 ol dal a a je len köz löny 11990-tõl 12005-ig ol da lát;
18) XVIII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_131.pdf” nevû file 6 ol dal a a je len köz löny 12006-tól 12011-ig ol da lát;
19) XIX. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_132.pdf” nevû file 33 ol dal a a je len köz löny 12012-tõl 12044-ig ol da lát;
20) XX. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_133.pdf” nevû file 4 ol dal a a je len köz löny 12045-tõl 12048-ig ol da lát.

II) A Ma gyar Ki rály ság és a Cseh szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sa:
 1) I. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_134.pdf” nevû file 19 ol dal a a je len köz löny 12049-tõl 12067-ig ol da lát;
 2) II. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_135.pdf” nevû file 64 ol dal a a je len köz löny 12068-tól 12131-ig ol da lát;
 3) III. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_136.pdf” nevû file 35 ol dal a a je len köz löny 12132-tõl 12166-ig ol da lát;
 4) IV. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_137.pdf” nevû file 21 ol dal a a je len köz löny 12167-tõl 12187-ig ol da lát;
 5) V. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_138.pdf” nevû file 87 ol dal a a je len köz löny 12188-tól 12274-ig ol da lát;
 6) VI. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_139.pdf” nevû file 12 ol dal a a je len köz löny 12275-tõl 12286-ig ol da lát;
 7) VII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_140.pdf” nevû file 20 ol dal a a je len köz löny 12287-tõl 12306-ig ol da lát;
 8) VIII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_141.pdf” nevû file 29 ol dal a a je len köz löny 12307-tõl 12335-ig ol da lát;
 9) IX. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_142.pdf” nevû file 55 ol dal a a je len köz löny 12336-tól 12390-ig ol da lát;
10) X. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_143.pdf” nevû file 22 ol dal a a je len köz löny 12391-tõl 12412-ig ol da lát;
11) XI. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_144.pdf” nevû file 24 ol dal a a je len köz löny 12413-tól 12436-ig ol da lát;
12) XII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_145.pdf” nevû file 39 ol dal a a je len köz löny 12437-tõl 12475-ig ol da lát;
13) XIII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_146.pdf” nevû file 18 ol dal a a je len köz löny 12476-tól 12493-ig ol da lát;
14) XIV. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_147.pdf” nevû file 16 ol dal a a je len köz löny 12494-tõl 12509-ig ol da lát;
15) XV. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_148.pdf” nevû file 11 ol dal a a je len köz löny 12510-tõl 12520-ig ol da lát;
16) XVI. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_149.pdf”–„MK_09_040_150.pdf” nevû file 22 ol dal a a je len köz löny
12521-tõl 12542-ig ol da lát;
17) XVII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_151.pdf” nevû file 36 ol dal a a je len köz löny 12543-tól 12578-ig ol da lát;
18) XVIII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_152.pdf” nevû file 9 ol dal a a je len köz löny 12579-tõl 12587-ig ol da lát;
19) XIX. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_153.pdf” nevû file 49 ol dal a a je len köz löny 12588-tól 12636-ig ol da lát;
20) XX. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_154.pdf”–„MK_09_040_155.pdf” nevû file 24 ol dal a a je len köz löny
12637-tõl 12660-ig ol da lát.

III) A ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki e gé szí tõi:
1) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a II., III., IV., V., VIII., X., XIII.,
XV., XVI., XVIII., XIX., XX. sza ka szok ról (el fo gad va: Prá ga,1966. ok tó ber 27.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_156.pdf” nevû
file 41 ol dal a a je len köz löny 12661-tõl 12701-ig ol da lát;
2) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a XVII. és XVIII. sza ka szok ról
(el fo gad va: Agg te lek, 1968. má jus 17.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_157.pdf” nevû file 10 ol dal a a je len köz löny 12702-tõl
12711-ig ol da lát;
3) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je az I., II., III., IV., V., VI., VIII.,
IX., X., XII., XIII., XIV., XVI., XVIII., XIX., XX. sza ka szok ról (el fo gad va: Bu da pest, 1974. má jus 16.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_158.pdf” nevû file 44 ol dal a a je len köz löny 12712-tõl 12755-ig ol da lát;
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4) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a II., III., IV., V., VIII., XVI.,
XVII., XX. sza ka szok ról (el fo gad va: Prá ga, 1979. jú ni us 7.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_159.pdf” nevû file 30 ol dal a a je len
köz löny 12756-tól 12785-ig ol da lát;
5) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a III., V., X., XIX. sza ka szok ról
(el fo gad va: Prá ga,1981. má jus 29.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_160.pdf” nevû file 47 ol dal a a je len köz löny 12786-tól
12832-ig ol da lát;
6) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a II., III., IV., V., VIII., X., XI.,
XII., XVI., XVIII. sza ka szok ról (el fo gad va: Bu da pest, 1984. no vem ber 2.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_161.pdf” nevû file
41 ol dal a a je len köz löny 12833-tól 12873-ig ol da lát;
7) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je az I., IV., V., VIII., IX., X., XI.,
XIV., XV., XVI., XVII., XIX., XX. sza ka szok ról (el fo gad va: Prá ga, 1989. ok tó ber 6.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_162.pdf”
nevû file 50 ol dal a a je len köz löny 12874-tõl 12923-ig ol da lát;
8) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a III., IV., V. sza ka szok ról (el fo gad va: Lip tovs ki Ján,
1994. de cem ber 9.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_163.pdf” nevû file 14 ol dal a a je len köz löny 12924-tõl 12937-ig ol da lát;
9) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je az I., IV., VIII., XII., XIII., XVII., XVIII., XIX.,
XX. ha tár sza ka szok ról (el fo gad va: Vyh ne, 1999. má jus 21.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_164.pdf” nevû file 27 ol dal a a je len
köz löny 12938-tól 12964-ig ol da lát;
10) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je a III., V., IX., X., XIV., XIX. ha tár sza ka szok ról
( elfogadva: Sió fok, 2001. má jus 25.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_165.pdf” nevû file 50 ol dal a a je len köz löny 12965-tõl
13014-ig ol da lát;
11) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak ki egé szí tõ je az I., II., IV., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII.,
XIV., XV., XVII., XVIII., XIX. és XX. ha tár sza ka szok ról (el fo gad va: Bu da pest, 2006. feb ru ár 10.) az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az
„MK_09_040_166.pdf” nevû file 61 ol dal a a je len köz löny 13015-tõl 13075-ig ol da lát.

IV) A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo cialista Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sá nak pót fü ze te 1953:
1) V. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_167.pdf” nevû file 14 ol dal a a je len köz löny 13076-tól 13089-ig ol da lát;
2) VIII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_168.pdf” nevû file 9 ol dal a a je len köz löny 13090-tõl 13098-ig ol da lát;
3) XII. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_169.pdf” nevû file 13 ol dal a a je len köz löny 13099-tõl 13111-ig ol da lát;
4) XIX. ha tár sza kasz az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_170.pdf” nevû file 8 ol dal a a je len köz löny 13112-tõl 13119-ig ol da lát.

V) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zött az Ipoly, a Sajó és a Rony va ha tár fo lyók víz gaz dál ko dá si sza bá lyo zá sa kö vet kez té ben az állam -
határ meg vál toz ta tá sá ról  szóló Szer zõ dés ok má nyai:
1) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár, a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ha tár vo nal rész le tes le írá sa
III., IV., V., X., XIX. ha tár sza kasz 1994. az elekt ro ni kus meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_171.pdf” nevû file 64 ol dal a a je len köz löny 13120-tól
13183-ig ol da lát;
2) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár – Ko or di ná ta jegy zék – III., IV., V., X., XIX. ha tár sza kasz 1994. az elekt ro ni kus meg -
jelenésû köz löny ben az „MK_09_040_172.pdf” nevû file 73 ol dal a a je len köz löny 13184-tõl 13256-ig ol da lát;
3) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár – Te rü let jegy zék – III., IV., V., X., XIX. ha tár sza kasz 1994. az elekt ro ni kus megjele -
nésû köz löny ben az „MK_09_040_173.pdf” nevû file 12 ol dal a a je len köz löny 13257-tõl 13268-ig ol da lát;
4) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár – Át te kin tõ váz lat 1:10 000 – III., IV, V., X., XIX. ha tár sza kasz 1994. az elekt ro ni kus
meg je le né sû köz löny ben az „MK_09_040_174.pdf” nevû file 22 ol dal a a je len köz löny 13269-tõl 13290-ig ol da lát;
5) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár – Hat ár tér kép 1:2880 – III., IV., V., X., XIX. ha tár sza kasz 1994. az elekt ro ni kus meg -
jelenésû köz löny ben az „MK_09_040_175.pdf”–„MK_09_040_179.pdf” nevû file 41 ol dal a a je len köz löny 13291-tõl 13331-ig ol da lát.

ké pe zi.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vült

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta 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 VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve 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.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.0803 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).   Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást
(cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról
 kizárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes 
be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím:
 Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


