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

2009. évi XXX.
törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 
1949. évi XX. törvény módosításáról*

Az Or szág gyû lés mint al kot mány mó do sí tó ha ta lom,
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 19.  § (3) be kez -
dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va a kö -
vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § Ha tá lyát vesz ti az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
j) pont já ban az „a Ma gyar Hon véd ség bé ke fenn tar tás ban
 való rész vé te lé rõl, kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett
hu ma ni tá ri us te vé keny sé gé rõl,” szö veg rész.

2.  § Az Al kot mány 40/C.  § (2) be kez dé sé ben az „alap -
ján” szö veg rész he lyé be az „alap ján, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség bé ke fenn tar tás ban  való rész vé te lé nek vagy
a kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett hu ma ni tá ri us te -
vé keny sé gé nek en ge dé lye zé se tár gyá ban” szö veg lép.

3.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

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

II. Tör vé nyek

2009. évi XXXI.
törvény

a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 

1960. évi 11. törvényerejû rendelet, 
valamint ezzel összefüggésben más tör vények egyes

rendelkezéseinek módosításáról**

1.  § (1) A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 81.  § (2) be kez dé sé ben
az „a jo go sult jog sze rû pénz ügyi, gaz da sá gi vagy pi a ci ér -

de ke it sér te né vagy ve szé lyez tet né” szö veg rész he lyé be az 
„a jo go sult – ide nem ért ve a ma gyar ál la mot – jog sze rû
pénz ügyi, gaz da sá gi vagy pi a ci ér de ke it sér te né vagy ve -
szé lyez tet né” szö veg lép.

(2) A Ptk. 209.  §-a (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (5) be kez dé sé nek szá mo zá sa
(6) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel és a fo gyasz tói szer -
zõ dés ben egye di leg meg nem tár gyalt fel té tel tisz tes ség te -
len sé gét ön ma gá ban az is meg ala poz za, ha a fel té tel nem
vi lá gos vagy nem ért he tõ.

(5) A tisz tes ség te len szer zõ dé si fel té te lek re vo nat ko zó
ren del ke zé sek nem al kal maz ha tók a fõ szol gál ta tást meg ál -
la pí tó, il let ve a szol gál ta tás és az el len szol gál ta tás ará nyát
meg ha tá ro zó szer zõ dé si ki kö té sek re, ha azok egyéb ként
vi lá go sak és ért he tõ ek.”

(3) A Ptk. 232.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § (2) és (3) be kez dé sé nek szá mo zá sa (3)
és (4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben har ma dik sze -
mé lyek kel szem ben vál lalt vagy az al rend sze re ket egyéb -
ként har ma dik sze mé lyek kel szem ben ter he lõ fi ze té si kö -
te le zett ség ese tén, ide ért ve a tá mo ga tá si szer zõ dé sek bõl
ere dõ fi ze té si kö te le zett sé get is, a ka mat fi ze tés mel lõ zé sé -
re vagy a tör vényesnél ala cso nyabb mér té kû ka mat fi ze té -
sé re irá nyu ló szer zõ dé si ki kö tés – ha jog sza bály el té rõ en
nem ren del ke zik – sem mis. Ezt a ren del ke zést kell al kal -
maz ni az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga -
tá sok fel hasz ná lá sá ra kö tött szer zõ dé sek ben, va la mint
a jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat el lá tá sá val
meg bí zott és e kör ben olyan szer ve ze tek ál tal vál lalt fi ze -
té si kö te le zett ség ese té ben is, ame lyet ál lam ház tar tá si
szer ve zet ala pí tott, vagy amely ben ilyen szer ve zet több sé -
gi be fo lyás sal ren del ke zik.”

(4) A Ptk. 301.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § (2)–(4) be kez dé sé nek szá mo zá sa
(3)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben har ma dik sze -
mé lyek kel szem ben vál lalt vagy az al rend sze re ket egyéb -
ként har ma dik sze mé lyek kel szem ben ter he lõ fi ze té si kö -
te le zett ség ké se del mes tel je sí té se ese tén a ké se del mi ka -
mat te kin te té ben is al kal maz ni kell a ka mat fi ze tés mel lõ -
zé sé re vagy a tör vényesnél ala cso nyabb mér té kû ka mat fi -
ze tés re irá nyu ló szer zõ dé si ki kö tés sem mis sé gé re vo nat -
ko zó ren del ke zést.”

2.  § (1) A Pol gá ri Tör vény könyv ha tály ba lé pé sé rõl és
vég re haj tá sá ról  szóló 1960. évi 11. tör vény ere jû ren de let
(a továb biak ban: Ptké.) 47.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma rá nál (a továb -
biak ban: Ka ma ra) ve ze tett nyil ván tar tás – az egye di azo no sí -
tás ra két sé get ki zá ró an al kal mas ingó dol got ter he lõ jel zá log -
jog gal kap cso la to san a fe lek ál tal köz jegy zõi köz re mû kö dés
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nél kül tett zá log jo gi nyi lat ko za ton ala pu ló be jegy zés ki vé te -
lé vel – köz hi te lû en tar tal maz za a nyil ván tar tás ba be jegy zett
ingó dol got, il let ve va gyont ter he lõ zá log jo got ala pí tó zá log -
szer zõ dés vagy a zá log jog vi szony lé te sí té sé re irá nyu ló bí ró -
sá gi ha tá ro zat, il let ve ha tó sá gi dön tés lét re jöt tét. E nyil ván -
tar tás ba (a továb biak ban: zá log jo gi nyil ván tar tás) bár ki be te -
kint het, a szer zõ dõ fe lek (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti sze -
mé lyes ada ta it azon ban csak az is mer he ti meg, aki eh hez fû -
zõ dõ jo gát vagy jo gos ér de két iga zol ja.

(2) Az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig vé lel mez ni kell an nak
jó hi sze mû sé gét, aki a zá log jo gi nyil ván tar tás ban bíz va el -
len ér ték fe jé ben sze rez jo got. A Ptk. 262.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben jo got szer zõ har ma -
dik sze mély rossz hi sze mû sé gét azon ban ön ma gá ban nem
ala poz za meg az a kö rül mény, hogy e sze mély a nyil ván -
tar tás ba tör té nõ be te kin tés sel az oda be jegy zett adat, jog
vagy tény fenn ál lá sá ról tu do mást sze rez he tett vol na, e ren -
del ke zés az egye di azo no sí tás ra két sé get ki zá ró an al kal -
mas ingó dol got ter he lõ jel zá log jog nyil ván tar tott ada tai
te kin te té ben nem al kal maz ha tó.”

(2) A Ptké. 47.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Zá log jog nak a zá log jo gi nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé se alap já ul a zá log szer zõ dés vagy a zá log jog vi szony
lé te sí té sé re irá nyu ló bí ró sá gi ha tá ro zat, il let ve ha tó sá gi dön -
tés (a továb biak ban együtt: ok irat) ada tai szol gál nak. Az
egye di azo no sí tás ra két sé get ki zá ró an al kal mas ingó dol got
ter he lõ jel zá log jog gal kap cso la tos be jegy zés alap já ul a nyi -
lat ko zat té tel re jo go sult ál tal elekt ro ni kus úton tett zá log jo gi
nyi lat ko zat ban fog lalt ada tok is szol gál hat nak.”

(3) A Ptké. 47.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az egye di azo no sí tás ra két sé get ki zá ró an al kal mas

ingó dol got ter he lõ jel zá log jog gal kap cso la tos be jegy zés re 
irá nyu ló zá log jo gi nyi lat ko za tot – jog sza bály el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – a zá log jo gi nyil ván tar tás fel hasz ná -
ló ja ként nyil ván tar tás ba vett sze mély – az elekt ro ni kus
sze mély azo no sí tá sát köve tõen vagy elekt ro ni ku san alá írt
– elekt ro ni kus nyom tat vány ki töl té se út ján te het. Az elekt -
ro ni kus nyom tat vány alap ján tör té nõ be jegy zés ben az
(5) be kez dés a)–c) és f) pont já ban fog lalt ada to kat, a be -
jegy zés alap já ul szol gá ló nyi lat ko zat és a be jegy zõ sze mé -
lyé nek az (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti vagy elekt ro ni kus 
azo no sí tó ada ta it, a be jegy zés idõ pont ját, va la mint an nak
sor szá mát az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben
meg ha tá ro zott mó don kell fel tün tet ni.”

(4) A Ptké. 47/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a jog sza bály sze rint va la mely be jegy zés alap -
jául köz ok irat ba nem fog lalt jog nyi lat ko zat is ele gen dõ,
azt – az egye di azo no sí tás ra két sé get ki zá ró an al kal mas
ingó dol got ter he lõ jel zá log jog gal kap cso la tos jog nyi lat -
ko zat ki vé te lé vel – olyan tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba kell fog lal ni, ame lyen a nyi lat ko zat te võ fél alá írá sá -
nak  valódiságát köz jegy zõ ta nú sít ja. Nem je gyez he tõ be
a vál to zás, ha az an nak alap já ul szol gá ló ma gán ok irat nak
olyan ala ki vagy tar tal mi hi á nyos sá ga van, amely  miatt az
ab ban fog lalt jog nyi lat ko zat nyilván valóan ér vény te len,

vagy ha a be jegy zé si ké re lem az an nak tar tal mát meg ha tá -
ro zó jog sza bály ren del ke zé se i nek egyéb ok ból nem fe lel
meg.”

(5) A Ptké. a kö vet ke zõ 48/A.  §-sal egé szül ki:
„48/A.  § (1) Az egye di azo no sí tás ra két sé get ki zá ró an

al kal mas ingó dol got ter he lõ jel zá log jog a zá log szer zõ dés
köz jegy zõi ok irat ba fog la lá sa nél kül is ala pít ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jel zá log jog be jegy zé sé re az
erre irá nyu ló zá log jo gi nyi lat ko zat alap ján ak kor ke rül het
sor, ha a nyi lat ko zat te võ a zá log szer zõ dést tar tal ma zó ok -
ira tot elekt ro ni kus ok ira ti for má ban az e cél ra biz to sí tott
tár he lyen el he lyez te, és a be jegy zés hez az el len ér de kû fél
hoz zá já rult. A be jegy zett jel zá log jog tör lé sé re – ha a tör -
lés re irá nyu ló nyi lat ko za tot a zá log kö te le zett tet te – ak kor
ke rül het sor, ha a zá log jo go sult ah hoz hoz zá já rult, vagy
a zá log kö te le zett nek a zá log jog tör lé sé re irá nyu ló nyi lat -
ko za tá tól szá mí tott 30 na pon be lül nem tett a be jegy zés
fenn tar tá sá ra irá nyu ló nyi lat ko za tot.

(3) A zá log jo gi nyi lat ko zat ról az el len ér de kû fél a nyi -
lat ko zat tal egy ide jû leg elekt ro ni kus úton ér te sí tést kap. A
zá log kö te le zett fe lel min den olyan ká rért, amely azért kö -
vet ke zett be, mert a zá log szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett -
sé ge el le né re nem já rult hoz zá a zá log jog be jegy zé sé hez.
A zá log jo go sult fe lel vi szont min den olyan ká rért, amely
azért kö vet ke zett be, mert an nak el le né re nem já rult hoz zá
a zá log jog tör lé sé hez, il let ve tett a be jegy zés fenn tar tá sá ra
irá nyu ló nyi lat ko za tot, hogy már nem áll fenn a zá log jog -
gal biz to sí tott kö ve te lé se vagy olyan jog vi szony, amely bõl 
zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé se ke let kez het.

(4) Ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, a tár he lyen
el he lye zett zá log szer zõ dés be a fe lek bár me lyi ke ál tal
elekt ro ni kus for má ban meg adott en ge dély alap ján erre fel -
jo go sí tott sze mély elekt ro ni kus úton be te kint het.

(5) A zá log jog nak a zá log jo gi nyil ván tar tás ba  való be jegy -
zé sé ért, a vál to zás be jegy zé sé ért, a zá log jog tör lé sé ért, va la -
mint a nyil ván tar tás ba  való be te kin té sért a Ka ma ra ja vá ra
jog sza bály ban meg ha tá ro zott költ ség té rí tést kell fi zet ni.

(6) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg a zá log jo gi nyil ván tar -
tás ve ze té sé nek rész le tes sza bá lya it, az egye di azo no sí tás -
ra két sé get ki zá ró an al kal mas ingó dol got és egye di azo no -
sí tá sá ra szol gá ló ada ta i nak kö rét, az e vo nat ko zás ban jog -
ha tás ki vál tá sá ra al kal mas zá log jo gi nyi lat ko za tok faj tá it,
az ilyen nyi lat ko za ton ala pu ló be jegy zés mód ját, to váb bá
a költ ség té rí tés mér té két és a men tes ség ese te it.”

(6) A Ptké. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, 
és e §-t meg elõ zõ en ki egé szül a kö vet ke zõ al cím mel:

„Eljárás találás esetén
[A Ptk. 129–132.  §-ához]

23.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a dol gok ta -
lá lá sa ese tén kö ve ten dõ el já rás sza bá lya it ren de let ben
meg ál la pít sa.”

3.  § A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 84.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(4) A vég re haj tó a vég re haj tást kérõ ké rel mé re a Ma gyar
Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma rá nál ve ze tett zá log jo gi nyil ván -
tar tás ba  való be te kin tés sel meg gyõ zõ dik ar ról, hogy az adós
zá log kö te le zett ként sze re pel-e a nyil ván tar tás ban, to váb bá,
hogy va gyo nát, ille tõ leg va la mely va gyon tár gyát ter he li-e
jel zá log jog, és szük ség ese tén eb bõl a cél ból meg ke re si
a köz jegy zõt. Az egye di azo no sí tás ra két sé get ki zá ró an al kal -
mas ingó do log ként jog sza bály ban meg ha tá ro zott va gyon -
tárgy fog la lá sa ese tén a vég re haj tó hi va tal ból is kö te les a zá -
log jo gi nyil ván tar tás ba  való be te kin tés sel meg gyõ zõd ni ar -
ról, hogy ter he li-e jel zá log jog a le fog lalt in gót.”

4.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
158.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Zá log jog gal ter helt ingó vagy in gat lan le fog la lá sa
ese tén a zá log jo go sul tat a Vht. 114.  §-ában, ille tõ leg
140.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell ér te sí -
te ni. A 154.  § sze rint le fog lalt gép jár mû ese té ben az adó -
ha tó ság a törzs könyv le fog la lá sát kö ve tõ 6 hó nap el tel tét
köve tõen hív ja fel a zá log jo go sul tat a vég re haj tás ba tör té -
nõ be kap cso ló dás ra.”

5.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba.

(2) A 2–4.  § 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a Ptké. 47/A.  §-ának (6) be kez dé se, va la mint
a zá log jog gal kap cso la tos tör vényi sza bá lyo zás mó do sí tá sá -
ról  szóló 2000. évi CXXXVII. tör vény 6.  §-ának (2) be kez dé -
se ha tá lyát vesz ti. A tör vény 2–3.  §-ának az egye di azo no sí -
tás ra két sé get ki zá ró an al kal mas ingó dol got ter he lõ jel zá log -
jog gal kap cso la tos ren del ke zé se it az ezek hatályba lépését
köve tõen kö tött szer zõ dé sek ese tén kell al kal maz ni.

(3) Az 1.  § (3)–(4) be kez dé se 2009. jú li us 1-jén lép ha -
tály ba az zal, hogy az ab ban fog lalt ren del ke zé se ket az
azok hatályba lépését köve tõen kö tött szer zõ dé sek ese tén
kell al kal maz ni.

(4) Ez a tör vény 2009. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

2009. évi   XXXII.
törvény

az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetésérõl*

(A Ma gyar Köz tár sa ság meg erõ sí tõ ok ira tá nak le tét be
he lye zé se az Egye sült Ki rály ság Kor má nyá nál 1948. szep -

tem ber 13-án meg tör tént. A Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko -
zá sá ban az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos 
és Kul tu rá lis Szer ve ze te Al kot má nya 1948. szep tem ber
13-án lé pett ha tály ba.)

1.  § Az Or szág gyû lés az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés -
ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te Al kot má nyát
(a továb biak ban: Al kot mány) e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § Az Al kot mány hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an -
nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„CONSTITUTION OF THE UNITED NATIONS
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL

ORGANIZATION

Adopted in London on 16 November 1945 and amended 
by the General Conference at its 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 
8th, 9th, 10th, 12th, 15th, 17th, 19th, 20th, 21st, 24th, 25th, 
26th, 27th, 28th, 29th and 31st sessions. 

The Governments of the States Parties to this
Constitution on behalf of their peoples declare: 

That since wars begin in the minds of men, it is in the
minds of men that the defences of peace must be
constructed; 

That ignorance of each other’s ways and lives has been a 
common cause, throughout the history of mankind, of that
suspicion and mistrust between the peoples of the world
through which their differences have all too often broken
into war; 

That the great and terrible war which has now ended
was a war made possible by the denial of the democratic
principles of the dignity, equality and mutual respect of
men, and by the propagation, in their place, through
ignorance and prejudice, of the doctrine of the inequality
of men and races; 

That the wide diffusion of culture, and the education of
humanity for justice and liberty and peace are
indispensable to the dignity of man and constitute a sacred
duty which all the nations must fulfil in a spirit of mutual
assistance and concern; 

That a peace based exclusively upon the political and
economic arrangements of governments would not be a
peace which could secure the unanimous, lasting and
sincere support of the peoples of the world, and that the
peace must therefore be founded, if it is not to fail, upon
the intellectual and moral solidarity of mankind. 

For these reasons, the States Parties to this Constitution,
believing in full and equal opportunities for education for
all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the
free exchange of ideas and knowledge, are agreed and
determined to develop and to increase the means of
communication between their peoples and to employ these 
means for the purposes of mutual understanding and a
truer and more perfect knowledge of each other’s lives; 

In consequence whereof they do hereby create the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
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Organization for the purpose of advancing, through the
educational and scientific and cultural relations of the
peoples of the world, the objectives of international peace
and of the common welfare of mankind for which the
United Nations Organization was established and which
its Charter proclaims. 

Article I

Purposes and functions

1. The purpose of the Organization is to contribute to
peace and security by promoting collaboration among the
nations through education, science and culture in order to
further universal respect for justice, for the rule of law and
for the human rights and fundamental freedoms which are
affirmed for the peoples of the world, without distinction
of race, sex, language or religion, by the Charter of the
United Nations. 

2. To realize this purpose the Organization will: 
(a) Collaborate in the work of advancing the mutual

knowledge and understanding of peoples, through all
means of mass communication and to that end recommend
such international agreements as may be necessary to
promote the free flow of ideas by word and image; 

(b) Give fresh impulse to popular education and to the
spread of culture:

By collaborating with Members, at their request, in the
development of educational activities; 

By instituting collaboration among the nations to
advance the ideal of equality of educational opportunity
without regard to race, sex or any distinctions, economic or 
social; 

By suggesting educational methods best suited to
prepare the children of the world for the responsibilities of
freedom; 

(c) Maintain, increase and diffuse knowledge: 
By assuring the conservation and protection of the

world’s inheritance of books, works of art and monuments
of history and science, and recommending to the nations
concerned the necessary international conventions; 

By encouraging cooperation among the nations in all
branches of intellectual activity, including the
international exchange of persons active in the fields of
education, science and culture and the exchange of
publications, objects of artistic and scientific interest and
other materials of information; 

By initiating methods of international cooperation
calculated to give the people of all countries access to the
printed and published materials produced by any of them. 

3. With a view to preserving the independence, integrity 
and fruitful diversity of the cultures and educational
systems of the States Members of the Organization, the

Organization is prohibited from intervening in matters
which are essentially within their domestic jurisdiction. 

Article II

Membership

1. Membership of the United Nations Organization shall 
carry with it the right to membership of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization. 

2. Subject to the conditions of the Agreement between
this Organization and the United Nations Organization,
approved pursuant to Article X of this Constitution, states
not members of the United Nations Organization may be
admitted to membership of the Organization, upon
recommendation of the Executive Board, by a two-thirds
majority vote of the General Conference. 

3. Territories or groups of territories which are not
responsible for the conduct of their international relations
may be admitted as Associate Members by the General
Conference by a two-thirds majority of Members present
and voting, upon application made on behalf of such
territory or group of territories by the Member or other
authority having responsibility for their international
relations. The nature and extent of the rights and
obligations of Associate Members shall be determined by
the General Conference. 

4. Members of the Organization which are suspended
from the exercise of the rights and privileges of
membership of the United Nations Organization shall,
upon the request of the latter, be suspended from the rights
and privileges of this Organization. 

5. Members of the Organization which are expelled
from the United Nations Organization shall automatically
cease to be Members of this Organization. 

6. Any Member State or Associate Member of the
Organization may withdraw from the Organization by
notice addressed to the Director-General. Such notice shall 
take effect on 31 December of the year following that
during which the notice was given. No such withdrawal
shall affect the financial obligations owed to the
Organization on the date the withdrawal takes effect.
Notice of withdrawal by an Associate Member shall be
given on its behalf by the Member State or other authority
having responsibility for its international relations. 

7. Each Member State is entitled to appoint a Permanent
Delegate to the Organization. 

8. The Permanent Delegate of the Member State shall
present his credentials to the Director-General of the
Organization, and shall officially assume his duties from
the day of presentation of his credentials. 
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Article III

Organs

The Organization shall include a General Conference,
an Executive Board and a Secretariat. 

Article IV

The General Conference

A. Composition 

1. The General Conference shall consist of the
representatives of the States Members of the Organization. 
The Government of each Member State shall appoint not
more than five delegates, who shall be selected after
consultation with the National Commission, if established, 
or with educational, scientific and cultural bodies. 

B. Functions 

2. The General Conference shall determine the policies
and the main lines of work of the Organization. It shall take 
decisions on programmes submitted to it by the Executive
Board. 

3. The General Conference shall, when it deems
desirable and in accordance with the regulations to be
made by it, summon international conferences of states on
education, the sciences and humanities or the
dissemination of knowledge; non-governmental
conferences on the same subjects may be summoned by
the General Conference or by the Executive Board in
accordance with such regulations. 

4. The General Conference shall, in adopting proposals
for submission to the Member States, distinguish between
recommendations and international conventions
submitted for their approval. In the former case a majority
vote shall suffice; in the latter case a two-thirds majority
shall be required. Each of the Member States shall submit
recommendations or conventions to its competent
authorities within a period of one year from the close of the 
session of the General Conference at which they were
adopted. 

5. Subject to the provisions of Article V, paragraph
6 (c), the General Conference shall advise the United
Nations Organization on the educational, scientific and
cultural aspects of matters of concern to the latter, in
accordance with the terms and procedure agreed upon
between the appropriate authorities of the two
Organizations. 

6. The General Conference shall receive and consider
the reports sent to the Organization by Member States on
the action taken upon the recommendations and

conventions referred to in paragraph 4 above or, if it so
decides, analytical summaries of these reports. 

7. The General Conference shall elect the members of
the Executive Board and, on the recommendation of the
Board, shall appoint the Director-General. 

C. Voting 

8. (a) Each Member State shall have one vote in the
General Conference. Decisions shall be made by a simple
majority except in cases in which a two-thirds majority is
required by the provisions of this Constitution, or the
Rules of Procedure of the General Conference. A majority
shall be a majority of the Members present and voting. 

(b) A Member State shall have no vote in the General
Conference if the total amount of contributions due from it
exceeds the total amount of contributions payable by it for
the current year and the immediately preceding calendar
year. 

(c) The General Conference may nevertheless permit
such a Member State to vote, if it is satisfied that failure to
pay is due to conditions beyond the control of the Member
State. 

D. Procedure 

9. (a) The General Conference shall meet in ordinary
session every two years. It may meet in extraordinary
session if it decides to do so itself or if summoned by the
Executive Board, or on the demand of at least one third of
the Member States. 

(b) At each session the location of its next ordinary
session shall be designated by the General Conference.
The location of an extraordinary session shall be decided
by the General Conference if the session is summoned by
it, or otherwise by the Executive Board. 

10. The General Conference shall adopt its own rules of
procedure. It shall at each session elect a President and
other officers. 

11. The General Conference shall set up special and
technical committees and such other subsidiary organs as
may be necessary for its purposes. 

12. The General Conference shall cause arrangements
to be made for public access to meetings, subject to such
regulations as it shall prescribe. 

E. Observers 

13. The General Conference, on the recommendation of
the Executive Board and by a two-thirds majority may,
subject to its rules of procedure, invite as observers at
specified sessions of the Conference or of its commissions
representatives of international organizations, such as
those referred to in Article XI, paragraph 4. 

14. When consultative arrangements have been
approved by the Executive Board for such international
non-governmental or semi-governmental organizations in
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the manner provided in Article XI, paragraph 4, those
organizations shall be invited to send observers to sessions 
of the General Conference and its commissions. 

Article V

Executive Board

A. Com po si ti on 

1. (a) The Executive Board shall be elected by the General
Conference and it shall consist of fifty-eight Member States.
The President of the General Conference shall sit ex officio in 
an advisory capacity on the Executive Board. 

(b) Elected States Members of the Executive Board are
hereinafter referred to as „Members” of the Executive Board. 

2. (a) Each Member of the Executive Board shall
appoint one representative. It may also appoint alternates. 

(b) In selecting its representative on the Executive
Board, the Member of the Executive Board shall
endeavour to appoint a person qualified in one or more of
the fields of competence of UNESCO and with the
necessary experience and capacity to fulfil the
administrative and executive duties of the Board. Bearing
in mind the importance of continuity, each representative
shall be appointed for the duration of the term of the
Member of the Executive Board, unless exceptional
circumstances warrant his replacement. The alternates
appointed by each Member of the Executive Board shall
act in the absence of its representative in all his functions. 

3. In electing Members to the Executive Board, the
General Conference shall have regard to the diversity of
cultures and a balanced geographical distribution. 

4. (a) Members of the Executive Board shall serve from
the close of the session of the General Conference which
elected them until the close of the second ordinary session of
the General Conference following their election. The General 
Conference shall, at each of its ordinary sessions, elect the
number of Members of the Executive Board required to fill
vacancies occurring at the end of the session. 

(b) Members of the Executive Board are eligible for
re-election. Re-elected Members of the Executive Board
shall endeavour to change their representatives on the Board. 

5. In the event of the withdrawal from the Organization
of a Member of the Executive Board, its term of office
shall be terminated on the date when the withdrawal
becomes effective. 

B. Functions 

6. (a) The Executive Board shall prepare the agenda for
the General Conference. It shall examine the programme
of work for the Organization and corresponding budget
estimates submitted to it by the Director-General in
accordance with paragraph 3 of Article VI and shall submit 

them with such recommendations as it considers desirable
to the General Conference. 

(b) The Executive Board, acting under the authority of
the General Conference, shall be responsible for the
execution of the programme adopted by the Conference. In 
accordance with the decisions of the General Conference
and having regard to circumstances arising between two
ordinary sessions, the Executive Board shall take all
necessary measures to ensure the effective and rational
execution of the programme by the Director-General. 

(c) Between ordinary sessions of the General
Conference, the Board may discharge the functions of
adviser to the United Nations, set forth in Article IV,
paragraph 5, whenever the problem upon which advice is
sought has already been dealt with in principle by the
Conference, or when the solution is implicit in decisions of 
the Conference. 

7. The Executive Board shall recommend to the General 
Conference the admission of new Members to the
Organization. 

8. Subject to decisions of the General Conference, the
Executive Board shall adopt its own rules of procedure. It
shall elect its officers from among its Members. 

9. The Executive Board shall meet in regular session at
least four times during a biennium and may meet in special
session if convoked by the Chairman on his initiative or
upon the request of six Members of the Executive Board. 

10. The Chairman of the Executive Board shall present,
on behalf of the Board, to the General Conference at each
ordinary session, with or without comments, the reports on 
the activities of the Organization which the Director-
General is required to prepare in accordance with the
provisions of Article VI.3 (b). 

11. The Executive Board shall make all necessary
arrangements to consult the representatives of
international organizations or qualified persons concerned
with questions within its competence. 

12. Between sessions of the General Conference, the
Executive Board may request advisory opinions from the
International Court of Justice on legal questions arising
within the field of the Organization’s activities. 

13. The Executive Board shall also exercise the powers
delegated to it by the General Conference on behalf of the
Conference as a whole. 

Article VI

Secretariat

1. The Secretariat shall consist of a Director-General
and such staff as may be required. 
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2. The Director-General shall be nominated by the
Executive Board and appointed by the General Conference 
for a period of four years, under such conditions as the
Conference may approve. The Director-General may be
appointed for a further term of four years but shall not be
eligible for reappointment for a subsequent term. The
Director-General shall be the chief administrative officer
of the Organization. 

3. (a) The Director-General, or a deputy designated by
him, shall participate, without the right to vote, in all
meetings of the General Conference, of the Executive
Board, and of the Committees of the Organization. He
shall formulate proposals for appropriate action by the
Conference and the Board, and shall prepare for
submission to the Board a draft programme of work for the
Organization with corresponding budget estimates. 

(b) The Director-General shall prepare and
communicate to Member States and to the Executive
Board periodical reports on the activities of the
Organization. The General Conference shall determine the 
periods to be covered by these reports. 

4. The Director-General shall appoint the staff of the
Secretariat in accordance with staff regulations to be
approved by the General Conference. Subject to the
paramount consideration of securing the highest standards
of integrity, efficiency and technical competence,
appointment to the staff shall be on as wide a geographical
basis as possible. 

5. The responsibilities of the Director-General and of
the staff shall be exclusively international in character. In
the discharge of their duties they shall not seek or receive
instructions from any government or from any authority
external to the Organization. They shall refrain from any
action which might prejudice their positions as
international officials. Each State Member of the
Organization undertakes to respect the international
character of the responsibilities of the Director-General
and the staff, and not to seek to influence them in the
discharge of their duties. 

6. Nothing in this Article shall preclude the
Organization from entering into special arrangements
within the United Nations Organization for common
services and staff and for the interchange of personnel. 

Article VII

National cooperating bodies

1. Each Member State shall make such arrangements as
suit its particular conditions for the purpose of associating
its principal bodies interested in educational, scientific and 
cultural matters with the work of the Organization,

preferably by the formation of a National Commission
broadly representative of the government and such bodies. 

2. National Commissions or National Cooperating
Bodies, where they exist, shall act in an advisory capacity
to their respective delegations to the General Conference,
to the representatives and alternates of their countries on
the Executive Board and to their Governments in matters
relating to the Organization and shall function as agencies
of liaison in all matters of interest to it. 

3. The Organization may, on the request of a Member
State, delegate, either temporarily, a member of its
Secretariat to serve on the National Commission of that
state, in order to assist in the development of its work. 

Article VIII

Reports by Member States

Each Member State shall submit to the Organization, at
such times and in such manner as shall be determined by
the General Conference, reports on the laws, regulations
and statistics relating to its educational, scientific and
cultural institutions and activities, and on the action taken
upon the recommendations and conventions referred to in
Article IV, paragraph 4. 

Article IX

Budget

1. The budget shall be administered by the
Organization. 

2. The General Conference shall approve and give final
effect to the budget and to the apportionment of financial
responsibility among the States Members of the
Organization subject to such arrangement with the United
Nations as may be provided in the agreement to be entered
into pursuant to Article X. 

3. The Director-General may accept voluntary
contributions, gifts, bequests and subventions directly
from governments, public and private institutions,
associations and private persons, subject to the conditions
specified in the Financial Regulations. 

Article X

Relations with the United Nations Organization

This Organization shall be brought into relation with the
United Nations Organization, as soon as practicable, as one
of the specialized agencies referred to in Article 57 of the
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Charter of the United Nations. This relationship shall be
effected through an agreement with the United Nations
Organization under Article 63 of the Charter, which
agreement shall be subject to the approval of the General
Conference of this Organization. The agreement shall
provide for effective cooperation between the two
Organizations in the pursuit of their common purposes, and at 
the same time shall recognize the autonomy of this
Organization, within the fields of its competence as defined
in this Constitution. Such agreement may, among other
matters, provide for the approval and financing of the budget
of the Organization by the General Assembly of the United
Nations. 

Article XI

Relations with other specialized international
organizations and agencies

1. This Organization may cooperate with other specialized
intergovernmental organizations and agencies whose
interests and activities are related to its purposes. To this end
the Director-General, acting under the general authority of
the Executive Board, may establish effective working
relationships with such organizations and agencies and
establish such joint committees as may be necessary to assure 
effective cooperation. Any formal arrangements entered into
with such organizations or agencies shall be subject to the
approval of the Executive Board. 

2. Whenever the General Conference of this Organization
and the competent authorities of any other specialized
intergovernmental organizations or agencies whose purpose
and functions lie within the competence of this Organization
deem it desirable to effect a transfer of their resources and
activities to this Organization, the Director-General, subject
to the approval of the Conference, may enter into mutually
acceptable arrangements for this purpose. 

3. This Organization may make appropriate
arrangements with other intergovernmental organizations
for reciprocal representation at meetings. 

4. The United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization may make suitable arrangements for 
consultation and cooperation with non-governmental
international organizations concerned with matters within
its competence, and may invite them to undertake specific
tasks. Such cooperation may also include appropriate
participation by representatives of such organizations on
advisory committees set up by the General Conference. 

Article XII

Legal status of the Organization

The provisions of Articles 104 and 105 of the Charter of
the United Nations Organization concerning the legal

status of that Organization, its privileges and immunities,
shall apply in the same way to this Organization. 

Article XIII

Amendments

1. Proposals for amendments to this Constitution shall
become effective upon receiving the approval of the
General Conference by a two-thirds majority; provided,
however, that those amendments which involve
fundamental alterations in the aims of the Organization or
new obligations for the Member States shall require
subsequent acceptance on the part of two thirds of the
Member States before they come into force. The draft texts 
of proposed amendments shall be communicated by the
Director-General to the Member States at least six months
in advance of their consideration by the General
Conference. 

2. The General Conference shall have power to adopt by 
a two-thirds majority rules of procedure for carrying out
the provisions of this Article. 

Article XIV

Interpretation

1. The English and French texts of this Constitution
shall be regarded as equally authoritative. 

2. Any question or dispute concerning the interpretation 
of this Constitution shall be referred for determination to
the International Court of Justice or to an arbitral tribunal,
as the General Conference may determine under its Rules
of Procedure. 

Article XV

Entry into force

1. This Constitution shall be subject to acceptance. The
instrument of acceptance shall be deposited with the
Government of the United Kingdom. 

2. This Constitution shall remain open for signature in
the archives of the Government of the United Kingdom.
Signature may take place either before or after the deposit
of the instrument of acceptance. No acceptance shall be
valid unless preceded or followed by signature. However,
a state that has withdrawn from the Organization shall
simply deposit a new instrument of acceptance in order to
resume membership. 
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3. This Constitution shall come into force when it has
been accepted by twenty of its signatories. Subsequent
acceptances shall take effect immediately. 

4. The Government of the United Kingdom will inform
all Members of the United Nations and the
Director-General of the receipt of all instruments of
acceptance and of the date on which the Constitution
comes into force in accordance with the preceding
paragraph. 

In faith whereof, the undersigned, duly authorized to
that effect, have signed this Constitution in the English and 
French languages, both texts being equally authentic. 

Done in London the sixteenth day of November, one
thousand nine hundred and forty-five, in a single copy, in
the English and French languages, of which certified
copies will be communicated by the Government of the
United Kingdom to the Governments of all the Members
of the United Nations.

[Signatures]

AZ EGYESÜLT NEMZETEK NEVELÉSÜGYI,
TUDOMÁNYOS 

ÉS KULTURÁLIS SZERVEZETÉNEK
ALKOTMÁNYA

El fo gad ták 1945. no vem ber 16-án Lon don ban, mó do sí -
tot ta az Ál ta lá nos Kon fe ren cia an nak 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 10., 12., 15., 17., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 29.
és 31. ülés sza kán.

Je len Al kot mány ré szes ál la ma i nak kor má nyai né pe ik
ne vé ben ki je len tik:

Mi vel a há bo rúk az em be rek tu da tá ban ke let kez nek, az
em be rek tu da tá ban kell a béke vé del me ér de ké ben mun -
kál kod ni;

Az em be ri ség tör té nel me fo lya mán az egy más köl csö -
nös meg nem ér té se volt a né pek kö zöt ti gya nak vás és bi -
zal mat lan ság oka, mi ál tal ezen né zet el té ré sek igen gyak -
ran ve zet tek há bo rú ki tö ré sé hez;

A most vé get ért, nagy és bor zal mas há bo rú az ál tal vált
le he tõ vé, hogy az em be ri mél tó ság, egyen lõ ség és köl csö -
nös tisz te let de mok ra ti kus esz mé nyét meg ta gad ták, s he -
lyük be a tu dat lan sá got és elõ íté le tet ki hasz nál va az em be -
rek és fa jok kö zöt ti egyen lõt len ség ta nát akar ták ál lí ta ni;

Azt, hogy az em be ri mél tó ság meg kö ve te li a kul tú ra
szé les körû ter jesz té sét és azt, hogy az em be ri sé get igaz sá -
gos ság ra, sza bad ság ra és bé ké re ne vel jék, és e té ren va la -
mennyi nem zet re a köl csö nös se gí tés és gon dos ko dás szel -
le mé ben el vég zen dõ szent kö te les sé gek há rul nak;

Az olyan béke, amely ki zá ró lag a kor má nyok po li ti kai
és gaz da sá gi jel le gû meg ál la po dá sa in ala pul, nem hoz hat -
ja el a vi lág né pe i nek egy ön te tû, tar tós és õszin te össze fo -
gá sát, te hát a tar tós ala po kon nyug vó bé két az em be ri ség
szel le mi és er köl csi együtt ér zé sé re kell ala poz ni.

Ezen okok ból ki fo lyó lag a je len Al kot mány ré szes ál la -
mai, bíz va a ne ve lés ügy te rü le tén a tel jes körû, min den ki re 
ér vé nyes esély egyen lõ ség ben, az ob jek tív igaz ság sza bad
ku ta tá sá ban, va la mint az esz mék és is me re tek sza bad cse -
ré jé ben, kö zös meg egye zés sel el ha tá roz zák, hogy to vább -
fej lesz tik és erõ sí tik a né pe ik kö zöt ti érint ke zés esz kö ze it,
és eze ket az esz kö zö ket egy más köl csö nös meg ér té sé re és
egy más szo ká sa i nak iga zabb és ala po sabb meg is me ré sé re
hasz nál ják fel.

En nek ered mé nye kép pen lét re hoz zák az Egye sült Nem -
ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze tét
an nak ér de ké ben, hogy a vi lág né pe i nek a ne ve lés ügy,
a tu do mány és a kul tú ra te rén meg valósuló együtt mû kö dé -
sén ke resz tül elõ moz dít sák a nem zet kö zi béke és az em be -
ri ség kö zös jó lé té nek cél ja it, amely nek el éré sé re az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze te meg ala kult, és amely cé lo kat
an nak Alap ok má nya tar tal maz za.

I. cikk

Célok és feladatok

1. A Szer ve zet cél já ul tûz te ki, hogy hoz zá já rul a béke
és a biz ton ság fenn tar tá sá hoz az ál tal, hogy elõ se gí ti
a nem ze tek kö zöt ti együtt mû kö dést a ne ve lés ügy, a tu do -
mány és a kul tú ra ré vén an nak ér de ké ben, hogy elõ moz dít -
sa az igaz ság, a jog ál la mi ság és az em be ri jo gok és alap ve -
tõ sza bad sá gok egye te mes tisz te let ben tar tá sát, ame lye ket
az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nya faji, nemi, nyel vi, il -
let ve val lá si meg kü lön böz te tés nél kül a vi lág né pei ja vá ra
el is mer.

2. E cél ból a Szer ve zet:
a) A tö meg tá jé koz ta tás min den esz kö ze ré vén együtt -

mû kö dik a né pek köl csö nös meg is me ré sé nek és meg ér té -
sé nek elõ moz dí tá sa ér de ké ben, s ezért olyan nem zet kö zi
meg ál la po dá so kat ajánl, me lye ket al kal ma sak nak ta lál
arra, hogy az esz mék nek a szó és a kép út ján  való sza bad
ter jesz té sét meg könnyít sék;

b) Erõ tel jes len dü le tet ad a köz ok ta tás nak és a kul tú ra
ter jesz té sé nek, ne ve ze te sen:

Együtt mû kö dik azok kal a tag ál la mok kal, ame lyek ok ta tá -
si te vé keny sé gük fej lesz té se ér de ké ben se gít sé get kér nek;

A nem ze tek kö zött olyan együtt mû kö dést hoz lét re,
amely le he tõ vé te szi an nak az esz mény nek a meg -
valósítását, hogy az ok ta tás, faj tól, nem tõl, ille tõ leg gaz da -
sá gi vagy szo ci á lis meg kü lön böz te tés tõl füg get le nül min -
den ki szá má ra egyen lõ mér ték ben el ér he tõ le gyen;

Olyan ne ve lé si mód sze re ket ja va sol, ame lyek al kal ma -
sak arra, hogy a gyer me ke ket az egész vi lá gon fel ké szít -
hes sék a sza bad ság gal járó fe le lõs ség tu da tá ra;

c) A tu dás meg õr zé se, nö ve lé se és ter jesz té se ér de ké ben:
Gon dos ko dik a vi lág örök sé gé nek ré szét ké pe zõ köny -

vek, mû vé sze ti al ko tá sok és tör té ne ti, il let ve tu do má nyos
ér té kû mû em lé kek meg õr zé sé rõl és vé del mé rõl, va la mint
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az érin tett nem ze tek nek erre vo nat ko zó an nem zet kö zi
meg ál la po dá so kat ajánl;

A szel le mi te vé keny ség min den te rü le tén ösz tön zi
a nem ze tek kö zöt ti együtt mû kö dést, be le ért ve a ne ve lés -
ügy, a tu do mány és a kul tú ra te rü le tén te vé keny ke dõ sze -
mé lyek, va la mint ki ad vá nyok, mû al ko tá sok, tu do má nyos
al ko tá sok és más tá jé koz ta tó anya gok nem zet kö zi cse ré jét;

A nem zet kö zi együtt mû kö dés mód sze re i nek be ve ze té -
sé vel tö rek szik arra, hogy a vi lág összes or szá gá nak né pei
ál tal lét re ho zott, nyom ta tott és meg je len te tett anya gok
egy más szá má ra hoz zá fér he tõ ek le gye nek.

3. A tag ál la mok kul tú rá ja és ok ta tá si rend sze rei füg get -
len sé gé nek, sér tet len sé gé nek és gyü möl csö zõ sok szí nû sé -
gé nek meg õr zé sé re te kin tet tel a Szer ve zet tar tóz ko dik
a be avat ko zás tól olyan kér dé sek ese té ben, ame lyek alap -
ve tõ en a tag ál la mok nem ze ti jog ha tó sá ga i nak kö ré be tar -
toz nak.

II. cikk

Tagok

1. Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té ben vi selt tag ság
fel jo go sít az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má -
nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze té ben  való tag ság hoz.

2. Az ezen Szer ve zet és az Egye sült Nem ze tek Szer ve -
ze te kö zött lét re jött, a je len Al kot mány X. cik ke sze rint jó -
vá ha gyott meg ál la po dás ren del ke zé se i re fi gye lem mel, az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té ben tag ság gal nem ren del -
ke zõ ál la mo kat, a Vég re haj tó Ta nács aján lá sá val, az Ál ta -
lá nos Kon fe ren cia két har ma dos több sé gi sza va zat tal fel -
ve he ti a Szer ve zet tag ja i nak so rá ba.

3. Azo kat a te rü le te ket vagy te rü let cso por to kat, ame -
lyek nem ma guk fe le lõ sek nem zet kö zi kap cso la ta ik foly ta -
tá sá ért, az Ál ta lá nos Kon fe ren cia a je len lé võ és sza va zó
ta gok két har ma dos több sé gi sza va za tá val – az em lí tett te -
rü let vagy te rü let cso port ne vé ben a te rü let vagy te rü let cso -
port nem zet kö zi kap cso la ta i ért fe le lõs tag vagy más ha tó -
ság ál tal elõ ter jesz tett ké re lem alap ján – tár sult tag ként fel -
ve he ti tag ja i nak so rá ba. A tár sult ta gok jo ga i nak és kö te le -
zett sé ge i nek jel le gét és kö rét az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ha -
tá roz za meg.

4. A Szer ve zet azon tag jai ese té ben, ame lyek nek az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té ben fenn ál ló tag sá gá val
együtt járó jo gai és ki vált sá gai gya kor lá sát fel füg gesz tet -
ték, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek ké ré sé re az ezen 
Szer ve zet tag sá gá val együtt járó jo gok és ki vált sá gok gya -
kor lá sát is fel kell füg gesz te ni.

5. A Szer ve zet azon tag jai, ame lye ket az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze té bõl ki zár tak, min den kü lön ren del ke -
zés nél kül el vesz tik ezen szer ve zet be li tag sá gu kat.

6. A Fõ igaz ga tó hoz cím zett ér te sí tés sel a Szer ve zet
bár me lyik tag ál la ma vagy tár sult tag ja ki lép het a Szer ve -
zet bõl. Ezen ér te sí tés az ér te sí tés kel tét kö ve tõ év de cem -
ber 31-én lép ha tály ba. A ki lé pés ha tály ba lé pé sé nek nap -
ján a Szer ve zet felé fenn ál ló pénz ügyi kö te le zett sé ge ket
a ki lé pés té nye nem érin ti. A tár sult tag ki lé pé sé rõl  szóló
ér te sí tést a tár sult tag ne vé ben a tár sult tag nem zet kö zi
kap cso la ta i ért fe le lõs tag ál lam vagy más ha tó ság kö te les
be nyúj ta ni.

7. Mind egyik tag ál lam egy Ál lan dó Kép vi se lõt jo go -
sult ki ne vez ni a Szer ve zet hez.

8. A tag ál lam Ál lan dó Kép vi se lõ je kö te les meg bí zó le -
ve lét a Szer ve zet Fõ igaz ga tó já nak át ad ni, és fel ada ta it hi -
va ta lo san a meg bí zó le vél át adá sá nak nap já tól vég zi.

III. cikk

Szervek

A Szer ve zet Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ból, Vég re haj tó Ta -
nács ból és Tit kár ság ból áll.

IV. cikk

Az Általános Konferencia

A. Össze té tel

1. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia a Szer ve zet tag ál la ma i nak 
kép vi se lõ i bõl áll. Min den tag ál lam kor má nya leg fel jebb öt 
kép vi se lõt je löl ki, akik nek ki vá lasz tá sa a Nem ze ti Bi zott -
ság gal, an nak hi á nyá ban pe dig a ne ve lés ügyi, tu do má nyos 
és kul tu rá lis tes tü le tek kel foly ta tott egyez te tést köve tõen
tör té nik meg.

B. Fel ada tok

2. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia meg ha tá roz za a Szer ve zet 
po li ti ká it és mû kö dé sé nek fõ irány vo na la it. Ha tá ro za to kat
hoz a Vég re haj tó Ta nács ál tal be nyúj tott prog ra mok ról.

3. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia, ami kor szük sé ges nek íté -
li, va la mint az ál ta la ho zott sza bá lyok nak meg fele lõen, az
ál la mok rész vé te lé vel nem zet kö zi ne ve lés ügyi, ter mé szet -
tu do má nyi, tár sa da lom tu do má nyi és a tu dás ter jesz té sé vel
kap cso la tos kon fe ren ci á kat hív össze; az e tárgy kö rök ben
ren de zett nem kor mány za ti szin tû kon fe ren ci á kat az Ál ta -
lá nos Kon fe ren cia vagy a Vég re haj tó Ta nács is össze hív -
hat ja az em lí tett sza bá lyok nak meg fele lõen.

4. Az Ál ta lá nos Kon fe ren ci á nak a tag ál la mok elé ter -
jesz ten dõ ja vas la tok el fo ga dá sa so rán kü lön bö zõ kép pen
kell el jár nia a tag ál la mok nak  szóló aján lá sok és az ál ta luk
meg erõ sí ten dõ nem zet kö zi egyez mé nyek te kin te té ben. Az 
elõb bi eset ben ele gen dõ az egy sze rû több ség; az utób bi
eset ben két har ma dos több ség szük sé ges. Az aján lá so kat,
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il let ve egyez mé nye ket va la mennyi tag ál lam kö te les az
em lí tet tek el fo ga dá sát ki mon dó Ál ta lá nos Kon fe ren cia
ülés sza ká nak be re kesz té sé tõl szá mí tott egy éven be lül sa -
ját ille té kes ha tó sá ga i hoz be nyúj ta ni.

5. Az V. cikk (6) be kez dé sé nek c) pont já ra fi gye lem -
mel, az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ta náccsal szol gál az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze te szá má ra, az azt érin tõ kér dé sek
ne ve lés ügyi, tu do má nyos és kul tu rá lis vo nat ko zá sa i val
kap cso lat ban, a két Szer ve zet meg fe le lõ ha tó sá gai ál tal
meg ál la pí tott fel té te lek nek és el já rás nak meg fele lõen.

6. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia kap ja meg és vizs gál ja
meg a fen ti (4) be kez dés ben em lí tett aján lá sok és egyez -
mé nyek alap ján fo ga na to sí tott cse lek vé sek kel kap cso la to -
san a tag ál la mok ál tal a Szer ve zet ré szé re kül dött je len té -
se ket, il let ve, ha úgy ha tá roz, e je len té sek elem zõ össze -
fog la ló it.

7. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia vá laszt ja meg a Vég re haj -
tó Ta nács tag ja it, és, a Ta nács aján lá sa alap ján, ki ne ve zi
a Fõ igaz ga tót.

C. Sza va zás

8. a) Az Ál ta lá nos Kon fe ren ci án min den tag ál lam egy
sza va zat tal ren del ke zik. A ha tá ro za to kat egy sze rû szó -
több ség gel hoz zák, azo kat az ese te ket ki vé ve, ame lyek ben 
az Al kot mány vagy az Ál ta lá nos Kon fe ren cia El já rá si Sza -
bály za ta két har ma dos több sé get ír elõ. A szó több ség a je -
len le võ és sza va zó ta gok több sé gét je len ti.

b) A tag ál lam nak nincs sza va za ti joga az Ál ta lá nos
Kon fe ren ci án, ha a ré szé rõl ese dé kes hoz zá já ru lás tel jes
össze ge meg ha lad ja a tárgy év ben és a tárgy évet köz vet le -
nül meg elõ zõ nap tá ri év ben ál ta la fi ze ten dõ hoz zá já ru lá -
sok tel jes össze gét.

c) Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia en nek el le né re en ge dé -
lyez he ti az adott tag ál lam nak a sza va zást, amennyi ben
meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a nem fi ze tés a tag ál lam ha tás kö -
rén kí vül esõ ok ból kö vet ke zett be.

D. El já rás

9. a) Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ren des ülés sza kát két -
éven te hív ják össze. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia sa ját dön -
té se alap ján, vagy ha a Vég re haj tó Ta nács össze hív ja, il let -
ve ha a tag ál la mok leg alább egy har ma da kéri, rend kí vü li
ülés sza kot is tart hat.

b) Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia min den ülés szak so rán
meg ál la pít ja a kö vet ke zõ ülés szak hely szí nét. A rend kí vü -
li ülés szak hely szí nét az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ha tá roz za
meg, amennyi ben az ülés sza kot õ hív ta össze; egyéb ként
a hely szín rõl a Vég re haj tó Ta nács ha tá roz.

10. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia maga ál la pít ja meg ügy -
ren di sza bá lya it. Min den ülés szak vo nat ko zá sá ban meg vá -
laszt ja el nö két és tiszt ség vi se lõ it.

11. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia meg ala kít ja azo kat
a szak mai és tech ni kai bi zott sá go kat, va la mint egyéb alá -

ren delt tes tü le te ket, ame lyek cél jai meg valósításához
szük sé ge sek le het nek.

12. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia, az ál ta la elõ írt ren del ke -
zé sek re fi gye lem mel, in téz ke dik az ülé sek nyilvánossá -
gáról.

E. Meg fi gye lõk

13. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia a Vég re haj tó Ta nács
aján lá sá ra, két har ma dos sza va zat több ség gel, sa ját el já rá si
sza bály za tá ra fi gye lem mel, meg fi gye lõ ként meg hív hat ja
– töb bek kö zött a XI. cikk (4) be kez dé sé ben meghatáro -
zott – nem zet kö zi szer ve ze tek kép vi se lõ it az Ál ta lá nos
Kon fe ren cia vagy bi zott sá gai meg ha tá ro zott ülé se i re.

14. Ha a Vég re haj tó Ta nács a XI. cikk (4) be kez dé sé -
ben elõ írt for má ban jó vá hagy ja az em lí tett nem zet kö zi
nem kor mány za ti vagy fél kor mány za ti szer ve ze tek kel
 való kon zul ta tív meg ál la po dá so kat, úgy eze ket a szer ve ze -
te ket fel ké rik, hogy küld je nek meg fi gye lõ ket az Ál ta lá nos
Kon fe ren cia és bi zott sá gai ülé se i re.

V. cikk

Végrehajtó Tanács

A. Össze té tel

1. a) A Vég re haj tó Ta ná csot az Ál ta lá nos Kon fe ren cia 
vá laszt ja; a Vég re haj tó Ta nács öt ven nyolc tag ál lam ból áll. 
Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia El nö ke a Vég re haj tó Ta nács
ülé se in – ta nács ko zá si jog gal – hi va tal ból részt vesz.

b) A Vég re haj tó Ta nács ba be vá lasz tott tag ál la mok
a továb biak ban: a Vég re haj tó Ta nács „tag jai”.

2. a) A Vég re haj tó Ta nács min den tag ja egy kép vi se -
lõt je löl ki. Min den tag he lyet te se ket is ki je löl het.

b) A Vég re haj tó Ta nács tag ja a Ta nács ba kül dött kép -
vi se lõ ki vá lasz tá sa so rán kö te les arra tö re ked ni, hogy
olyan sze mélyt je löl jön a Ta nács ba, aki az UNESCO ha -
tás kö ré be tar to zó egy vagy több szak te rü le ten meg fe le lõ
kép zett ség gel és ta pasz ta lat tal ren del ke zik, és el tud ja lát ni 
a Ta nács igaz ga tá si és vég re haj tá si fel ada ta it. Szem elõtt
tart va a foly to nos ság fon tos sá gát, min den kép vi se lõt
a Vég re haj tó Ta nács tag ja meg bí za tá sá nak idõ tar ta má ra
ne vez nek ki ki vé ve, ha a sze mély cse rét rend kí vü li kö rül -
mé nyek in do kol ják. A Vég re haj tó Ta nács tag jai ál tal ki je -
lölt he lyet te sek a Ta nács ba kül dött kép vi se lõ tá vol lé té ben
a kép vi se lõ va la mennyi ha tás kö ré ben el jár nak.

3. A Vég re haj tó Ta nács tag ja i nak meg vá lasz tá sa so rán
az Ál ta lá nos Kon fe ren ci á nak a kul tú rák sok szí nû sé gé re és
a ki egyen sú lyo zott föld raj zi meg osz lás ra is te kin tet tel kell
len nie.

4. a) A Vég re haj tó Ta nács tag jai az Ál ta lá nos Kon fe -
ren cia azon ülés sza ká nak be zá rá sát köve tõen lép nek hi va -
tal ba, amely meg vá lasz tot ta õket, és az Ál ta lá nos Kon fe -
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ren cia meg vá lasz tá su kat kö ve tõ má so dik ren des ülés sza -
ká nak be zá rá sá ig töl tik be tiszt sé gü ket. Az Ál ta lá nos Kon -
fe ren cia min den ren des ülés sza kán annyi ta got vá laszt
a Vég re haj tó Ta nács ba, amennyi az ülés szak vé gén meg -
üre se dõ he lyek be töl té sé hez szük sé ges.

b) A Vég re haj tó Ta nács tag jai új ra vá laszt ha tók. A
Vég re haj tó Ta nács új ra vá lasz tott tag jai tö rek sze nek arra,
hogy új kép vi se lõt küld je nek a Ta nács ba.

5. Ha a Vég re haj tó Ta nács va la me lyik tag ja ki lép
a Szer ve zet bõl, hi va ta li ide je a ki lé pés ha tály ba lé pé sé nek
nap ján le jár.

B. Fel ada tok

6. a) A Vég re haj tó Ta nács elõ ké szí ti az Ál ta lá nos
Kon fe ren cia na pi rend jét. Meg vizs gál ja a Szer ve zet mun -
ka ter vét és a Fõ igaz ga tó ál tal, a VI. cikk (3) be kez dé sé nek
meg fele lõen hoz zá be nyúj tott költ ség ve té si elõ irány za to -
kat, és az ál ta la kí vá na tos nak tar tott aján lá sok kal együtt az
Ál ta lá nos Kon fe ren cia elé ter jesz ti azo kat.

b) A Vég re haj tó Ta nács, az Ál ta lá nos Kon fe ren cia fel -
ügye le te alatt mû köd ve, fe le lõs az Ál ta lá nos Kon fe ren cia
ál tal el fo ga dott mun ka terv vég re haj tá sá ért. A Vég re haj tó
Ta nács, az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ha tá ro za ta i nak meg fele -
lõen és fi gye lem mel bár mely két ren des ülés szak kö zött
fel me rü lõ kö rül mé nyek re, min den szük sé ges in téz ke dést
meg tesz an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a Fõ igaz ga tó
ha té ko nyan és éssze rû en hajt sa vég re a mun ka ter vet.

c) Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ren des ülés sza kai kö zött
a Ta nács lát hat ja el a IV. cikk (5) be kez dé sé ben em lí tett ta -
nács adói fel ada to kat az Egye sült Nem ze tek ré szé re,
amennyi ben a prob lé má val, amellyel kap cso lat ban ta ná -
csot kér nek, az Ál ta lá nos Kon fe ren cia el vi leg már fog lal -
ko zott, vagy ha a meg ol dást az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ha -
tá ro za tai hall ga tó la go san tar tal maz zák.

7. A Vég re haj tó Ta nács tesz aján la tot az Ál ta lá nos
Kon fe ren ci á nak új ta gok fel vé te lé re.

8. A Vég re haj tó Ta nács, az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ha -
tá ro za ta i ra fi gye lem mel, maga ál la pít ja meg el já rá si sza -
bály za tát. Tiszt ség vi se lõ it tag jai kö zül vá laszt ja.

9. A Vég re haj tó Ta nács két éven te leg alább négy szer
tart ren des ülés sza kot, de rend kí vü li ülés sza kot is tart hat,
ha az el nök sa ját kez de mé nye zé sé re vagy a Ta nács hat tag -
já nak ké ré sé re össze ül.

10. A Vég re haj tó Ta nács el nö ke a Ta nács ne vé ben,
meg jegy zé sek kel vagy azok nél kül, az Ál ta lá nos Kon fe -
ren cia min den ren des ülés sza kán je len té se ket ter jeszt be
a Szer ve zet te vé keny sé gé rõl, ame lye ket a Fõ igaz ga tó
a VI. cikk (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ren del ke -
zé sek nek meg fele lõen kö te les el ké szí te ni.

11. A Vég re haj tó Ta nács min den szük sé ges in téz ke -
dést meg tesz an nak ér de ké ben, hogy kon zul tál jon a ha tás -
kö ré be tar to zó kér dé sek kel fog lal ko zó nem zet kö zi szer ve -
ze tek kép vi se lõ i vel, il let ve szak em be rek kel.

12. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ren des ülés sza kai kö zött
a Vég re haj tó Ta nács a Szer ve zet te vé keny sé gi te rü le tén
fel me rü lõ jogi kér dé sek ben ta nács adói vé le ményt kér het
a Nem zet kö zi Bí ró ság tól.

13. A Vég re haj tó Ta nács az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ál -
tal reá ru há zott ha tás kö rö ket az egész Ál ta lá nos Kon fe ren -
cia ne vé ben is gya ko rol ja.

VI. cikk

Titkárság

1. A Tit kár sá got a Fõ igaz ga tó és a szük sé ges sze mély -
zet al kot ja.

2. A Fõ igaz ga tót a Vég re haj tó Ta nács je lö li, és az Ál ta -
lá nos Kon fe ren cia ne ve zi ki négy évre a Kon fe ren cia ál tal
jó vá ha gyott fel té te lek kel. A Fõ igaz ga tó ki ne ve zé se to váb -
bi négy évre meg hosszab bít ha tó, azon ban ezt köve tõen
újabb négy éves idõ tar tam ra a ki ne ve zés már nem újít ha tó
meg. A Fõ igaz ga tó a Szer ve zet leg fõbb hi va ta li tisztség -
viselõje.

3. a) A Fõ igaz ga tó, vagy tá vol lé té ben az ál ta la ki je lölt
he lyet tes, sza va za ti jog nél kül részt vesz az Ál ta lá nos
Kon fe ren cia, a Vég re haj tó Ta nács és a Szer ve zet bi zott sá -
ga i nak min den ülé sén. Meg szö ve ge zi az Ál ta lá nos Kon fe -
ren cia és a Ta nács ál tal fo ga na to sí tan dó in téz ke dé sek re
vo nat ko zó ja vas la to kat, és el ké szí ti a Szer ve zet – a Ta -
nács hoz be nyúj tan dó – mun ka ter vé nek ter ve ze tét a meg fe -
le lõ költ ség ve té si elõ irány za tok kal együtt.

b) A Fõ igaz ga tó idõ sza kos je len té se ket ké szít a Szer ve -
zet te vé keny sé gé rõl, és azo kat meg kül di tag ál la mok nak,
va la mint a Vég re haj tó Ta nács nak. Az Ál ta lá nos Kon fe ren -
cia ha tá roz za meg, hogy az em lí tett je len té sek mi lyen idõ -
szak ra vo nat koz za nak.

4. A Fõ igaz ga tó, az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ál tal jó vá -
ha gyott sze mély ze ti sza bály zat nak meg fele lõen, ki ne ve zi
a Tit kár ság sze mély ze tét. Fi gye lem mel a fedd he tet len ség,
ha té kony ság és szak ér te lem biz to sí tá sa vo nat ko zá sá ban
tá masz tott ma gas szin tû el vá rá sok ra a sze mély ze tet a le he -
tõ leg át fo góbb föld raj zi ala pon kell ki ne vez ni.

5. A Fõ igaz ga tó és a sze mély zet fe le lõs sé ge ki zá ró lag
nem zet kö zi jel le gû. Fel ada ta ik tel je sí té se so rán egyet len
kor mány tól vagy a Szer ve zet hez nem tar to zó ha tó ság tól
sem kér het nek vagy fo gad hat nak el uta sí tá so kat. Kö te le -
sek tar tóz kod ni min den olyan cse le ke det tõl, amely hát rá -
nyo san érint het né nem zet kö zi tiszt ség vi se lõi be osz tá su -
kat. A Szer ve zet va la mennyi tag ál la ma kö te le zi ma gát
arra, hogy tisz te let ben tart ja a Fõ igaz ga tó és a sze mély zet
fel ada ta i nak nem zet kö zi jel le gét, és fel ada tuk el lá tá sá ban
nem tö rek szik be fo lyá sol ni õket.
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6. E cikk egyet len ren del ke zé se sem zár ja ki, hogy
a Szer ve zet, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ke re té ben,
kü lön le ges meg ál la po dá so kat kös sön kö zös szol gál ta tá -
sok ra és kö zö sen al kal ma zott sze mély zet re, va la mint
a sze mély zet köl csö nös cse ré jé re vo nat ko zó an.

VII. cikk

Nemzeti együttmûködési testületek

1. Min den tag ál lam sa ját hely ze té nek meg fe le lõ in téz -
ke dé se ket tesz, hogy be von ja a Szer ve zet te vé keny sé gé be
azo kat a fõbb nem ze ti tes tü le te ket, ame lyek ne ve lés ügyi,
tu do má nyos és kul tu rá lis kér dé sek kel fog lal koz nak, le he -
tõ ség sze rint a kor mány és az ilyen tes tü le tek meg fe le lõ
kép vi se le tét meg je le ní tõ Nem ze ti Bi zott ság meg ala kí tá sa
út ján.

2. Ahol Nem ze ti Bi zott sá gok vagy Nem ze ti Együtt mû -
kö dé si Tes tü le tek mû köd nek, ezek ta nács adói mi nõ ség ben 
te vé keny ked nek min den, a Szer ve zet tel kap cso la tos kér -
dés ben az Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ra de le gált nem ze ti kül -
dött sé gük, or szá guk Vég re haj tó Ta nács ba kül dött kép vi -
se lõ je és he lyet te sei, va la mint kor má nyuk mel lett, és az
össze kö tõ szerv sze re pét töl tik be a Szer ve zet ha tás kö ré be
tar to zó va la mennyi kér dés te rén.

3. A Szer ve zet bár mely tag ál lam ké ré sé re, akár ide ig le -
ne sen is, ki küld he ti a Tit kár ság egy tag ját ezen ál lam Nem -
ze ti Bi zott sá gá hoz a Bi zott ság mun ká já nak se gí té se cél -
jából.

VIII. cikk

A tagállamok jelentései

Min den tag ál lam, az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ál tal meg -
ha tá ro zan dó idõ pont ban és mó don, je len tést nyújt be
a Szer ve zet hez az ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis in téz -
mé nye i re és te vé keny sé ge i re vo nat ko zó tör vényeirõl, ren -
de le te i rõl és sta tisz ti ká i ról, va la mint a IV. cikk (4) be kez -
dé sé ben em lí tett aján lá sok és egyez mé nyek alap ján kez de -
mé nye zett te vé keny sé gé rõl.

IX. cikk

Költségvetés

1. A költ ség ve tést a Szer ve zet ke ze li.

2. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia, a X. cikk sze rint az Egye -
sült Nem ze tek kel kö ten dõ meg ál la po dás ra fi gye lem mel,
jó vá hagy ja, és jog erõ re eme li a költ ség ve tést, és meg ál la -

pít ja a pénz ügyi hoz zá já ru lás ará nyos fel osz tá sát a Szer ve -
zet tag ál la mai kö zött.

3. A Fõ igaz ga tó a Pénz ügyi Sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek kel köz vet le nül is el fo gad hat ön kén tes hoz -
zá já ru lá so kat, ado má nyo kat, ha gya té kot és tá mo ga tást
kor má nyok tól, köz-, és ma gán in téz mé nyek tõl, szer ve ze -
tek tõl és ma gán sze mé lyek tõl.

X. cikk

Kapcsolat az Egyesült Nemzetek Szervezetével

Ezen Szer ve zet, mint az Egye sült Nem ze tek Alap ok má -
nyá nak 57. cik ké ben em lí tett egyik sza ko sí tott in téz mény
a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül fel ve szi a kap cso la tot az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té vel. Ezt a kap cso la tot az
Alap ok mány 63. cik ké nek meg fele lõen az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze té vel kö ten dõ meg ál la po dás út ján kell lé te -
sí te ni, amely meg ál la po dást ezen Szer ve zet Ál ta lá nos
Kon fe ren ci á já nak jóvá kell hagy nia. A meg ál la po dás – kö -
zös cél ki tû zé se ik ér vé nye sí té se cél já ból – ha té kony
együtt mû kö dés rõl ren del ke zik a két szer ve zet kö zött,
ugyan ak kor el is me ri ezen Szer ve zet ön ál ló sá gát a je len
Al kot mány ban meg ha tá ro zott ha tás kö rök ben. A meg ál la -
po dás, más kér dé sek mel lett, ren del kez het a Szer ve zet
költ ség ve té sé nek az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se ál tal
tör té nõ jó vá ha gyá sá ról és fi nan szí ro zá sá ról.

XI. cikk

Kapcsolat más szakosított nemzetközi szervezettel 
és intézménnyel

1. Ezen Szer ve zet együtt mû köd het más olyan kor -
mány kö zi sza ko sí tott szer ve ze tek kel és in téz mé nyek kel,
ame lyek tö rek vé sei és te vé keny sé gei kap cso lód nak
a Szer ve zet cél ja i hoz. E cél ból a Fõ igaz ga tó a Vég re haj tó
Ta nács fel ügye le te alatt tény le ges mun ka kap cso la tot lé te -
sít het más szer ve ze tek kel és in téz mé nyek kel, és a ha té -
kony együtt mû kö dés biz to sí tá sa cél já ból, szük ség sze rint,
ve gyes bi zott sá go kat ala kít hat. A más szer ve ze tek kel, il -
let ve in téz mé nyek kel kö tött meg ál la po dá sok hoz min den
eset ben a Vég re haj tó Ta nács jó vá ha gyá sa szük sé ges.

2. Ha ezen Szer ve zet Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ja és más
sza ko so dott kor mány kö zi szer ve zet vagy in téz mény ille té -
kes ha tó sá gai, ame lyek cél ki tû zé sei és fel ada tai ezen Szer -
ve zet ille té kességi kö ré be tar toz nak, szük sé ges nek íté lik,
hogy erõ for rá sa i kat és te vé keny sé gü ket ezen Szer ve zet re
át ru ház zák, úgy e cél ból a Fõ igaz ga tó köl csö nö sen el fo -
gad ha tó meg ál la po dá so kat köt het, ame lyek hez azon ban
szük sé ges az Ál ta lá nos Kon fe ren cia jó vá ha gyá sa.
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3. Ezen Szer ve zet más kor mány kö zi szer ve zet tel vo -
nat ko zó meg ál la po dá so kat köt het az ülé se ken tör té nõ köl -
csö nös kép vi se let biz to sí tá sá ról.

4. Az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos 
és Kul tu rá lis Szer ve ze te meg fe le lõ in téz ke dé se ket te het
a ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek kel fog lal ko zó nem zet -
kö zi nem kor mány za ti szer ve ze tek kel tör té nõ kon zul tá -
ció és együtt mû kö dés ér de ké ben, és fel kér he ti az adott
szer ve ze te ket meg ha tá ro zott fel ada tok vál la lá sá ra. Az
ilyen együtt mû kö dés az em lí tett szer ve ze tek kép vi se lõ i -
nek az Ál ta lá nos Kon fe ren cia ál tal lét re ho zott ta nács -
adó bi zott sá gok ban  való meg fe le lõ rész vé te lé re is ki ter -
jed het.

XII. cikk

A Szervezet jogállása

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Alap ok má nya
104. és 105. cik ké nek a Szer ve zet jogi hely ze té re, ki vált sá -
ga i ra és men tes sé ge i re vo nat ko zó ren del ke zé sei ezen
Szer ve zet re is al kal ma zan dók.

XIII. cikk

Módosítások

1. A je len Al kot mány mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas -
la tok ak kor lép nek ha tály ba, ha azo kat az Ál ta lá nos
Kon fe ren cia két har ma dos több ség gel el fo gad ja; azon -
ban azo kat a ja vas la to kat, ame lyek a Szer ve zet cél ki tû -
zé se i nek alap ve tõ mó do sí tá sá ra vagy a tag ál la mok kal
szem ben új kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá ra vo nat koz -
nak, ha tály ba lé pé sük elõtt a tag ál la mok két har ma dá nak
el kell fo gad nia. A ja va solt mó do sí tá sok ter ve ze té nek
szö ve gét a Fõ igaz ga tó leg alább hat hó nap pal azok nak
az Ál ta lá nos Kon fe ren ci án tör té nõ meg vi ta tá sa elõtt kö -
te les kö zöl ni a tag ál la mok kal.

2. Az Ál ta lá nos Kon fe ren cia két har ma dos több ség gel
jo go sult el fo gad ni az e cikk ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sát cél zó El já rá si Sza bály za tot.

XIV. cikk

Értelmezés

1. A je len Al kot mány an gol és fran cia szö ve ge egy -
aránt hi te les nek mi nõ sül.

2. Az Al kot mány ér tel me zé sé vel kap cso la tos kér dé se -
ket, il let ve jog vi tá kat a Nem zet kö zi Bí ró ság vagy va la -

mely vá lasz tott bí ró ság elé kell ter jesz te ni az Ál ta lá nos
Kon fe ren cia El já rá si Sza bály za ta sze rint ho zott ha tá ro za -
tá nak meg fele lõen.

XV. cikk

Hatálybalépés

1. A je len Al kot mányt el kell fo gad ni. Az el fo ga dá si
ok ira tot az Egye sült Ki rály ság Kor má nyá nál kell le tét be
he lyez ni.

2. A je len Al kot mány az Egye sült Ki rály ság Kor má -
nyá nak le vél tá rá ban ma rad nyit va alá írás ra. Az alá írás ra 
az el fo ga dá si ok irat le tét be he lye zé se elõtt vagy után
egy aránt sor ke rül het. Az el fo ga dás ki zá ró lag ak kor ér -
vé nyes, ha azt meg elõ zi vagy kö ve ti az alá írás. A Szer -
ve zet bõl ki lé pett ál lam azon ban – tag sá gá nak újra fel vé -
te le cél já ból – egy sze rû en le tét be he lyez egy új el fo ga -
dá si ok ira tot.

3. A je len Al kot mány ak kor lép ha tály ba, ha leg alább
húsz alá író el fo gad ta. Min den to váb bi el fo ga dás azon nal
ha tály ba lép.

4. Az Egye sült Ki rály ság Kor má nya min den eset ben
tá jé koz tat ja az Egye sült Nem ze tek tag ja it és a Fõ igaz ga tót
el fo ga dá si ok ira tok kéz hez vé te lé rõl és az Al kot mány elõ -
zõ be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé sé nek nap já ról.

A fen ti ek ta nú sá gá ul, az alul írott, jog sze rû fel ha tal ma -
zás sal ren del ke zõ sze mé lyek an gol és fran cia nyel ven alá -
ír ták a je len Al kot mányt, mind két szö veg egy for mán
 hiteles.

Ké szült Lon don ban, 1945. no vem ber 16-án egyet len
pél dány ban an gol és fran cia nyel ven, a szö veg hi te les
má so la ta it az Egye sült Ki rály ság Kor má nya meg kül di
az Egye sült Nem ze tek min den tag ál la má nak kor má nyá -
hoz.

[Alá írá sok]”

3.  § (1) Ez a 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 az ok ta tá sért és kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter gondos -
kodik.

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
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2009. évi XXXIII.
törvény

a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista
Köztársaság között Bukarestben, 

1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény
módosításáról  szóló megállapodás kihirdetésérõl,

valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 
1963. április 24-én elfogadott egyezmény

kihirdetésérõl  szóló
1987. évi 13. törvényerejû rendelet módosításáról*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár -
sa ság kö zött Bu ka rest ben, 1973. no vem ber 28-án alá írt
kon zu li egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló meg ál la po dás
(a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re.

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

3.  § A jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po dás hi te les 
ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet ke zõ:

„ROMÁNIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA

G 5-1/6456

Ro má nia Kül ügy mi nisz té ri u ma tisz te le tét fe je zi ki
a Ma gyar Köz tár sa ság bu ka res ti Nagy kö vet sé gé nek, és
a két or szág kö zöt ti ha gyo má nyos, ba rá ti kap cso la tok fej -
lesz té se ér de ké ben, to váb bá at tól az óhaj tól ve zé rel ve,
hogy az alap ve tõ em be ri jo gok és a vál lalt nem zet kö zi kö -
te le zett sé gek tisz te let ben tar tá sá val fej lessze a két ol da lú
kon zu li kap cso la to kat, van sze ren csé je ja va sol ni a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és a Ma gyar Nép köz tár sa ság kö -
zött 1973. no vem ber 28-án, Bu ka rest ben alá írt kon zu li
egyez mény mó do sí tá sát, az aláb bi ak sze rint:

Az egyez mény „Kon zu li kap cso la tok” el ne ve zé sû II. fe -
je zet 2. cik ke ki egé szül a kö vet ke zõ szö ve ge zé sû (3) be -
kez dés sel:

„(3) Mind két Szer zõ dõ Fél lé te sít het tisz te let be li kon -
zu li tiszt vi se lõk ál tal ve ze tett kon zu li kép vi se le te ket a má -
sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén. Az ilyen kon zu li kép vi se le tek
lé te sí té sé nek mód já ra és jog ál lá sá ra, to váb bá a tisz te let be -
li kon zu li tiszt vi se lõk fel ada ta i ra, ki vált sá ga i ra és men tes -
sé ge i re a kon zu li kap cso la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis
24-én el fo ga dott egyez mény Har ma dik fe je ze té nek irány -
adó elõ írásait kell al kal maz ni.

Tisz te let be li kon zu li tiszt vi se lõk le het nek a kül dõ ál lam 
fo ga dó ál lam ban ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõ ál lam pol -
gá rai, vagy a fo ga dó ál lam nak, il let ve har ma dik ál lam nak
a fo ga dó ál lam ban ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõ ál lam -
pol gá rai.”

A II. fe je zet 5. cikk (1) be kez dé se ki egé szül az aláb bi
mon dat tal:

„Ki vé telt ké pez nek je len cikk (1) be kez dé se alól a tisz -
te let be li kon zu li tiszt vi se lõ nek ja va solt sze mé lyek.”

Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság Külügyminiszté -
riuma egyet ért a ja vas lat tal, je len szó be li jegy zék és a ma -
gyar vá lasz jegy zék a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és
a Ma gyar Nép köz tár sa ság kö zött 1973. no vem ber 28-án,
Bu ka rest ben alá írt kon zu li egyez mény mó do sí tá sát je len tõ 
Meg ál la po dást ké pez, amely a meg erõ sí tõ ok ira tok cse ré -
jé tõl szá mí tott har min ca dik na pon lép ha tály ba.

Ro má nia Kül ügy mi nisz té ri u ma ezt az al kal mat is meg -
ra gad ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság bu ka res ti Nagy kö vet -
sé gét õszin te nagy ra be csü lé sé rõl biz to sít sa.

Bu ka rest, 2008. szep tem ber 25.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA”

„A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma
86/Adm/KüM/2009

SZÓBELI JEGYZÉK

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma tisz te le tét 
fe je zi ki Ro má nia Bu da pes ti Nagy kö vet sé gé nek, és hi vat -
ko zás sal Ro má nia Kül ügy mi nisz té ri u má nak G 5-1/6456
szá mú, Bu ka rest ben, 2008. szep tem ber 25-én kelt Szó be li
Jegy zé ké re, van sze ren csé je a fen ti jegy zék kéz hez vé te lét
vissza iga zol ni, az zal kap cso lat ban egyet ér té sét ki fe jez ni,
és an nak szö ve gét a ro mán Fél aláb bi ja vas la tá nak meg -
fele lõen el fo gad ni:

„ROMÁNIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA

G 5-1/6456

Ro má nia Kül ügy mi nisz té ri u ma tisz te le tét fe je zi ki
a Ma gyar Köz tár sa ság bu ka res ti Nagy kö vet sé gé nek, és
a két or szág kö zöt ti ha gyo má nyos, ba rá ti kap cso la tok fej -
lesz té se ér de ké ben, to váb bá at tól az óhaj tól ve zé rel ve,
hogy az alap ve tõ em be ri jo gok és a vál lalt nem zet kö zi kö -
te le zett sé gek tisz te let ben tar tá sá val fej lessze a két ol da lú
kon zu li kap cso la to kat, van sze ren csé je ja va sol ni a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és a Ma gyar Nép köz tár sa ság kö -
zött 1973. no vem ber 28-án, Bu ka rest ben alá írt kon zu li
egyez mény mó do sí tá sát, az aláb bi ak sze rint:

Az egyez mény „Kon zu li kap cso la tok” el ne ve zé sû II. fe -
je zet 2. cik ke ki egé szül a kö vet ke zõ szö ve ge zé sû (3) be -
kez dés sel:

„(3) Mind két Szer zõ dõ Fél lé te sít het tisz te let be li kon -
zu li tiszt vi se lõk ál tal ve ze tett kon zu li kép vi se le te ket a má -
sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén. Az ilyen kon zu li kép vi se le tek
lé te sí té sé nek mód já ra és jog ál lá sá ra, to váb bá a tisz te let be -
li kon zu li tiszt vi se lõk fel ada ta i ra, ki vált sá ga i ra és men tes -
sé ge i re a kon zu li kap cso la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis
24-én el fo ga dott egyez mény Har ma dik fe je ze té nek irány -
adó elõ írásait kell al kal maz ni.
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Tisz te let be li kon zu li tiszt vi se lõk le het nek a kül dõ ál lam 
fo ga dó ál lam ban ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõ ál lam pol -
gá rai, vagy a fo ga dó ál lam nak, il let ve har ma dik ál lam nak
a fo ga dó ál lam ban ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõ ál lam -
pol gá rai.”

A II. fe je zet 5. cikk (1) be kez dé se ki egé szül az aláb bi
mon dat tal:

„Ki vé telt ké pez nek je len cikk (1) be kez dé se alól a tisz -
te let be li kon zu li tiszt vi se lõ nek ja va solt sze mé lyek.”

Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság Külügyminiszté -
riuma egyet ért a ja vas lat tal, je len szó be li jegy zék és a ma -
gyar vá lasz jegy zék a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és
a Ma gyar Nép köz tár sa ság kö zött 1973. no vem ber 28-án,
Bu ka rest ben alá írt kon zu li egyez mény mó do sí tá sát je len tõ 
Meg ál la po dást ké pez, amely a meg erõ sí tõ ok ira tok cse ré -
jé tõl szá mí tott har min ca dik na pon lép ha tály ba.

Ro má nia Kül ügy mi nisz té ri u ma ezt az al kal mat is meg -
ra gad ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság bu ka res ti Nagy kö vet -
sé gét õszin te nagy ra be csü lé sé rõl biz to sít sa.

Bu ka rest, 2008. szep tem ber 25.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA”

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma meg ál la -
pít ja, hogy te kin tet tel arra, hogy a ma gyar Fél je len vá lasz -
jegy zé ké ben egyet ért a ro mán Fél fen ti ja vas la tá val, és el -
fo gad ja Ro má nia Kül ügy mi nisz té ri u má nak fen ti tar tal mú,
Bu ka rest ben, 2008. szep tem ber 25-én kelt Szó be li Jegy zé -
két, a je len jegy zék vál tás a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság és a Ma gyar Nép köz tár sa ság kö zött 1973. no vem ber
28-án, Bu ka rest ben alá írt kon zu li egyez mény mó do sí tá sát
je len tõ Meg ál la po dást ké pez, amely a meg erõ sí tõ ok ira tok 
cse ré jé tõl szá mí tott har min ca dik na pon lép ha tály ba.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma ezú ton is
meg ra gad ja az al kal mat, hogy Ro má nia Bu da pes ti Nagy -
kö vet sé gét õszin te nagy ra be csü lé sé rõl biz to sít sa.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 10.”

4.  § A kon zu li kap cso la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis
24-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 
13. tör vény ere jû ren de let 3.  §-a az aláb bi (2) be kez dés sel
egé szül ki:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg a tisz te let be li kon zu li
tiszt vi se lõk kül dé sé re és fo ga dá sá ra, va la mint mû kö dé sé re 
vo nat ko zó sza bá lyo kat.”

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

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Meg ál la po dás utol só elõt ti be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha -
la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) Fel ha tal ma zást kap a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta 
Köz tár sa ság kö zött Bu ka rest ben, 1973. no vem ber 28-án
alá írt kon zu li egyez mény nek a Ma gyar Nép köz tár sa ság és
a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött Bu ka rest ben,
1973. no vem ber 28-án alá írt kon zu li egyez mény mó do sí -
tá sá ról  szóló meg ál la po dás sal egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt, hi te les ma gyar nyel vû szö ve gét a Ma gyar Köz löny ben 
köz zé te gye.

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

2009. évi XXXIV.
törvény

a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között
a bûnüldözõ szerveknek a határokat átlépõ bûnözés

megelõzésében és a szervezett bûnözés elleni harcban
folytatott együttmûködésérõl  szóló Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szerb Köz tár sa ság kö zött
a bûn ül dö zõ szer vek ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dé sé -
rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás)
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

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

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között
a bûn ül dö zõ szer vek nek a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés

meg elõ zé sé ben és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban
foly ta tott együtt mû kö dé sé rõl

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szerb Köz tár sa ság (a továb -
biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy a két ál lam jó szom szé di
kap cso la ta it to vább fej lesszék,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 27-i ülés nap ján fo gad ta el.
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az zal a szán dék kal, hogy kö zös biz ton sá guk ér de ké ben
meg szi lár dít sák és el mé lyít sék a bûn ül dö zõ szer vek kö -
zötti együtt mû kö dést,

ab ban a meg gyõ zõ dé sük ben, hogy a bûn cse lek mé nyek
el le ni küz de lem ben alap ve tõ je len tõ sé ge van a nem zet kö zi 
együtt mû kö dés nek,

az zal a cél lal, hogy ha té ko nyab ban lép je nek fel a nem -
zet kö zi szer ve zett bû nö zés el len,

figye lembe véve nem zet kö zi kö te le zett sé ge i ket és bel sõ 
jog sza bá lya i kat,
az aláb bi ak sze rint ál la pod tak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalmak meghatározása

A je len Meg ál la po dás ban hasz nált fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:

1. bûn ül dö zõ szerv: a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá -
lyai sze rint bûn meg elõ zé si, bûn ül dö zé si és bûn fel de rí té si
fel ada tok vég zé sé re fel jo go sí tott ha tó sá gok, il let ve szer -
vek;

2. el len õr zött szál lí tás: a bûn ül dö zõ szer vek olyan lep -
le zett és a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog rend jé nek meg fele lõen
vég zett te vé keny sé ge, amely nek so rán a nem zet kö zi
együtt mû kö dés ke re té ben, fo lya ma tos és fo ko zott el len õr -
zés mel lett le he tõ vé te szik a meg fi gye lés alatt álló sze mély 
ál tal bir to kolt do log nak a Szer zõ dõ Fe lek te rü le té re tör té -
nõ be ho za ta lát, egy má sik ál lam te rü le té re irá nyu ló ki vi te -
lét, a Szer zõ dõ Fe lek te rü le tén tör té nõ át szál lí tá sát an nak
ér de ké ben, hogy a bûn cse lek mé nyek fel de rí té se, il let ve
a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé ben részt ve võ sze mé lyek
azo no sí tá sa a le he tõ leg szé le sebb kör ben meg valósul -
hasson;

3. mi nõ sí tett adat: min den olyan in for má ció (do ku men -
tum, tárgy, te vé keny ség), amely füg get le nül meg je le né sé -
nek for má já tól, ke let ke zé sé nek mód já tól, olyan tar ta lom -
mal ren del ke zik, amely az il le ték te len meg is me rés sel
szem ben vé del met igé nyel, és ame lyet a Szer zõ dõ Fe lek
bár me lyi ké nek ha tó sá gai a jog sza bá lya ik kal össz hang ban
mi nõ sí tet tek;

4. igaz ság ügyi ha tó sá gok:
1) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a bí ró sá gok és az 

ügyé szi szer vek,
2) a szerb Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a bí ró sá gok és az

ügyé szi szer vek;
5. köz pon ti kap cso lat tar tó szer vek:

1) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: Or szá gos
Rendõr- fõkapitányság, Nem zet kö zi Bûn ügyi
Együtt mû kö dé si Köz pont,

2) a szerb Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: Belügyminiszté -
rium, Rend õr sé gi Igaz ga tó ság;

6. ha tár te rü let:
1) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
   Bács-Kis kun me gye te rü le te,
   Csong rád me gye te rü le te,
2) a szerb Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:

Som bo ri (Zom bo ri) Rend õr-igaz ga tó ság ille té -
kességi te rü le te,
Su bo ti cai (Sza bad kai) Rend õr-igaz ga tó ság ille -
té kességi te rü le te,
Ki kin dai (Nagy ki kin dai) Rend õr-igaz ga tó ság
ille té kességi te rü le te.

2. cikk

Az együttmûködés tárgya

(1) A Szer zõ dõ Fe lek erõ sí tik együtt mû kö dé sü ket
a köz biz ton ság vé del me ér de ké ben a mind két Szer zõ dõ
Fél bel sõ jog sza bá lyai alap ján leg alább egy évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek meg -
elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa és fel de rí té se (a továb biak ban:
bûn ül dö zés) te rü le tén.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dé se ki ter jed to váb bá
a ha tár men ti együtt mû kö dés re a bûn meg elõ zés ér de ké ben.

(3) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél rész ben vagy egész ben
meg ta gad hat ja, vagy fel té te lek tõl te he ti füg gõ vé az
együtt mû kö dést, ha az ve szé lyez te ti, ille tõ leg sér ti szu ve -
re ni tá sát, biz ton sá gát, köz rend jét, vagy ha az el len té tes
jog sza bá lya i val.

(4) Nem ter jeszt he tõ elõ, il let ve nem tel je sít he tõ olyan
meg ke re sés, amely ka to nai vagy po li ti kai bûn cse lek mé -
nyek re vo nat ko zik. A cse lek mény nem te kint he tõ po li ti kai 
bûn cse lek mény nek, ha an nak el kö ve té sé nél – fi gye lem -
mel az összes kö rül mény re, így a bûn cse lek mény ál tal el -
ér ni kí vánt cél ra, a bûn cse lek mény in dí té ká ra, az el kö ve tés 
mód já ra, a fel hasz nált vagy fel hasz nál ni kí vánt esz köz re –
a bûn cse lek mény köztör vényi jel le ge túl nyo mó a po li ti kai
jel leg hez ké pest.

(5) A je len Meg ál la po dás ban sza bá lyo zott együtt mû kö -
dés nem ter jed ki a Szer zõ dõ Fe lek igaz ság ügyi ha tó sá ga i -
nak ha tás kö ré be tar to zó jog se gély re.

II. Fejezet

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. cikk

Együttmûködés megkeresés alapján

(1) A je len Meg ál la po dás ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de -
ké ben a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés alap -
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ján együtt mû köd nek, és se gít sé get nyúj ta nak egy más nak. A
Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés re bel sõ jog sza bá lya -
ik kal és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel össz hang ban, a je len
Meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint ke rül sor.

(2) A meg ke re sé se ket és az arra adott vá la szo kat, ha
a je len Meg ál la po dás el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz,
a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve i ken ke -
resz tül, írás ban (ide ért ve a te le fa xon és az elekt ro ni kus hír -
köz lé si há ló zat út ján tör té nõ to váb bí tást is) kül dik meg és
fo gad ják. Sür gõs ese tek ben a meg ke re sés szó ban is elõ ter -
jeszt he tõ. A szó be li meg ke re sést ha la dék ta la nul írás ban is
meg kell erõ sí te ni.

(3) Amennyi ben a meg ke re sés meg kül dé sé hez, il let ve
an nak tel je sí té sé hez a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai sze rint
az igaz ság ügyi ha tó sá gok en ge dé lye, jó vá ha gyá sa, hoz zá -
já ru lá sa, il let ve egyet ér té se szük sé ges, a meg ke re sés meg -
kül dé sé re, vagy a tel je sí té sé nek meg kez dé sé re csak ezen
en ge dély, jó vá ha gyás, hoz zá já ru lás, il let ve egyet ér tés be -
szer zé sét köve tõen ke rül het sor.

(4) Ha a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv nem ren del ke zik
ha tás kör rel vagy ille té kességgel a meg ke re sés tel je sí té sé -
re, úgy a meg ke re sést to váb bít ja az el já rás ra ha tás kör rel
ren del ke zõ és ille té kes szerv hez, és er rõl tá jé koz tat ja
a meg ke re sõ szer vet.

(5) Ha a meg ke re sés ben fog lalt fel té te lek sze rint a tel je -
sí tés nem, vagy csak rész ben le het sé ges, a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv vagy a köz pon ti kap cso lat tar tó szerv er rõl 
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a meg ke re sõ szer vet.

(6) Ha a meg ke re sés meg ér ke zé se kor nyilván való, hogy
an nak tel je sí té se az ab ban fog lalt ha tár idõ ben nem le het sé -
ges, és a meg ke re sés nek a ha tár idõ meg ha tá ro zá sá ra vo nat -
ko zó in do ko lá sá ból ki tû nik, hogy a ké se de lem ve szé lyez tet -
né a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv el já rá sá nak si ke res sé gét,
a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv vagy a köz pon ti kap cso lat tar -
tó szerv ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a meg ke re sõ bûn ül dö zõ
szer vet a meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ges ha tár idõ rõl.

(7) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv az (5)–(6) be kez dés ben
fog lalt ér te sí tést köve tõen nyi lat ko zik ar ról, hogy a fen ti kö -
rül mé nyek alap ján ké ri-e a meg ke re sés tel je sí té sét.

(8) A meg ke re sé sek tel je sí té se so rán a meg ke re sett bûn -
ül dö zõ szerv és a meg ke re sés tel je sí té sé ben részt ve võ más
szer vek a meg ke re sés ben meg je lölt sza bá lyok, il let ve
tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá val jár nak el, fel té ve, hogy 
az nem el len té tes a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má -
nak bel sõ jo gá val.

4. cikk

A megkeresés tartalma és az alkalmazandó nyelv

(1) A je len Meg ál la po dás el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban a meg ke re sés leg alább az aláb bi a kat tar tal maz za:

1. a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv meg ne ve zé sét;
2. a meg ke re sés tár gyát;

3. a meg ke re sés tár gyát ké pe zõ cse lek mény le írá sát
és an nak jogi mi nõ sí té sét;

4. a meg ke re sés tel je sí té sé nek ha tár ide jét, a sür gõs -
sé gi tel je sí tés in do ka it;

5. ahol szük sé ges, az igaz ság ügyi ha tó sá gok 3. cikk
(3) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyét;

6. a meg ke re sés tel je sí té se so rán a meg ke re sõ bûn -
ül dö zõ szerv tag já nak rész vé te lé re irá nyu ló ké -
rel met;

7. a meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben 
az érin tett sze mély sze mély azo no sí tó ada ta it,
amennyi ben azok is mer tek.

(2) A bûn ül dö zõ szer vek a je len Meg ál la po dás vég re -
haj tá sa so rán az an gol nyel vet hasz nál ják. A bûn ül dö zõ
szer vek a kap cso lat tar tás so rán más nyelv hasz ná la tá ban is 
meg ál la pod hat nak.

5. cikk

Speciális megkereséseket fogadó és teljesítõ szervek

(1) Ki zá ró lag a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap cso lat tar tó
szer vei tel je sí tik azo kat a meg ke re sé se ket, ame lyek olyan
ada tok át adá sá val jár nak, ame lye ket a meg ke re sett bûn ül dö -
zõ szer vek az adó ha tó ság tól, az elekt ro ni kus hír köz lé si szol -
gál ta tó tól, az egész ség ügyi és a hoz zá kap cso ló dó ada tot, va -
la mint gaz da sá gi ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot ke ze lõ szerv tõl
sze rez tek be az igaz ság ügyi ha tó sá gok 3. cikk (3) be kez dé se
sze rin ti en ge dé lyé vel, bûn cse lek mé nyek fel de rí té sé hez.

(2) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szer vek az így át vett ada to -
kat ki zá ró lag bûn cse lek mé nyek fel de rí té sé hez hasz nál hat -
ják fel.

(3) A je len cikk al kal ma zá sá ban gaz da sá gi ti tok alatt
bank ti tok nak, ér ték pa pír ti tok nak, a biz to sí tá si ti tok nak,
pénz tár ti tok nak, va la mint üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot
kell ér te ni.

III. Fejezet

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FORMÁI

6. cikk

Információcsere

A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a bûn ül dö zés ha té -
kony sá ga, va la mint a köz biz ton ság el le ni konk rét ve szé -
lyek el ke rü lé se ér de ké ben, meg ke re sés alap ján, kü lö nö sen 
az aláb bi in for má ci ó kat ad ják át:

1. amennyi ben ez a bûn ül dö zés hez szük sé ges,
– a szer ve zett bû nö zés ben részt ve võk ada ta it,
– a bûn cse lek mé nyek el kö ve tõ i nek a cse lek mény el kö -

ve té sé vel össze füg gõ kap cso la ta i ra vo nat ko zó ada ta it,
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– a bû nö zõ szer ve ze tek és cso por tok fel épí té sé rõl  szóló 
is me re te i ket,

– a ti pi kus el kö ve tõi és cso port ma ga tar tá sok ra, és
– az elõ ké szí tett, meg kí sé relt, il let ve be fe je zett bûn cse -

lek mény re vo nat ko zó in for má ci ó kat, kü lö nö sen az el kö -
ve tés ide jé re, he lyé re, mód já ra,

– a meg tá ma dott ob jek tu mok ra vo nat ko zó ada to kat,
– a kü lön le ges kö rül mé nyek re vo nat ko zó is me re te ket, és
– a meg tett in téz ke dé se ket;
2. a nem zet kö zi bû nö zés el kö ve té si mód sze re i rõl, új

for má i ról  szóló tá jé koz ta tást;
3. kri mi na lisz ti kai és kri mi no ló gi ai, egyéb bûn ügyi vo -

nat ko zá sú ku ta tá si ered mé nye i ket, a nyo mo zá sok gya kor -
la tá ról, mun ka mód sze re i nek és esz kö ze i nek al kal ma zá sá -
ról, azok to vább fej lesz té se cél já ból;

4. is me re te ket vagy min tá kat azok ról a tár gyak ról, ame -
lyek re a bûn cse lek ményt el kö vet ték, ame lyek a bûn cse lek -
mény nyo ma it hor doz zák, ame lye ket a bûn cse lek mény el kö -
ve té sé hez esz kö zül hasz nál tak vagy arra szán tak, vagy ame -
lyek bûn cse lek mény el kö ve té se út ján jöt tek lét re;

5. a je len Meg ál la po dás tár gyát ké pe zõ bûn cse lek mé -
nyek kel kap cso la tos jogi sza bá lyo zást;

6. a bûn cse lek mény el kö ve té se so rán vagy az zal össze -
füg gés ben szer zett va gyon ra vagy an nak hasz ná ra vo nat -
ko zó ada to kat.

7. cikk

A bûnüldözõ szervek közötti közvetlen információcsere

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei kö zött a bûn -
fel de rí tés ha té kony sá ga, va la mint a köz biz ton ság el le ni
konk rét ve szé lyek el ke rü lé se ér de ké ben, a meg ke re sé sek
to váb bí tá sa és tel je sí té se ak kor tör tén het köz vet le nül, ha

1. az in for má ci ót a ha tár te rü le ten ille té kességgel
ren del ke zõ bûn ül dö zõ szer vek ké rik egy más tól
és a szol gál ta tott in for má ció ki zá ró lag a ha tár te -
rü let hez kap cso ló dik, vagy

2. a köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve ken ke resz tül
tör té nõ in for má ció cse re olyan ké se de lem mel jár -
na, amely a bûn fel de rí tés ér de ke it ve szé lyez tet -
né.

(2) Az in for má ció kü lö nö sen ak kor te kint he tõ a ha tár te -
rü let hez kap cso ló dó nak, ha az adat

1. a meg ke re sés sel érin tett olyan sze mély re vo nat -
ko zik, aki nek la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye a ha -
tár te rü le ten van, vagy  valószínûsíthetõ, hogy az
érin tett sze mély a meg ke re sés idõ sza ká ban ott
tar tóz ko dik;

2. az érin tett sze mély nek a ha tár te rü le ten ki fej tett
te vé keny sé gé re vo nat ko zik;

3. olyan do log ra vo nat ko zik, amely rõl  valószínûsít -
hetõ, hogy a ha tár te rü le ten ta lál ha tó;

4. a jogi sze mély nek a ha tár te rü le ten lévõ szék he -
lyé re, il let ve te vé keny sé gé re vo nat ko zik.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti köz vet len in for má -
ció cse re kü lö nö sen az aláb bi te rü le tek re ter jed ki:

1. a bûn ül dö zõ szer vek szá má ra hoz zá fér he tõ nyil -
ván tar tá sok ban sze rep lõ ada tok szol gál ta tá sa;

2. sze mély azo nos ság, tar tóz ko dá si hely és lak cím
meg ál la pí tá sa, ille tõ leg iga zo lá sa;

3. ve ze tõi en ge dé lyek, ha jó zá si és re pü lé si en ge dé -
lyek meg lé té nek, hi te les sé gé nek, ér vé nyes sé gé -
nek és kor lá to zá sa i nak vizs gá la ta;

4. gép jár mû vek egye di azo no sí tó ada ta i nak (rend -
szám, al váz szám, mo tor szám) át adá sa;

5. a köz úti, vízi és légi jár mû vek tu laj do no sa, üzem -
ben tar tó ja, ve ze tõ je sze mély azo nos sá gá nak
meg ál la pí tá sa és fel ku ta tá sa;

6. lõ fegy ver tar tá si-en ge dély meg lé té nek, hi te les sé -
gé nek, ér vé nyes sé gé nek és kor lá to zá sa i nak vizs -
gá la ta;

7. táv köz lé si vég be ren de zés tu laj do no sá nak, elõ fi -
ze tõ jé nek és hasz ná ló já nak meg ál la pí tá sa;

8. tár gyak, min ták utá ni tu da ko zó dás;
9. kü lön le ges szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mély

fel ku ta tá sa.

8. cikk

Intézkedések sürgõs esetekben

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés re,
bel sõ jog sza bá lya ik sze rint ha la dék ta la nul, a nyo mok és
bi zo nyí té kok biz to sí tá sa ér de ké ben a sa ját ál lam te rü le tü -
kön iga zol ta tást, nyil vá nos he lyen fo ko zott el len õr zést vé -
gez het nek, a ke re sett sze mélyt el fog hat ják és elõ ál lít hat -
ják, épü le tet, épít ményt, hely színt, ru há za tot, cso ma got és
jár mû vet át vizs gál hat nak.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek
vég re haj tá sá ról a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szer vet ha la dék ta -
la nul tá jé koz tat ni kell.

9. cikk

Az információ átadása megkeresés nélkül

A bûn ül dö zõ szer vek sa ját ál la muk bel sõ jog sza bá lya i val
össz hang ban, egye di ese tek ben meg ke re sés nél kül is át ad hat -
nak egy más nak in for má ci ót, ha ala pos ok kal fel té te lez he tõ,
hogy ezen in for má ció a köz ren det és köz biz ton sá got fe nye -
ge tõ köz vet len ve szély el há rí tá sá hoz vagy bûn cse lek mé nyek
ül dö zé sé hez szük sé ge sek, va la mint, ha az in for má ció jog se -
gély ké re lem elõ ter jesz tését ered mé nyez he ti.

10. cikk

A közbiztonság és a bûnügyi helyzet elemzése

A bûn ül dö zõ szer vek rend sze re sen át ad ják egy más nak
a bûn ügyi hely ze tük re, a köz biz ton ság hely ze té re vo nat -
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ko zó is me re te i ket, elem zé se i ket. Szük ség ese tén kö zö sen
elem zik a köz biz ton ság, a bûn ügyi hely zet és a bûn meg -
elõ zés súly pon ti kér dé se it, meg vi tat ják és egyez te tik
a szük sé ges te en dõ ket.

11. cikk

Személyek és tárgyak körözése

A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés re, bel -
sõ jog sza bá lya ik nak meg fele lõen se gít sé get nyúj ta nak
egy más nak az is me ret len he lyen lévõ sze mély vagy tárgy
fel ku ta tá sa, il let ve is me ret len sze mély vagy holt test sze -
mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben.

12. cikk

Ellenõrzött szállítás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei, nem ze ti jog -
sza bá lya ik ál tal sza bá lyo zott for má ban, meg ke re sés alap -
ján a je len cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint le he tõ -
vé te szik az el len õr zött szál lí tást sa ját ál la muk te rü le tén.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés nek a je len
Meg ál la po dás 4. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ada to kon túl tar tal maz nia kell:

1. a szál lít mány tar tal má ra, a vár ha tó út vo na lá ra és
idõ tar ta má ra, a szál lí tás mód já ra, a szál lí tó esz köz 
azo no sí tá sá ra vo nat ko zó ada to kat;

2. a kí sé rés mód ját;
3. az al kal ma zan dó tech ni kai esz kö zök re vo nat ko -

zó ada to kat;
4. a kí sé rés ben a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ré szé -

rõl részt ve võk szá mát;
5. az el len õr zött szál lí tás ban részt ve võk kel tör té nõ

kap cso lat tar tás mód ját;
6. a szál lít mány át adá sá nak, át vé te lé nek kö rül mé -

nye it;
7. az el fo gás ese tén al kal ma zan dó in téz ke dé se ket;
8. vá rat lan ese mény ese tén al kal ma zan dó

intézkedé seket.

(3) Ha a ké se de lem ve széllyel jár, vagy a bûn ül dö zés ér -
de ke it ve szé lyez te ti, az el len õr zött szál lí tás ra irá nyu ló
meg ke re sést a bûn ül dö zõ szer vek köz vet le nül is meg küld -
he tik, il let ve fo gad hat ják. A meg ke re sést utó lag, ha la dék -
ta la nul meg kell kül de ni a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap -
cso lat tar tó szer ve i nek. A meg ke re sés hez az el len õr zött
szál lí tást alá tá masz tó do ku men tu mo kat is mel lé kel ni kell.

(4) A bûn ül dö zõ szer vek az el len õr zött szál lí tás ide jé -
ben, mód já ban, köz re mû kö dé sük mér té ké ben ese ti leg ál -
la pod nak meg. A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az el len õr -
zött szál lí tást kor lá toz hat ja vagy el uta sít hat ja, ha az nem

vál lal ha tó mér ték ben ve szé lyez te ti az el len õr zött szál lí tás -
ban részt ve võ sze mé lye ket vagy a köz biz ton sá got.

(5) Az el len õr zött szál lí tást a meg ke re sett bûn ül dö zõ
szer vek irá nyít ják. Az irá nyí tást vég zõ sze mé lyé rõl a meg -
ke re sõ bûn ül dö zõ szer vet tá jé koz tat ni kell. Az el len õr zött
szál lí tást úgy kell vég re haj ta ni, hogy a szál lít mány bár mi -
kor fel tar tóz tat ha tó le gyen. Az át vé telt köve tõen a meg ke -
re sõ bûn ül dö zõ szer vek a szál lít mányt kí sér he tik, ha tó sá gi
jo go sít vá nyo kat azon ban nem gya ko rol hat nak. En nek so -
rán a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szer vek a je len cikk ben meg -
ha tá ro zot tak, a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak
jog sza bá lyai és a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv irá nyí tást
vég zõ tag já nak uta sí tá sai sze rint kö te le sek el jár ni.

(6) A je len Meg ál la po dás ban fog lalt fel té te lek fenn ál lá -
sa ese tén bûn ül dö zõ szer vek biz to sít ják egy har ma dik ál -
lam ból in du ló és egy to váb bi ál lam ba ér ke zõ el len õr zött
szál lí tás vég re haj tá sát is. Eb ben az eset ben az érin tett ál la -
mok ille té kes bûn ül dö zõ szer vei elõ ze tes hoz zá já ru lá sá ról
a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv gon dos ko dik, amely er rõl
tá jé koz tat ja a meg ke re sett bûn ül dö zõ szer vet.

13. cikk

Közös bûnfelderítõ-csoport létrehozása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei, bel sõ jog sza -
bá lya ik alap ján, ese ti meg ál la po dás sal kö zös bûn fel de rí -
tõ-cso por tot hoz hat nak lét re a leg alább öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek si ke res
fel de rí té se ér de ké ben, amennyi ben a több ál lam te rü le té re
ki ter je dõ bûn cse lek mény fel de rí té se kü lö nö sen bo nyo lult,
vagy ha a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei fel de rí tõ
mun ká já nak össze han go lá sá ra van szük ség.

(2) A kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ra vo nat ko zó, az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás nak tar tal -
maz nia kell:

1. a bûn cse lek mény le írá sát, amely nek fel de rí té sé re 
a bûn fel de rí tõ-cso port lét re jött;

2. a mû kö dé si te rü le tét, a mû kö dé sé nek fel té te le it,
idõ tar ta mát és meg hosszab bí tá sá nak fel té te le it;

3. össze té te lét és ve ze tõ jé nek meg ha tá ro zá sát;
4. ki he lye zett tag ja i nak kö te le zett sé ge it és jogosult -

ságait;
5. a ki he lye zett ta gok bün te tõ jo gi, va la mint a mû kö -

dé si kö ré ben oko zott ká ro kért  való fe le lõs sé gük
sza bá lya i ról  szóló tá jé koz ta tást;

6. a szer ve zé si in téz ke dé se ket és a mû kö dés költ sé -
gei vi se lé sé nek sza bá lya it.

(3) Ha a bûn fel de rí tõ-cso port ba ki he lye zett tag nak a kö -
zös bûn fel de rí tõ-cso port meg ha tá ro zott el já rá sá ban  való
rész vé te lé hez a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak
bel sõ joga sze rint en ge dély re van szük sé ge, a rész vé tel re
csak az en ge dély be szer zé sét köve tõen ke rül het sor.
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(4) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv le he tõ sé gei sze rint
biz to sít ja a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port mû kö dé sé hez
szük sé ges fel té te le ket.

(5) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv kö zös bûn fel de rí -
tõ-cso port ba ki he lye zett tag ja a meg ke re sett bûn ül dö zõ
szerv ál la má nak te rü le tén ön ál ló in téz ke dés vég re haj tá sá -
ra nem jo go sult.

(6) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv kö zös bûn fel de rí -
tõ-cso port ba ki he lye zett tag ja a bir to ká ban lévõ, nem mi -
nõ sí tett ada to kat és in for má ci ó kat ugyan azon ese tek ben és 
ugyan olyan fel té te lek kel ad hat ja át a meg ke re sett bûn ül -
dö zõ szerv kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ban részt ve võ tag -
jainak, mint ahogy azo kat a sa ját bûn ül dö zõ szer ve i nek
 átadhatná.

(7) A kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ren del ke zé sé re bo csá -
tott ada tok vagy in for má ció ki zá ró lag a kö vet ke zõ cé lok ra
hasz nál ha tók fel:

1. azon bûn cse lek mény fel de rí té sé re, amely re a kö -
zös bûn fel de rí tõ-cso port lét re jött;

2. az ada tot vagy in for má ci ót át adó bûn ül dö zõ
szerv elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val más bûn cse lek -
mény felderíté sére;

3. a köz biz ton sá got köz vet le nül és sú lyo san ve szé -
lyez te tõ bûn cse lek mény meg elõ zé se cél já ból, és
a 2. pont sé rel me nél kül, amennyi ben en nek alap -
ján bün te tõ el já rás  indul.

(8) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv kö zös bûn fel de rí -
tõ-cso port ba ki he lye zett tag ja mû kö dé se so rán sa ját ál la -
má nak bûn ül dö zõ szer vé vel együtt mû kö dõ sze mélyt ve het 
igény be.

(9) A Szer zõ dõ Fe lek vál lal ják, hogy a (8) be kez dés ben
meg je lölt együtt mû kö dõ sze mélyt, il let ve az ál ta la szol -
gál ta tott ada tot leg alább olyan vé de lem ben ré sze sí tik,
mint ami lyet ál la muk bel sõ jog sza bá lya elõ ír a bûn ül dö zõ
szer ve ik kel együtt mû kö dõ sze mé lyek, il let ve az ál ta luk
szol gál ta tott ada tok vé del me ese té ben.

14. cikk

Titkos információgyûjtés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a bûn fel de rí tés
so rán meg ke re sés re és ál la muk bel sõ jog sza bá lyai alap ján
tit kos in for má ció gyûj tést foly tat hat nak, amely nek ered -
mé nyé rõl köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást.

(2) A meg ke re sés nek a je len Meg ál la po dás 4. cik ke (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kon túl tar tal maz nia kell:

1. az esz köz, mód szer meg ne ve zé sét;
2. a tit kos in for má ció gyûj tés idõ tar ta mát;
3. a rög zí ten dõ és át adan dó ada tok kö rét;
4. az ada tok át adá sá nak mód ját;
5. a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén foly ta tott tit kos

in for má ció gyûj tés hez se gít ség mód ját;

6. an nak iga zo lá sát, hogy a tit kos in for má ció gyûj -
tést a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ál la má ban sza -
bály sze rû en en ge dé lyez ték.

(3) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv a meg ke re sés tel je -
sí té sét ál la má nak bel sõ jog sza bá lyai alap ján, to váb bá, ha
a meg ke re sés tel je sí té sé hez igaz ság ügyi ha tó ság enge -
délye szük sé ges, en nek be szer zé sét köve tõen kez di meg.

15. cikk

Összekötõ tisztviselõ

(1) A bûn ül dö zõ szer vek a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes
bûn ül dö zõ szer vé nek hoz zá já ru lá sá val ha tá ro zott idõ tar -
tam ra össze kö tõ tiszt vi se lõt küld het nek a má sik Szer zõ dõ
Fél bûn ül dö zõ szer ve i hez.

(2) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ ki kül dé sé nek cél ja a Szer -
zõ dõ Fe lek kö zöt ti, a je len Meg ál la po dás alap ján meg -
valósuló együtt mû kö dés meg gyor sí tá sa, va la mint a fo lya -
ma tos se gít ség nyúj tás biz to sí tá sa:

1. a bûn cse lek mé nyek fel de rí té sét, meg elõ zé sét és
vissza szo rí tá sát szol gá ló in for má ció cse ré ben;

2. a bûn ügyi tár gyú meg ke re sé sek tel je sí té sé ben;
3. az ál lam ha tár rend jé nek vé del mé vel és a vissza -

fo ga dá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá val kap cso la -
tos együtt mû kö dés ben;

4. a köz biz ton sá got fe nye ge tõ ve szé lyek el há rí tá sá -
val meg bí zott ha tó sá gok fel ada tai el lá tá sá hoz
szük sé ges in for má ci ók át adá sá val.

(3) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ a bûn ül dö zõ szer ve ket tá -
mo ga tó, ta nács adó sze re pet tölt be, bûn meg elõ zé si és bûn -
ül dö zé si in téz ke dé sek ön ál ló el vég zé sé re nem jo go sult az
õt fo ga dó bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén.

(4) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ fel ada ta it az õt kül dõ bûn ül -
dö zõ szer ve uta sí tá sai és az õt fo ga dó bûn ül dö zõ szer vé vel 
kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint lát ja el.

(5) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ mû kö dé sé nek rész le tes fel -
té te le i rõl a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes mi nisz te rei meg ál la -
pod nak.

16. cikk

Együttmûködés a közös kapcsolattartási szolgálati
helyeken

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti in for -
má ció cse re és együtt mû kö dés meg könnyí té se ér de ké ben
kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ket lé te sít het nek, il -
let ve más nem zet kö zi szer zõ dés ál tal lét re ho zott kö zös
kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyek fel ada ta it a je len cikk ben 
meg ha tá ro zott fel ada tok kal ki bõ vít he tik.
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(2) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ken a Szer zõ -
dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer ve i nek tag jai sa ját ha tás kö rük ben,
kö zös he lyen tel je sí tik szol gá la tu kat. En nek so rán köz re mû -
köd nek a je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott köz vet len
in for má ció cse ré ben, va la mint tá mo gat ják a je len Meg ál la po -
dás sze rin ti együtt mû kö dés összehango lását.

(3) Az együtt mû kö dés ki ter jed het a Szer zõ dõ Fe lek kö -
zött lét re jött ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján
a sze mé lyek át adá sá nak és vissza fo ga dá sá nak elõ ké szí té -
sé re és az ab ban  való köz re mû kö dés re is.

(4) A bûn ül dö zõ szer vek kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti
he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ tag jai a (2) és (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kon túl nem jo go sul tak in téz ke dés re, és nem -
ze ti ha tó sá ga ik irá nyí tá si és fe gyel mi jog kö re alá tar toz nak.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti 
he lyek lé te sí té sé nek he lyét, fel té te le it, az ille té kes szer ve -
ket, az együtt mû kö dés mód ját és a költ ség vi se lés sza bá -
lya it kü lön nem zet kö zi szer zõ dés ben sza bá lyoz hat ják.

(6) A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod hat nak ab ban, hogy
a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely mun ká já ban har -
ma dik ál lam bûn ül dö zõ szer vé nek tag ja is részt ve het.

IV. Fejezet

JOGVISZONYOK A MÁSIK SZERZÕDÕ FÉL
TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ ELJÁRÁS SORÁN

17. cikk

Az egyenruha és a szolgálati fegyverek viselésének 
és a kényszerítõ eszközök használatának szabályai

(1) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag ja a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén jo go sult az egyen ru -
há ját vi sel ni.

(2) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag ja a je len Meg ál la -
po dás ból szár ma zó fel ada tai tel je sí té se so rán a meg ke re -
sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén kény sze rí tõ esz -
kö zö ket nem al kal maz hat.

(3) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag ja a meg ke re sett bûn -
ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén a je len Meg ál la po dás ból
szár ma zó fel ada tai tel je sí té se, to váb bá a szol gá la ti he lyé re
tör té nõ oda- és vissza uta zás so rán a szol gá la ti fel sze re lé sét
nem vi he ti ma gá val, és nem vi sel he ti szol gá la ti fegy ve rét.

18. cikk

Szolgálati viszonyok és a bûnüldözõ szervek 
tagjainak védelme

(1) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag já nak a Szerb Köz -
tár sa ság tör vényei sze rin ti mun ka vi szo nyá ra és fe gyel mi
fe le lõs sé gé re, és a Ma gyar Köz tár sa ság tör vényei sze rin ti

mun ka- va la mint szol gá la ti jog vi szo nyá ra, és fe gyel mi fe -
le lõs sé gé re sa ját ál la má nak jog sza bá lyai vo nat koz nak.

(2) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén
szol gá la tot tel je sí tõ, a má sik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer -
ve tag já nak a je len Meg ál la po dás ban fog lalt fel ada tai vég -
re haj tá sa so rán ugyan olyan vé del met és se gít sé get nyújt,
mint a sa ját bûn ül dö zõ szer ve tag já nak.

19. cikk

Büntetõjogi védelem és felelõsség

A bûn ül dö zõ szer vek tag jai, akik a je len Meg ál la po dás
alap ján a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén vég zik te vé keny sé -
gü ket, az ál ta luk vagy sé rel mük re el kö ve tett bûn cse lek mé -
nyek te kin te té ben azo nos el bí rá lás alá es nek a má sik Szer -
zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve i nek tag ja i val.

20. cikk

Kártérítési felelõsség

(1) Ami kor az egyik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
tag ja a je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek meg fele lõen
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tel je sí ti fel ada tát, az ál ta la az
el já rá sa so rán oko zott ká ro kért az õt kül dõ Szer zõ dõ Fél,
azon Szer zõ dõ Fél joga sze rint fe lel, ahol a kár oko zás tör tént.

(2) Az a Szer zõ dõ Fél, amely nek te rü le tén az (1) be kez -
dés ben em lí tett kár be kö vet ke zett, a kárt ugyan olyan fel té -
te lek mel lett té rí ti meg, mint ha azt a sa ját bûn ül dö zõ szer -
vé nek tag ja okoz ta vol na.

(3) Az a Szer zõ dõ Fél, amely bûn ül dö zõ szer vé nek tag ja 
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén har ma dik sze mély nek kárt
oko zott, tel jes mér ték ben meg té rí ti ez utób bi Szer zõ dõ
Fél nek az ál ta la a ká ro sult nak vagy más sze mé lyek nek ki -
fi ze tett kár té rí tés össze gét.

(4) Az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott eset ben – har ma -
dik sze mé lyek kel szem ben fenn ál ló jo gai gya kor lá sá nak
sé rel me nél kül és a (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés ki -
vé te lé vel – a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen le mon da nak az
olyan ká rok meg té rí té sé nek igé nyé rõl, ame lye ket a má sik
Szer zõ dõ Fél tõl szen ved tek el, ki vé ve, ha a kárt szán dé ko -
san vagy sú lyos gon dat lan ság gal okoz ták.

V. Fejezet

ADATVÉDELEM

21. cikk

Az átadható személyes adatok köre

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán a Szer zõ dõ
Fe lek ille té kes szer vei a kö vet ke zõ sze mé lyes és kü lön le -
ges ada to kat ad hat ják át egy más nak:
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1) a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé ben részt ve võ
sze mé lyek és ezen sze mé lyek nek a bûn cse lek -
mény el kö ve té sé vel össze füg gõ kap cso la ta ik
sze mé lyes azo no sí tó ada ta it: csa lá di név, ko ráb bi 
csa lá di név, utó név, egyéb név (ál-, gúny-, ra gad -
vány név), nem, szü le té si idõ és hely, la kó hely,
je len le gi vagy eset le ges ko ráb bi ál lam pol gár ság;

2) az a) pont ban sze rep lõ sze mé lyek sze mély azo -
nos sá gát iga zo ló ok mány, út le vél vagy más úti
ok mány ada ta it (szá ma, ki ál lí tá sá nak idõ pont ja,
a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé se, a ki ál lí tás he lye,
az ér vé nyes ség ide je, a te rü le ti ér vé nyes sé ge);

3) a bûn cse lek mény el kö ve té sé ben részt vevõ sze -
mé lyek ujj- és te nyér nyo ma tá ra, DNS pro fil já ra,
il let ve min tá já ra, sze mély le írá sá ra, fény ké pé re
vo nat ko zó ada to kat;

4) a je len Meg ál la po dás 7. cik ké nek (3) be kez dé se
sze rin ti in for má ci ók ban sze rep lõ sze mé lyes és
kü lön le ges ada to kat;

5) va la mint mind azon sze mé lyes ada to kat, ame lye -
ket az együtt mû kö dõ szer vek a je len Meg ál la po -
dás alap ján gyûj te nek és ad nak át egy más nak.

22. cikk

Az adatkezelés szabályai

A je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott együtt mû kö -
dés ke re té ben a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei ha tá -
lyos bel sõ jog sza bá lya ik alap ján az adat ke ze lés re vo nat ko -
zó aláb bi ren del ke zé sek sze rint jár nak el:

1) a meg ke re sés ben meg kell je löl ni az át adan dó ada -
tok kö rét, fel hasz ná lá suk cél ját és jog alap ját;

2) az ada to kat át ve võ bûn ül dö zõ szerv (a továb biak -
ban: át ve võ Fél) csak a je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott cé lok ra és az ada to kat át adó bûn ül dö zõ szerv (a továb -
biak ban: át adó Fél) ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek kel ke -
zel he ti a sze mé lyes ada to kat. Az át adó Fél ké ré sé re az át -
ve võ Fél tá jé koz ta tást nyújt az át adott sze mé lyes ada tok
fel hasz ná lá sá ról;

3) az ada tok át adá sa elõtt az át adó Fél nek, mi u tán meg -
ál la pí tot ta, hogy az ada tok át adá sa szük sé ges a meg je lölt
cél ra és ará nyos az zal, va la mint össz hang ban áll bel sõ jog -
sza bá lya i val, meg kell gyõ zõd nie az át adan dó ada tok he -
lyes sé gé rõl. Amennyi ben az át adott ada tok ról meg ál la pí -
tást nyer, hogy azok hely te le nek vagy át adá suk til tott, az
át adó Fél ké se de lem nél kül tá jé koz tat ja er rõl az át ve võ Fe -
let, aki az át adott ada to kat ké re lem re ha la dék ta la nul ki ja -
vít ja vagy tör li;

4) az ada tok át adá sa kor az át adó Fél nek fel kell tün tet -
nie az ada tok tör lé si és meg sem mi sí té si ha tár ide jét a ha tá -
lyos bel sõ jog sza bá lya i nak meg fele lõen. Ha az át adó Fél
az át ve võ Fél lel spe ci á lis meg õr zé si ha tár idõt kö zöl, úgy
az át ve võ Fél kö te les azt be tar ta ni;

5) a sze mé lyes ada tok ki zá ró lag a je len Meg ál la po dás
1. cik ke sze rin ti, arra fel ha tal ma zott bûn ül dö zõ szer vek -
nek ad ha tók át. Más szer vek nek az ada tok az át adó Fél elõ -
ze tes írás be li hoz zá já ru lá sá val to váb bít ha tók a 3) pont ban
sze rep lõ fel té te lek vizs gá la ta alap ján;

6) a je len Meg ál la po dás alap ján át adott és át vett ada -
tok ról az adat ke ze lõ szer vek nek nyil ván tar tást kell ve zet -
ni ük, amely leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: az adat -
szol gál ta tás cél ját, jog alap ját, tar tal mát, a to váb bí tott ada -
tok faj tá ját, az ada tot to váb bí tó egye di azo no sí tó ját, az
adat át adás sal érin tett sze mély ne vét, az át adó és át ve võ
szer vet, az át adás idõ pont ját és az ada tok tör lé sé nek ha tár -
ide jét;

7) az on-li ne adat szol gál ta tást au to ma ti ku san kell nyil -
ván tar ta ni;

8) a nyil ván tar tá sok leg alább öt évig me gõ ri zen dõk, az
át adott kü lön le ges ada tok át adá sá ra vo nat ko zó nyil ván tar -
tás az ezen ada tok ra vo nat ko zó bel sõ jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ide ig õri zen dõk meg;

9) a nyil ván tar tás ada tai ki zá ró lag az adat vé de lem re
vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé sé re hasz nál -
ha tók fel;

10) a je len Meg ál la po dás alap ján át adott ada tok har ma -
dik or szág ré szé re tör té nõ to vább adá sa csak az át adó Fél
írás be li hoz zá já ru lá sa ese tén meg en ge dett.

23. cikk

Az érintett személy tájékoztatása

Az át ve võ Fél nek kon zul tál nia kell az át adó Fél lel ar ról, 
hogy tá jé koz tat hat ja-e az érin tett sze mélyt a nyil ván tar tá -
sá ban sze rep lõ sze mé lyes és kü lön le ges ada ta i ról, és fel -
hasz ná lá suk cél já ról. Az át ve võ Fél nek az át adó Fél erre
vo nat ko zó uta sí tá sa sze rint kell el jár nia.

24. cikk

Adatkezelés a másik Szerzõdõ Fél területén folytatott
eljárás során

(1) A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa ke re té ben, a má -
sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén foly ta tott el já rás so rán meg szer -
zett sze mé lyes ada tok ke ze lé sé nek el len õr zé se azon Szer -
zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga i nak a fel ada ta, amely nek ré -
szé re ezen sze mé lyes ada to kat meg sze rez ték. A má sik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i ra is te kin tet tel, az adat ke ze lés
azon Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai sze rint tör té nik,
amely nek a bûn ül dö zõ szer vei ré szé re a sze mé lyes ada to -
kat meg sze rez ték. En nek so rán be kell tar ta ni a sze mé lyes
ada tot át adó ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott, az adat ke ze lés re
vo nat ko zó elõ írásokat.
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(2) A bûn ül dö zõ szer vek azon tag ja i nak, akik a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le tén tel je sí tik fel ada tu kat, nem biz -
tosítható köz vet len hoz zá fé rés az ezen Szer zõ dõ Fél
szer vei ál tal ke zelt gépi fel dol go zá sú sze mé lyes ada tok -
hoz.

25. cikk

Minõsített adatok átadása

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben a Szer zõ -
dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a mi nõ sí tett ada to kat tar tal ma -
zó meg ke re sé se ket és az arra adott vá la szo kat, va la mint az
együtt mû kö dé sük so rán ke let ke zett mi nõ sí tett ada to kat
tar tal ma zó in for má ci ó kat – a je len Meg ál la po dás 3. cik ké -
nek (2) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ri sza bá lyok ra fi gye -
lem mel – köz vet le nül küld he tik meg egy más nak, il let ve
cse rél he tik ki.

26. cikk

Minõsített adatok védelme

A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a je len Meg ál la po -
dás vég re haj tá sa so rán az át vett mi nõ sí tett ada tok vé del -
mé re az aláb bi ren del ke zé se ket al kal maz zák:

1) a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél ha zai jog sza bá lyai sze -
rint mi nõ sí tett ada to kat ezen ada to kat át ve võ Fél nek
ugyan olyan vé de lem ben kell ré sze sí te nie, mint ami lyen -
ben a je len Meg ál la po dás mel lék le tét ké pe zõ meg fe lel te té -
si táb lá zat alap ján a sa ját ha zai jog sza bá lyai sze rin ti mi nõ -
sí té si je lö lés sel el lá tott ada ta it ré sze sí ti. Ez a mel lék let a je -
len Meg ál la po dás szer ves ré szét ké pe zi;

2) a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél nek meg kell je löl nie az
át adott mi nõ sí tett adat ér vé nyes sé gi ide jét;

3) a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél ha la dék ta la nul, írás ban
tá jé koz tat ja a mi nõ sí tett ada tot át ve võ Fe let az ada tok kal
kap cso la tos vál to zá sok ról, il let ve a mi nõ sí tett ada tok je lö -
lé sé nek, ér vé nyes sé gi ide jé nek mó do sí tá sá ról, a mi nõ sí tés
meg szün te té sé rõl. A mi nõ sí tett ada tot át ve võ Fél a tá jé -
koz ta tás nak meg fele lõen mó do sít ja a mi nõ sí té si je lö lést,
az ér vé nyes sé gi idõt, il let ve meg szün te ti a mi nõ sí tett adat -
ként tör té nõ ke ze lést;

4) az át adott mi nõ sí tett ada to kat csak olyan cél ra le -
het fel hasz nál ni, ami lyen cél ból azo kat át ad ták, és azo -
kat csak azon sze mé lyek szá má ra sza bad hoz zá fér he tõ -
vé ten ni, akik a bel sõ jog sza bá lyok elõ írásai sze rint erre
jo go sul tak;

5) az át adott mi nõ sí tett ada to kat a je len Meg ál la po dás -
ban fel so rolt szer ve ken kí vü li szer vek nek csak a mi nõ sí tett 
ada tot át adó Fél elõ ze tes, írás ban adott hoz zá já ru lá sa alap -
ján le het to vább ad ni;

6) az át adott mi nõ sí tett ada tok vé del mét szol gá ló
jog sza bá lyok nak a mi nõ sí tett ada tot át ve võ Fél nél tör -
tént  bármilyen meg sér té sé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat -
ni kell a mi nõ sí tett ada tot át adó Fe let. A tá jé koz ta tás nak
ki kell tér nie a jog sza bá lyok meg sér té sé nek kö rül mé -
nye i re és ezek kö vet kez mé nye i re, va la mint a kö vet kez -
mé nyek mér sék lé sé re, és a vo nat ko zó jog sza bá lyok jö -
võ be ni meg sér té sé nek meg elõ zé se ér de ké ben ho zott in -
téz ke dé sek re;

7) a je len Meg ál la po dás ér tel mé ben át adott mi nõ sí tett
ada tok har ma dik or szág ré szé re tör té nõ to vább adá sa csak
a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá -
sa ese tén meg en ge dett;

8) a je len Meg ál la po dás 13. cik ke alap ján lét re ho zott
kö zös bûn fel de rí tõ-cso port mun ká já hoz szük sé ges mi nõ -
sí tett ada tok nak a má sik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé -
nek ki he lye zett tag ja ré szé re tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lét 
azon mi nõ sí tett ada tok ese té ben, ame lye ket a je len Meg ál -
la po dás ban meg ha tá ro zott együtt mû kö dés ben részt vevõ
bûn ül dö zõ szer vek mi nõ sí tet tek, a kö zös bûn fel de rí tõ-cso -
por tot lét re ho zó szerv ve ze tõ je en ge dé lye zi. Az együtt mû -
kö dés ben részt nem vevõ szer vek ál tal mi nõ sí tett ada tok
át adá sá hoz be kell sze rez ni a mi nõ sí tõ hoz zá já ru lá sát.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk

Költségek

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán – a Szer zõ dõ
Fe lek köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve i nek el té rõ meg ál la -
po dá sa, vagy a je len Meg ál la po dás ban fog lalt el té rõ ren -
del ke zés hi á nyá ban – mind két Szer zõ dõ Fél maga vi se li
a sa ját bûn ül dö zõ szer vei el já rá sa so rán fel me rü lõ költ sé -
ge ket.

28. cikk

Más nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz  való 
viszony

A je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem érin tik
a Szer zõ dõ Fe lek egyéb két- vagy több ol da lú nem zet kö -
zi szer zõ dé se i ben sze rep lõ kö te le zett ség vál la lá sa it. A
je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja azo kat a jo go kat
és kö te le zett sé ge ket, ame lyek a Ma gyar Köz tár sa ság eu -
ró pai uni ós tag sá gá ból, il let ve a Ma gyar Köz tár sa ság és
a Szerb Köz tár sa ság nem zet kö zi szer ve ze tek ben  való
tag sá gá ból fa kad nak.
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29. cikk

A viták rendezése

A je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá -
sá ból adó dó vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek az ille té kes ha tó sá -
gok kö zöt ti tár gya lá sok út ján, en nek ered mény te len sé ge
ese tén, dip lo má ci ai úton ren de zik.

30. cikk

A Megállapodás hatálybalépése

A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy mást ar -
ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges
bel sõ jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek ele get tet tek. A Meg -
ál la po dás a ké sõb bi jegy zék kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30. (har min ca dik) na pon lép ha tály ba.

31. cikk

Egyéb rendelkezések

(1) A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól, és azt
bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton, írás ban bár mi -
kor fel mond hat ja, mely így a fel mon dás ról  szóló jegy zék
kéz hez vé te lét kö ve tõ 6. (ha to dik) hó na pot kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

(2) A je len Meg ál la po dás 1. cikk 1. pont ja sze rin ti szer -
vek rõl, va la mint a je len Meg ál la po dás 12. cik ké ben,
13. cik ké ben és 25. cik ké ben fog lal tak vég re haj tá sá ra fel -
jo go sí tott szer vek rõl a Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po -
dás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc (30) na pon be lül dip -
lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást. A Szer zõ dõ Fe lek
dip lo má ci ai úton, ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy mást
a bûn ül dö zõ szer ve ik el ne ve zé sé ben, azok ha tás kö ré ben
és a ha tár te rü let ben, va la mint a je len Meg ál la po dás mel -
lék le té ben sze rep lõ mi nõ sí té si je lö lé sek ben be kö vet ke zett
vál to zá sok ról.

(3) Mind két Szer zõ dõ Fél a je len Meg ál la po dás al kal -
ma zá sát rész ben vagy egész ben át me ne ti leg fel füg geszt -
he ti, amennyi ben az sér ti vagy ve szé lyez te ti szu ve re ni tá -
sát, biz ton sá gát, köz rend jét vagy ha az a Szer zõ dõ Fe lek
jog sza bá lya i val el len té tes. Az ilyen in téz ke dé sek meg ho -
za ta lá ról vagy vissza vo ná sá ról a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má -
ci ai úton, írás ban ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy mást. A
je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá nak fel füg gesz té se, il let -
ve an nak vissza vo ná sa az er rõl  szóló ér te sí tés ben meg je -
lölt idõ pont tól lép ha tály ba.

(4) A je len Meg ál la po dás nyil ván tar tás ba vé te lé rõl az
Egye sült Nem ze tek fõ tit kár sá gán, az Egye sült Nem ze tek
Alap ok má nyá nak 102. cik ke sze rint, a ma gyar Szer zõ dõ

Fél gon dos ko dik. A ma gyar Szer zõ dõ Fél a nyil ván tar tás -
ba vé tel rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a szerb Szer zõ dõ
Fe let.

Ké szült Belg rád ban, 2009. már ci us 6. nap ján, két ere -
deti pél dány ban, ma gyar és szerb nyel ven, mind két nyel vû 
szö veg egy aránt hi te les.

„Aláírások”

Melléklet

A minõsített adatok jelölése
és azok megfeleltetése

A Szer zõ dõ Fe lek – a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szerb
Köz tár sa ság kö zött a bûn ül dö zõ szer vek nek a ha tá ro kat át -
lé põ bû nö zés meg elõ zé sé ben és a szer ve zett bû nö zés el le -
ni harc ban foly ta tott együtt mû kö dé sé rõl  szóló Meg ál la po -
dás 26. cik ké ben fog lal tak ra fi gye lem mel – a Ma gyar Köz -
tár sa ság és a Szerb Köz tár sa ság jog sza bá lyai alap ján meg -
ál la pít ják, hogy az aláb bi mi nõ sí tett ada tok mi nõ sí té si je -
lö lé sei meg fe lel nek egy más nak:

a Ma gyar
Köz tár sa ság ban

a Szerb
Köz tár sa ság ban

an gol nyel vû
meg fe le lõ je

„Szi go rú an tit kos!” )Dr"&>" H"j>" TOP SECRET

„Tit kos!” E:Jr$,>" H"j>"-   
FHD@(@
B@&,D:\4&@

SECRET

„Bi zal mas!” E:Jr$,>" H"j>"-
B@&,D:\4&@

CONFIDENTIAL

„Kor lá to zott
ter jesz té sû!”

1" 4>H,D>J
JB@HD,$

RESTRICTED

„

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

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 30. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

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

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a 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
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III. Kormány rendeletek

A Kormány
105/2009. (V. 14.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló
 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, 

valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
 szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
deregulációval összefüggõ módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, to -
váb bá a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dés a) pont 7. al pont já ban, a bá nyá szat ról
 szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 50/A.  § (1) be kez dés
o) pont já ban, a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény 73/A.  § a) pont já ban, az épí tett kör nye zet
ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör -
vény 62.  § (1) be kez dés a) pont já ban, a ví zi köz le ke dés rõl
 szóló 2000. évi XLII. tör vény 88.  § (1) be kez dés a) pont -
jában, a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 88.  § (1) be kez dés a) pont já ban, va la -
mint az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ról  szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
(5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az el nök – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke -
zik – mun kál ta tói jog kört gya ko rol a Köz pon ti Hi va tal al -
kal ma zot tai fe lett, va la mint ki ne ve zi, fel men ti a Ha tó ság
te rü le ti szer ve i nek al kal ma zot ta it és a ve ze tõi ki ne ve zés -
sel, meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk fe lett fe gyel -
mi jog kört gya ko rol.

(6) A Ha tó ság te rü le ti szer vé nek ve ze tõ je az igaz ga tó,
aki – a ki ne ve zés, a fel men tés és a ve ze tõi ki ne ve zés sel,
meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk fe let ti fe gyel mi
jog kör ki vé te lé vel – gya ko rol ja a mun kál ta tói jog kört
a Ha tó ság te rü le ti szer vé nek al kal ma zot tai fe lett.”

2.  §

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

„(2) A Ha tó ság te rü le ti szer vei ál tal ha tás kö rük be tar to -
zó ügyek ben ho zott dön tés el le ni fel leb be zést má sod fo kon 
a Köz pon ti Hi va tal bí rál ja el.”

3.  §

Az R. a 7.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
7/A.  §-sal egé szül ki:

„A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét
ellátó hatóság kijelölése

7/A.  § (1) A köz le ke dé si sa já tos épít mény faj ták épí tés -
fel ügye le tét el lá tó ha tó ság ként a Kor mány a Ha tó sá got je -
lö li ki.

(2) El sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság ként
a) az or szá gos köz út há ló zat ba tar to zó au tó pá lyák, au tó -

utak és a köz úti ha tár át ke lõ he lyek köz le ke dé si épít mé nyei,
to váb bá a 30 mé ter sza bad nyí lást meg ha la dó hi dak, va la mint 
az alag utak te kin te té ben a Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga,

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó köz úti köz le ke dé si 
épít mé nyek vo nat ko zá sá ban a re gi o ná lis igaz ga tó ság
jár el.

(3) El sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság ként a lé gi köz le -
ke dé si épít mé nyek vo nat ko zá sá ban a Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó ság jár el.

(4) El sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság ként
a) a nem bá nyá sza ti célú sik ló és füg gõ pá lya, va la mint

a sí fel vo nó te kin te té ben a re gi o ná lis igaz ga tó ság,
b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó vas úti köz le ke dé si

épít mé nyek vo nat ko zá sá ban a Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga
jár el.

(5) El sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság ként
a) a komp és rév át ke lõ he lyek, úszó mû ves ki kö tõ he -

lyek, úszó mû ál lá sok, vesz teg lõ he lyek és – a nem zet kö zi
ví zi utak ki vé te lé vel – ví zi sport pá lyák te kin te té ben a re -
gionális igaz ga tó ság,

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó ví zi köz le ke dé si épít -
mé nyek vo nat ko zá sá ban a Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga
jár el.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3.  §-a és a (4) be kez dés 2009. jú li us 1-jén
lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti
a) a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ról  szóló

267/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 3.  §-a (5) be kez dé sé -
nek j) pont já ban az „az Épí té si Geo tech ni kai Adat tár,”
szö veg rész,

b) az Épí té si Geo tech ni kai Adat tár lé te sí té sé rõl  szóló
9/1978. (IX. 14.) ÉVM ren de let.

(4) Ha tá lyát vesz ti
a) az R. 4.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban a ,,to váb -

bá ezek épí tés fel ügye le te” szö veg rész,
b) a ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la -

mint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren -
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de let 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja és 4.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont ja,

c) a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let
1.  §-a (4) be kez dé sé nek 13. pont ja, va la mint 2.  §-a (1) be -
kez dé sé nek j) pont ja.

(5) Az R.
a) 4.  §-a (1) be kez dé sé ben a ,,Kkt. 29.  §-ának (5) be -

kez dés ben” szö veg rész he lyé be a ,,Kkt. 29.  §-ának (9) be -
kez dé sé ben” szö veg, a ,,Kkt. 29.  §-ának (6) be kez dés ben”
szö veg rész he lyé be a ,,Kkt. 29.  §-ának (10) be kez dé sé ben” 
szö veg,

b) 4.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban és 7.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a ,,Ki emelt Ügyek Igaz ga tó ság” szö veg -
rész he lyé be a ,,Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 6/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a ,,vas úti köz le ke dés -
rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör vény” szö veg rész he lyé -
be a ,,Vtv.” szö veg,

d) 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben a ,,Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg rész he lyé be a ,,Köz -
pon ti Hi va tal” szö veg
lép.

(6) Az ózon ré te get le bon tó anya gok kal és egyes flu or -
tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal kap cso la tos te vé keny sé -
gek rõl  szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. ren de let 3.  §
(5) be kez dé sé ben a ,,hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a ,,Hon vé del mi Mi nisz té ri um Köz -
pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal (a továb biak ban:
HM KEHH)” szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé ben a ,,Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a ,,HM KEHH”
szö veg lép.

(7) E ren de let 2009. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
106/2009. (V. 14.) Korm.

rendelete

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott,
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény

módosításának kihirdetésérõl

(Az Egyez mény II. mel lék le té nek mó do sí tá sa 2009. ja nu ár
1. nap ján lé pett nem zet kö zi jogi ér te lem ben ha tály ba.)

1.  §

A Kor mány a sport be li dop ping el le ni nem zet kö zi
egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) II. mel lék le té -
nek mó do sí tá sát e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény II. mel lék le te mó do sí tá sá nak hi te les an -
gol nyel vû szö ve ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for -
dí tá sa a kö vet ke zõ:

„INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST
DOPING IN SPORT

Annex II – Standards for Granting Therapeutic 
Use Exemptions

Paris, 1 January 2009

Extract from the INTERNATIONAL STANDARD
FOR THERAPEUTIC USE

EXEMPTIONS, 1 January 2009 of the World
Anti-Doping Agency (WADA)

PART TWO: STANDARDS FOR GRANTING
THERAPEUTIC USE

EXEMPTIONS

4.0 Cri te ria for Gran ting a The ra pe u tic Use Exemp -
ti on

A therapeutic use exemption (TUE) may be granted to
an Athlete permitting the Use of a Prohibited Substance or
Prohibited Method contained in the Prohibited List. An
application for a TUE will be reviewed by a Therapeutic
Use Exemption Committee (TUEC). The TUEC will be
appointed by an Anti-Doping Organization. An exemption 
will be granted only in strict accordance with the following 
criteria:

[Comment: This Standard can apply to all Athletes as
defined by and subject to the Code, i.e. able-bodied
Athletes and Athletes with disabilities. This Standard will
be applied according to an individual’s circumstances.
For example, an exemption that is appropriate for an
Athlete with a disability may be inappropriate for other
Athletes.]

4.1 The Athlete should submit an application for a TUE
no less than twenty-one (21) days before he/she needs the
approval (for instance an Event).

4.2 The Athlete would experience a significant
impairment to health if the Prohibited Substance or
Prohibited Method were to be withheld in the course of
treating an acute or chronic medical condition.

4.3 The therapeutic Use of the Prohibited Substance or
Prohibited Method would produce no additional
enhancement of performance other than that which might
be anticipated by a return to a state of normal health
following the treatment of a legitimate medical condition.
The Use of any Prohibited Substance or Prohibited
Method to increase „low-normal” levels of any
endogenous hormone is not considered an acceptable
therapeutic intervention.
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4.4 There is no reasonable therapeutic alternative to the
Use of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited
Method.

4.5 The necessity for the Use of the otherwise
Prohibited Substance or Prohibited Method cannot be a
consequence, wholly or in part, of prior non-therapeutic
Use of any substance from the Prohibited List.

4.6 The TUE will be cancelled by the granting body, if:
(a) The Athlete does not promptly comply with any

requirements or conditions imposed by the Anti-Doping
Organization granting the exemption.

(b) The term for which the TUE was granted has
expired.

(c) The Athlete is advised that the TUE has been
withdrawn by the Anti-Doping Organization.

[Comment: Each TUE will have a specified duration as
decided upon by the TUEC. There may be cases when a
TUE has expired or has been withdrawn and the
Prohibited Substance subject to the TUE is still present in
the Athlete’s body. In such cases, the Anti-Doping
Organization conducting the initial review of an adverse
analytical finding will consider whether the finding is
consistent with expiry or withdrawal of the TUE.]

4.7 An application for a TUE will not be considered for
retroactive approval except in cases where:

(a) Emergency treatment or treatment of an acute
medical condition was necessary, or

(b) due to exceptional circumstances, there was
insufficient time or opportunity for an applicant to submit,
or a TUEC to consider, an application prior to Doping
Control, or

(c) the conditions set forth under 7.13 apply.
[Comment: Medical emergencies or acute medical

situations requiring administration of an otherwise
Prohibited Substance or Prohibited Method before an
application for a TUE can be made, are uncommon.
Similarly, circumstances requiring expedited
consideration of an application for a TUE due to imminent 
competition are infrequent. Anti-Doping Organizations
granting TUEs should have internal procedures which
permit such situations to be addressed.]

5.0. Confidentiality of Information

5.1 The applicant must provide written consent for the
transmission of all information pertaining to the
application to members of the TUEC and, as required,
other independent medical or scientific experts, or to all
necessary staff involved in the management, review or
appeal of TUEs.

Should the assistance of external, independent experts
be required, all details of the application will be circulated
without identifying the Athlete concerned. The applicant
must also provide written consent for the decisions of the
TUEC to be distributed to other relevant Anti-Doping
Organizations under the provisions of the Code.

5.2 The members of the TUECs and the administration
of the Anti-Doping Organization involved will conduct all
of their activities in strict confidence. All members of a
TUEC and all staff involved will sign confidentiality
agreements. In particular they will keep the following
information confidential:

(a) All medical information and data provided by the
Athlete and physician(s) involved in the Athlete’s care.

(b) All details of the application including the name of
the physician(s) involved in the process.

Should the Athlete wish to revoke the right of the TUEC
or the WADA TUEC to obtain any health information on
his/her behalf, the Athlete must notify his/her medical
practitioner in writing of the fact. As a consequence of
such a decision, the Athlete will not receive approval for a
TUE or renewal of an existing TUE.

6.0 The ra pe u tic Use Exemp ti on Com mit te es (TUECs)

TUECs shall be constituted and act in accordance with
the following guidelines:

6.1 TUECs should include at least three (3) physicians
with experience in the care and treatment of Athletes and a
sound knowledge of clinical, sports and exercise medicine. 
In order to ensure a level of independence of decisions, the
majority of the members of any TUEC should be free of
conflicts of interest or political responsibility in the Anti-
Doping Organization. All members of a TUEC will sign a
conflict of interest agreement. In applications involving
Athletes with disabilities, at least one TUEC member must
possess specific experience with the care and treatment of
Athletes with disabilities.

6.2 TUECs may seek whatever medical or scientific
expertise they deem appropriate in reviewing the
circumstances of any application for a TUE.

6.3 The WADA TUEC shall be composed following the
criteria set out in Article 6.1. The WADA TUEC is
established to review on its own initiative TUE decisions
granted by Anti-Doping Organizations. As specified in
Article 4.4 of the Code, the WADA TUEC, upon request by 
Athletes who have been denied TUEs by an Anti-Doping
Organization, will review such decisions with the power
to reverse them.

7.0 Therapeutic Use Exemption (TUE) Application
Process

7.1 A TUE will only be considered following the receipt 
of a completed application form that must include all
relevant documents (see Annex 2 – TUE form). The
application process must be dealt with in accordance with
the principles of strict medical confidentiality.

7.2 The TUE application form(s), as set out in Annex 2,
can be modified by Anti-Doping Organizations to include
additional requests for information, but no sections or
items shall be removed.
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7.3 The TUE application form(s) may be translated into
other language(s) by Anti-Doping Organizations, but
English or French must remain on the application form(s).

7.4 An Athlete may not apply to more than one
Anti-Doping Organization for a TUE. The application
must identify the Athlete’s sport and, where appropriate,
discipline and specific position or role.

7.5 The application must list any previous and/or
current requests for permission to use an otherwise
Prohibited Substance or Prohibited Method, the body to
whom that request was made, and the decision of that
body.

7.6 The application must include a comprehensive
medical history and the results of all examinations,
laboratory investigations and imaging studies relevant to
the application. The arguments related to the diagnosis and 
treatment, as well as duration of validity, should follow the 
WADA „Medical Information to Support the Decisions of
TUECs”. For asthma, the specific requirement(s) set out in 
Annex 1 must be fulfilled.

7.7 Any additional relevant investigations,
examinations or imaging studies requested by the TUEC
of the Anti-Doping Organization before approval will be
undertaken at the expense of the applicant or his/her
national sport governing body.

7.8 The application must include a statement by an
appropriately qualified physician attesting to the necessity
of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited
Method in the treatment of the Athlete and describing why
an alternative, permitted medication cannot, or could not,
be used in the treatment of this condition.

7.9 The dose, frequency, route and duration of
administration of the otherwise Prohibited Substance or
Prohibited Method in question must be specified. In case
of change, a new application should be submitted.

7.10 In normal circumstances, decisions of the TUEC
should be completed within thirty (30) days of receipt of
all relevant documentation and will be conveyed in writing 
to the Athlete by the relevant Anti-Doping Organization.
In case of a TUE application made in a reasonable time
limit prior to an Event the TUEC should use its best
endeavors to complete the TUE process before the start of
the Event. Where a TUE has been granted to an Athlete in
the Anti-Doping Organization Registered Testing Pool,
the Athlete and WADA will be provided promptly with an
approval which includes information pertaining to the
duration of the exemption and any conditions associated
with the TUE.

7.11 (a) Upon receiving a request by an Athlete for
review, the WADA TUEC will, as specified in Article 4.4
of the Code, be able to reverse a decision on a TUE denied
by an Anti-Doping Organization. The Athlete shall
provide to the WADA TUEC all the information for a TUE

as submitted initially to the Anti-Doping Organization
accompanied by an application fee. Until the review
process has been completed, the original decision remains
in effect. The process should not take longer than thirty
(30) days following receipt of all the information by
WADA.

(b) WADA can, on its own initiative, undertake a review
at any time.

7.12 If the decision regarding the granting of a TUE is
reversed by WADA upon review, the reversal shall not
apply retroactively and shall not disqualify the Athlete’s
results during the period that the TUE had been granted
and shall take effect no later than fourteen (14) days
following notification of the decision to the Athlete.

7.13 Use of inhaled Beta-2 Agonists:
– The Use of inhaled formoterol, salbutamol,

salmeterol, terbutaline reflects current clinical practice.
The Use of these substances should be declared on
ADAMS where reasonably feasible and in accordance with
the Code as soon as the product is used and must as well be
declared on the Doping Control form at the time of
Testing. Failure to declare will be taken into account in the
result management process in particular in case of
application for a Retroactive TUE.

– Athletes using the substances listed above by
inhalation must have a medical file justifying this Use and
meeting the minimum requirements outlined in Annex 1.

Depending upon the category of the Athlete, the
medical file will be evaluated as follows:

– For all Athletes included in an International
Federation Registered Testing Pool a regular TUE
approved before the Use of the substance.

– For Athletes participating in an International Event
but who are not included in an International Federation
Registered Testing Pool either a TUE, or a Retroactive
TUE in the case of an Adverse Analytical Finding, in
accordance with the rule of the International Federation or
of the Major Event Organization.

– For national-level Athletes who are not included in an 
International Federation Registered Testing Pool, whether
or not they are part of a national Registered Testing Pool,
either a TUE, or a Retroactive TUE in the case of an
Adverse Analytical Finding, in accordance with the rules
of the National Anti-Doping Organization.

– No Retroactive TUE will be granted if the
requirements of Annex 1 are not met meaning that any
Adverse Analytical Finding reported by the laboratory in
these circumstances will result in an anti-doping rule
violation.

– Any Athlete may apply for a TUE at any time if they
wish.

– Any Athlete who has applied for a TUE or a
Retroactive TUE and who was denied such TUE may not
use the substance without the prior granting of a TUE (no
Retroactive TUE will be permitted).
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8.0 Declaration of Use Process

8.1 It is acknowledged that some substances included on 
the List of Prohibited Substances are used to treat medical
conditions frequently encountered in the athlete
population. For monitoring purposes, these substances, for 
which the route of administration is not prohibited, will
require a simple declaration of use. These are strictly
limited to:

Glucocorticosteroids used by non systemic routes,
namely intraarticular, periarticular, peritendinous,
epidural intradermal injections and inhaled route.

8.2 For the mentioned substances, the declaration of
Use should be done through ADAMS where reasonably
feasible and in accordance with the Code by the Athlete at
the same time as the Use starts. This declaration should
mention the diagnosis, the name of the substance, the dose
undertaken, the name and the contact details of the
physician.

In addition, the Athlete must declare the Use of the
substance in question on the Doping Control form.

9.0 Clearinghouse

9.1 Anti-Doping Organizations are required to provide
WADA with all TUEs approved for Athletes who are part of 
a national or international Registered Testing Pool, and all
supporting documentation, in accordance with section 7.

9.2 The declarations of use should be available to
WADA (ADAMS).

9.3 The clearinghouse shall guarantee strict
confidentiality of all the medical information.

10.0 Transitional Provision

Abbreviated Therapeutic Use Exemptions (ATUEs)
delivered prior to December 31 2008, shall remain
governed by the 2005 TUE Standard.

These ATUEs shall remain valid after January 1 2009,
until the earliest of:

(a) The date on which they are cancelled by the
competent TUEC following review in accordance with art. 
8.6 of the 2005 TUE Standard;

(b) Their expiry date as mentioned on the ATUE;
(c) December 31 2009.

Annex 1: Minimal requirements for the medical file
to be used for the TUE process in the case of asthma
and its clinical variants

The file must reflect current best medical practice to
include:

(1) A complete medical history;
(2) A comprehensive report of the clinical examination

with specific focus on the respiratory system;
(3) A report of spirometry with the measure of the

Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV1);

(4) If airway obstruction is present, the spirometry will
be repeated after inhalation of a short acting Beta-2
Agonist to demonstrate the reversibility of
bronchoconstriction;

(5) In the absence of reversible airway obstruction, a
bronchial provocation test is required to establish the
presence of airway hyper-responsiveness;

(6) Exact name, speciality, address (including
telephone, e-mail, fax) of examining physician.”

„SPORTBELI DOPPING ELLENI NEMZETKÖZI
EGYEZMÉNY

II. melléklet: Gyógyászati célú mentesség
megadásának szabályai

Párizs, 2009. január 1.

Kivonat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
(WADA) „GYÓGYÁSZATI CÉLÚ

MENTESSÉGEKRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI
KÖVETELMÉNY” címû, 2009. január 1-jétõl

alkalmazandó dokumentumából

II. RÉSZ: GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉG
MEGADÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.0 A gyó gyá sza ti célú men tes ség meg adá sá val kap -
cso la tos kö ve tel mé nyek

A gyó gyá sza ti célú men tes ség (TUE), mely en ge dé lye zi 
a til tó lis tán sze rep lõ til tott szer vagy til tott mód szer hasz -
ná la tát, spor to lók nak ad ha tó meg. A men tes ség irán ti ké -
rel met a TUE bi zott ság bí rál ja el. A TUE bi zott ság tag ja it
egy dop ping el le nes szer ve zet ne ve zi ki. A men tes ség szi -
go rú an csak az aláb bi kö ve tel mé nyek be tar tá sá val ad ha tó
meg:

[Kom men tár: Ez a kö ve tel mény min den, a Sza bály zat -
ban de fi ni ált és an nak ha tá lya alá tar to zó spor to ló ra vo -
nat ko zik, azaz az ép spor to lók ra és a fo gya té kos spor to lók -
ra is. A kö ve tel ményt az egyén hely ze tét figye lembe véve
kell al kal maz ni. Pél dá ul egy olyan men tes ség, mely meg fe -
le lõ le het egy fo gya té kos spor to ló ese té ben, hely te len le het 
más spor to lók ese té ben.]

4.1. A spor to ló kö te les a men tes ség irán ti ké rel met
a ren dez vé nyen  való rész vé telt leg alább 21 (hu szon egy)
nap pal meg elõ zõ en be nyúj ta ni.

4.2. A spor to ló egész sé gi ál la po ta je len tõ sen rom la na,
ha a til tott szert vagy til tott mód szert egy akut vagy kró ni -
kus ál la pot vagy be teg ség ke ze lé se so rán nem hasz nál nák.

4.3. A til tott szer vagy til tott mód szer gyó gyá sza ti célú
al kal ma zá sa nem ve zet ne fo ko zot tabb tel je sít mény nö ve -
ke dés hez, mint ami a tény le ge sen fenn ál ló be teg ség vagy
ál la pot ke ze lé sét köve tõen a nor mál egész sé gi ál la pot
hely re ál lá sá tól vár ha tó. A til tott szer vagy til tott mód szer
„ala csony-nor má lis” en do gén hor mon szint nö ve lé se ér de -
ké ben tör té nõ al kal ma zá sa nem te kint he tõ el fo gad ha tó
gyó gyá sza ti be avat ko zás nak.
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4.4. Az egyéb ként til tott szer vagy til tott mód szer hasz -
ná la tá nak nin csen éssze rû gyó gyá sza ti al ter na tí vá ja.

4.5. Az egyéb ként til tott szer vagy til tott mód szer al -
kal ma zá sá nak szük sé ges sé ge sem rész ben, sem egész ben
nem fa kad hat a til tó lis tán sze rep lõ bár mely szer ko ráb bi,
nem gyó gyá sza ti célú hasz ná la tá ból.

4.6. A gyó gyá sza ti célú men tes sé get az azt ki adó tes tü -
let vissza von ja, ha

a) a spor to ló nem fe lel meg ha la dék ta la nul a men tes sé -
get adó dop ping el le nes szer ve zet ál tal tá masz tott kö ve tel -
mé nyek nek és fel té te lek nek;

b) ha a TUE ér vé nyes sé ge le járt;
c) ha a spor to ló ér te sí tést kap ar ról, hogy a dop ping el le -

nes szer ve zet vissza von ta a gyó gyá sza ti célú men tes sé get.
[Kom men tár: Min den TUE a TUE bi zott ság ál tal meg -

ha tá ro zott idõ tar ta mú ér vé nyes ség gel bír. Elõ for dul hat,
hogy a TUE ál tal érin tett til tott szer még je len van a spor -
to ló szer ve ze té ben, mi u tán a TUE ér vé nyes sé ge le járt vagy 
azt vissza von ták. Ilyen ese tek ben a po zi tív ered mény elsõ
fe lül vizs gá la tát vég zõ dop ping el le nes szer ve zet meg vizs -
gál ja, hogy az ered mény össz hang ban van-e az zal az idõ -
pont tal, ami kor a TUE ér vé nyes sé ge le járt vagy azt vissza -
von ták.]

4.7. A TUE irán ti ké re lem nem vo nat koz hat vissza me -
nõ le ges jó vá ha gyás ra, ki vé ve az aláb bi ese te ket:

a) ha sür gõs sé gi el lá tás vagy akut ál la pot ke ze lé se vált
szük sé ges sé; vagy

b) ha ki vé te les kö rül mé nyek fenn ál lá sa  miatt nem volt
ele gen dõ idõ vagy le he tõ ség arra, hogy a ké rel me zõ a dop -
ping el len õr zést meg elõ zõ en men tes ség irán ti ké rel met
nyújt son be, vagy azt a TUE bi zott ság el bí rál ja;

c) ilyen ese tek ben a 7.13. pont ban rög zí tet tek az irány -
adó ak.

[Kom men tár: Az olyan or vo si vész hely ze tek, il let ve akut 
ál la po tok, ame lyek egyéb ként til tott szer vagy til tott mód -
szer al kal ma zá sát te szik szük sé ges sé még az elõtt, hogy
a TUE irán ti ké re lem be nyújt ha tó len ne, rit kák. Ha son ló -
kép pen szin tén rit kák azok az ese tek, ami kor egy TUE ké -
re lem gyor sí tott el bí rá lá sá ra van szük ség a ver seny idõ be -
li kö zel sé ge  miatt. A gyó gyá sza ti célú men tes sé ge ket meg -
adó dop ping el le nes szer ve ze tek nek ren del kez ni ük kell az
ilyen hely ze tek ke ze lé sé hez szük sé ges bel sõ el já rás rend -
del.]

5.0 Bi zal mas ada tok vé del me

5.1. A ké rel me zõ nek írás ban bele kell egyez nie a ké re -
lem hez kap cso ló dó ada tok nak és in for má ci ók nak a TUE
bi zott ság tag ja i hoz és szük ség sze rint más füg get len or vo si 
vagy tu do má nyos szak ér tõk höz, va la mint a gyó gyá sza ti
célú men tes sé gek ke ze lé sé ben, fe lül vizs gá la tá ban és fel -
leb be zé si el já rá sa i ban részt vevõ szük sé ges mun ka tár sak -
hoz  való el jut ta tá sá ba.

Amennyi ben kül sõ füg get len szak ér tõ köz re mû kö dé se
vá lik szük sé ges sé, a ké re lem min den ada tát köz re ad ják,
a spor to ló vagy a spor to ló el lá tá sá ban részt vevõ azo no sí -

tá sa nél kül. A ké rel me zõ nek írás ban bele kell egyez nie
abba is, hogy a TUE bi zott ság ha tá ro za ta it a Sza bály zat
elõ írásainak meg fele lõen meg kül dik a töb bi re le váns dop -
ping el le nes szer ve zet nek.

5.2. A TUE bi zott ság tag jai és a dop ping el le nes szer ve -
zet érin tett mun ka tár sai min den te vé keny sé gü ket szi go rú
ti tok tar tás mel lett vég zik. A TUE bi zott ság min den tag já -
nak és min den érin tett mun ka társ nak ti tok tar tá si nyi lat ko -
za tot kell alá ír ni. Kü lö nö sen bi zal ma san ke ze lik az aláb bi
in for má ci ó kat:

a) a spor to ló és a spor to lót ke ze lõ or vos(ok) ál tal át -
adott egész ség ügyi in for má ci ók és ada tok;

b) a ké re lem ada tai, ide ért ve az el já rás ban részt vevõ
or vos(ok) ne vét.

Amennyi ben a spor to ló meg kí ván ja von ni a TUE bi -
zott ság vagy a WADA TUE bi zott sá gá nak arra vo nat ko zó
jo gát, hogy a ne vé ben egész ség ügyi in for má ci ók hoz fér -
hes sen hoz zá, a spor to ló nak er rõl írás ban kell tá jé koz tat nia 
az or vo sát. Ez a dön tés az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy
a spor to ló nem kap ja meg a gyó gyá sza ti célú men tes sé get,
il let ve nem hosszab bít ják meg a meg lé võ gyó gyá sza ti célú 
men tes sé gé nek ér vé nyes sé gét.

6.0 Gyó gyá sza ti célú men tes sé get el bí rá ló bi zott sá -
gok (TUE bi zott sá gok)

A TUE bi zott sá go kat az aláb bi el vek sze rint kell össze -
ál lí ta ni:

6.1. A TUE bi zott ság ban leg alább 3 (há rom), spor to lók 
el lá tá sa és ke ze lé se te rén ta pasz talt és a kli ni kai, va la mint
a sport hoz és test edzés hez kap cso ló dó gyó gyá sza tot ala -
po san is me rõ or vos nak kell he lyet kap nia. A ha tá ro za tok
füg get len sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a TUE bi zott ság -
ban több ség ben kell len ni ük azok nak a ta gok nak, akik nem 
töl te nek be hi va ta los tiszt sé get a dop ping el le nes szer ve -
zet ben. A TUE bi zott ság min den tag já nak alá kell ír nia egy 
össze fér he tet len sé gi nyi lat ko za tot. A fo gya té kos spor to ló -
kat érin tõ ké rel mek ese tén a TUE bi zott ság leg alább egy
tag já nak ki fe je zet ten a fo gya té kos spor to lók ke ze lé se és
el lá tá sa te rén szer zett konk rét ta pasz ta la tok kal kell bír nia.

6.2. A TUE bi zott sá gok a gyó gyá sza ti célú men tes sé -
gek irán ti ké rel mek kö rül mé nye i nek át te kin té sé hez bár mi -
lyen ál ta luk szük sé ges nek ítélt or vo si vagy tu do má nyos
szak ér tõt igény be ve het nek.

6.3. A WADA TUE bi zott sá gát a 6.1. pont ban rög zí tett
kö ve tel mé nyek sze rint kell össze ál lí ta ni. A WADA TUE
bi zott ság cél ja, hogy sa ját kez de mé nye zé sé re fe lül vizs gál -
ja a dop ping el le nes szer ve ze tek ál tal adott gyó gyá sza ti
célú men tes sé ge ket. A Sza bály zat 4.4. pont já ban fog lal -
tak nak meg fele lõen a WADA TUE bi zott sá ga jo go sult fe -
lül vizs gál ni és ha tá lyon kí vül he lyez ni a dop ping el le nes
szer ve ze tek el uta sí tó ha tá ro za ta it azon spor to lók ké ré sé re,
akik men tes ség irán ti ké rel mét a dop ping el le nes szer ve zet
meg ta gad ta.
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7.0 Gyó gyá sza ti célú men tes sé gek (TUE) ké rel me zé -
si el já rá sa

7.1. A gyó gyá sza ti célú men tes ség el bí rá lá sá ra ki zá ró -
lag a ki töl tött ké re lem be ér ke zé se után ke rül het sor, mely -
nek tar tal maz nia kell min den vo nat ko zó do ku men tu mot
(lásd a TUE ké rel met a 2. szá mú mel lék let ben). A ké rel -
me zé si el já rás so rán az egész ség ügyi ada tok ra vo nat ko zó
szi go rú ti tok tar tás el ve ket kell ér vé nye sí te ni.

7.2. A 2. szá mú mel lék let ben be mu ta tott TUE ké rel me ket 
a dop ping el le nes szer ve ze tek mó do sít hat ják úgy, hogy to -
váb bi in for má ci ók ra vo nat ko zó kér dé se ket tar tal maz za nak,
de az ûr lap egyes ré szei vagy so rai nem tá vo lít ha tók el.

7.3. A TUE ûr la po(ka)t a dop ping el le nes szer ve ze tek
más nyelv(ek)re is le for dít hat ják, de az an gol vagy fran cia
nyel vû szö veg nek raj ta kell ma rad nia az ûr lap(ok)on.

7.4. Egy spor to ló egy gyó gyá sza ti men tes ség irán ti ké -
rel met csak egyet len dop ping el le nes szer ve zet hez nyújt hat 
be. A ké re lem ben sze re pel nie kell a spor to ló sport ágá nak
és szük ség ese tén ver seny szá má nak és konk rét po zí ci ó já -
nak vagy fel adat kör ének.

7.5. A ké re lem ben fel kell so rol ni min den ko ráb bi
és/vagy ak tu á lis ké rel met, me lyek egyéb ként til tott sze rek
vagy mód sze rek hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé re irá nyul -
nak, va la mint azo kat a tes tü le te ket, aho vá eze ket be nyúj -
tot ták, és a tes tü le tek ha tá ro za ta it.

7.6. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a spor to ló tel jes
kór tör té ne tét és a ké re lem szem pont já ból re le váns vizs gá -
la tok, la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok és kép al ko tó el já rá sok
ered mé nye it. A di ag nó zis sal és a ke ze lés sel kap cso la tos
ér vek, il let ve az ér vé nyes ség idõ tar ta ma a WADA „TUE
bi zott sá gok dön té se it alá tá masz tó or vo si in for má ci ók”
címû do ku men tu má hoz kell iga zod ja nak. Aszt ma ese tén
az 1. szá mú mel lék let ben rög zí tett konk rét kö ve tel -
mény(eke)t kell tel je sí te ni.

7.7. A dop ping el le nes szer ve zet TUE bi zott sá ga ál tal
elõ írt to váb bi vizs gá la to kat, la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat
és kép al ko tó el já rá so kat a ké rel me zõ vagy a ké rel me zõ
nem ze ti sport szö vet sé ge költ sé gén kell el vé gez ni.

7.8. A ké re lem ben sze re pel nie kell egy meg fe le lõ szak -
ké pe sí tés sel ren del ke zõ or vos ál tal ki adott nyi lat ko zat nak, 
mely ben az or vos iga zol ja az egyéb ként til tott szer vagy
mód szer al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gét a spor to ló ke ze -
lé se so rán, is mer tet ve azt is, hogy más en ge dé lye zett
gyógy mó dok mi ért nem len né nek al kal maz ha tók az adott
be teg ség vagy ál la pot ke ze lé sé re.

7.9. Is mer tet ni kell az adott til tott szer vagy mód szer al -
kal ma zan dó adag ját, al kal ma zá si gya ko ri sá gát, be vi te li
mód ját és al kal ma zá sá nak idõ tar ta mát. Vál to zás ese tén új -
bó li ké rel met kell be nyúj ta ni.

7.10. A TUE bi zott ság nak az összes re le váns do ku men tá -
ció be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 (har minc) na pon be lül kell ha -
tá roz nia, me lyet a meg fe le lõ dop ping el le nes szer ve zet nek
írás ban kell kö zöl nie a spor to ló val. Amennyi ben a TUE ké -

rel met a ren dez vény elõtt éssze rû en el vár ha tó idõ ben nyúj tot -
ták be, a TUE bi zott ság nak min den tõle tel he tõt meg kell ten -
nie an nak ér de ké ben, hogy a TUE el já rást le foly tas sa a ren -
dez vény kez de té ig. Ha a men tes sé get olyan spor to ló nak ad -
ták meg, aki sze re pel a dop ping el le nes szer ve zet nyil ván tar -
tott vizs gá la ti cso port já ban, ak kor ha la dék ta la nul el kell jut -
tat ni a jó vá ha gyást a spor to ló hoz és a WA DA-hoz, mely ér te -
sí tés nek tar tal maz nia kell a men tes ség idõ tar ta má ra és a men -
tes ség hez kap cso ló dó eset le ges fel té te lek re vo nat ko zó in for -
má ci ó kat.

7.11. a) A WADA TUE bi zott sá ga a spor to ló ál tal
a Sza bály zat 4.4. pont já nak meg fele lõen be nyúj tott fe lül -
vizs gá la ti ké rel met köve tõen a Sza bály zat 4.4. pont já ban
fog lal tak sze rint ha tá lyon kí vül he lyez he ti a dop ping el le -
nes szer ve zet men tes ség meg ta ga dá sá ra vo nat ko zó ha tá ro -
za tát. A spor to ló nak el kell jut tat nia a WADA TUE bi zott -
sá gá hoz mind azon in for má ci ó kat, ame lye ket a men tes ség -
gel kap cso lat ban ere de ti leg a dop ping el le nes szer ve zet nek 
be nyúj tott, va la mint meg kell fi zet nie az el já rás dí ját. A fe -
lül vizs gá la ti el já rás le zá rul tá ig az ere de ti ha tá ro zat ma rad
ha tály ban. Az el já rás az in for má ci ók nak a WA DA-hoz
 való be ér ke zé sé tõl szá mít va leg fel jebb 30 (har minc) na pig 
tart hat.

b) A WADA sa ját kez de mé nye zé sé re bár mi kor in dít hat 
fe lül vizs gá la tot.

7.12. Amennyi ben a fe lül vizs gá lat ered mé nye kép pen
a TUE meg adá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül
he lye zik, an nak nincs vissza me nõ le ges ha tá lya, és nem jár
a spor to ló ál tal a men tes ség idõ sza ka alatt el ért ered mé -
nyek meg sem mi sí té sé vel; a ha tá lyon kí vül he lye zés
a spor to ló nak a ha tá ro zat ról  való ér te sí té sét köve tõen leg -
ké sõbb 14 na pon be lül lép ér vény be.

7.13. Be lé le gez he tõ bé ta-2 ago nis ta szer hasz ná la ta:
– A be lé le gez he tõ for mo te rol, szal bu ta mol, szal me te -

rol, ter bu ta lin hasz ná la ta fe lel meg a je len le gi kli ni kai gya -
kor lat nak. Ezen sze rek hasz ná la tát az éssze rû en el vár ha tó
ese tek ben be kell je len te ni a Sza bály zat nak meg fele lõen
az ADAMS ûr la pon, amint a ter mék hasz ná la tá ra sor ke rül,
to váb bá vizs gá lat kor a dop ping el len õr zõ ûr la pon is be kell 
je len te ni. A be je len tés el mu lasz tá sát figye lembe kell ven ni 
az ered mény ke ze lé se so rán, kü lö nö sen vissza me nõ le ges
ha tá lyú TUE irán ti ké re lem ese tén.

– A fen ti, be lé leg zett sze re ket hasz ná ló spor to lók or vo -
si kar ton já nak iga zol nia a kell a kér dé ses hasz ná la tot és
tel je sí te nie kell az 1. szá mú mel lék let ben rög zí tett mi ni -
má lis kö ve tel mé nye ket.

A spor to lói be so ro lás tól füg gõ en az or vo si kar ton ér -
té ke lé se az aláb bi ak sze rint tör té nik:

– Nem zet kö zi szö vet ség nyil ván tar tott vizs gá la ti cso -
port já hoz tar to zó spor to lók ese tén a ren des TUE ké rel met
a szer hasz ná la ta elõtt kell en ge dé lyez tet ni.

– Nem zet kö zi ren dez vé nyen részt ve võ, de nem zet kö zi
szö vet ség nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port já hoz nem tar to -
zó spor to lók ese tén TUE, il let ve po zi tív ered mény ese tén
vissza me nõ le ges ha tá lyú TUE irán ti ké re lem re van szük -
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ség a nem zet kö zi szö vet ség, vagy a ki emelt ren dez vény
szer ve zõ i nek sza bály za ta sze rint.

– A nem zet kö zi szö vet ség nyil ván tar tott vizs gá la ti cso -
port já hoz nem tar to zó, or szá gos szin tû spor to lók ese tén
füg get le nül at tól, hogy a nem ze ti nyil ván tar tott vizs gá la ti
cso port hoz tar toz nak-e vagy sem, TUE, il let ve po zi tív
ered mény ese tén vissza me nõ le ges ha tá lyú TUE irán ti ké -
re lem re van szük ség a nem ze ti dop ping el le nes szer ve zet
sza bály za ta sze rint.

– Nem en ge dé lyez he tõ vissza me nõ le ges ha tá lyú TUE,
ha az 1. szá mú mel lék let ben rög zí tett mi ni má lis kö ve tel -
mé nyek nem tel je sül nek, va gyis a la bo ra tó ri um ál tal je len -
tett min den po zi tív ered mény dop ping vét sé get je lent ilyen
kö rül mé nyek ese tén.

– Bár mely spor to ló, bár mi kor ké rel mez het gyó gyá sza ti 
célú men tes sé get.

– Ha egy spor to ló TUE, il let ve vissza me nõ le ges ha tá -
lyú TUE irán ti ké rel met nyúj tott be és azt nem kap ta meg,
ak kor nem hasz nál hat ja a szert TUE en ge dé lye zé se nél kül
(vissza me nõ le ges ha tá lyú TUE nem en ge dé lyez he tõ).

8.0 Hasz ná lat be je len té se

8.1. Is mert, hogy a til tott sze rek lis tá ján sze rep lõ egyes
anya go kat gyak ran hasz nál ják a spor to lók kö ré ben elõ for -
du ló be teg sé gek ke ze lé se so rán. Nyo mon kö ve té si cél ból
ezen sze rek nél, ame lyek be adá sa nem ti los, egy sze rû sí tett
hasz ná la ti be je len tés re van szük ség. Ilyen sze rek ki zá ró lag 
az aláb bi ak:

Nem szisz te mi kus úton, ne ve ze te sen int ra ar ti ku lá ris, peri
ar ti ku lá ris, pe ri ten di ná lis, epi du rá lis, int ra der má lis in jek ci ó -
val, il let ve be lé leg zés sel be vitt glü ko kor ti kosz te ro i dok.

8.2. A fen ti anya gok al kal ma zá sá hoz a spor to ló nak
a hasz ná lat meg kez dé sé vel egy idõ ben kell a hasz ná la tot
be je len te nie éssze rû en el vár ha tó ese tek ben a Sza bály zat -
nak meg fele lõen az ADAMS ûr la pon. A nyi lat ko zat ban is -
mer tet ni kell a di ag nó zist, a gyógy szer ne vét és adag ját,
a ke ze lõ or vos ne vét és el ér he tõ sé gét.

Ezen kí vül a spor to ló nak a kér dé ses szer hasz ná la tát
a dop ping el len õr zõ ûr la pon is be kell je len te nie.

9.0 Nyil ván tar tó köz pont

9.1. A dop ping el le nes szer ve ze tek kö te le sek meg kül -
de ni a WA DA-nak a 7. pont ér tel mé ben ki adott min den
gyó gyá sza ti célú men tes sé get és az azo kat alá tá masz tó do -
ku men tá ci ót min den olyan spor to ló ese tén, aki nem ze ti
vagy nem zet kö zi nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port hoz tar -
to zik.

9.2. A hasz ná la ti be je len té se ket meg kell kül de nie
WADA (ADAMS) felé.

9.3. A nyil ván tar tó köz pont ga ran tál ja az egész ség ügyi
ada tok szi go rú an bi zal mas ke ze lé sét.

10.0 Át me ne ti ren del ke zé se

A 2008. de cem ber 31. elõtt meg adott egy sze rû sí tett
gyó gyá sza ti célú men tes sé gek re (ATUE) to vább ra is
a 2005-ös TUE sza bá lyok vo nat koz nak.

Ezek az egy sze rû sí tett gyó gyá sza ti célú men tes sé gek
egé szen az aláb bi ak kö zül a leg ko ráb bi idõ pont be kö vet -
ke zé sé ig ér vény ben ma rad nak 2009. ja nu ár 1-jét köve -
tõen:

a) Az az idõ pont, ami kor az ille té kes TUE bi zott ság
a 2005-ös TUE sza bá lyok 8.6. pont ja sze rin ti fe lül vizs gá -
lat alap ján vissza nem von ja azt;

b) Az egy sze rû sí tett gyó gyá sza ti célú men tes sé gen sze -
rep lõ le já rat idõ pont ja;

c) 2009. de cem ber 31.

1. szá mú mel lék let: A TUE fo lya mat so rán aszt ma,
il let ve an nak kli ni kai vál to za tai ese tén al kal ma zan dó
or vo si kar ton mi ni má lis kö ve tel mé nyei

A kar ton nak az ak tu á li san be vált or vo si gya kor lat nak
meg fele lõen kell tar tal maz nia:

(1) A tel jes kor tör té ne tet;
(2) A lég zõ rend szer re össz pon to sí tó kli ni kai vizs gá lat

zá ró je len té sét;
(3) A FEV1 (For ced Ex pi ra to ry Vo lu me in 1 se -

cond – Egy má sod perc alatt ki fújt le ve gõ mennyi sé ge) in -
téz ke dés sze rin ti spi ro met ria je len tést;

(4) Lég úti aka dály ese tén a spi ro met ri át meg kell is mé -
tel ni egy gyor san ható béta–2 ago nis ta szer is mé telt be lé -
leg zé sét köve tõen, a hör gõ aka dály re ver zi bi li tá sát bi zo -
nyí tan dó;

(5) Ha nincs re ver zi bi lis lég úti aka dály, hör gõ ir ri tá ló
vizs gá la tot kell vé gez ni a lég úti hi per ér zé keny ség je len lé -
té nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben;

(6) A vizs gá la tot vég zõ or vos pon tos neve, szak te rü le te, 
el ér he tõ sé ge (te le fon szám mal, e-ma il cím mel és fax -
számmal).”

3.  §

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

(2) Fel ha tal ma zást kap a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy a sport be li dop ping el le ni nem zet kö zi egyez -
mény nek a Nem zet kö zi Dop ping el le nes Sza bály zat
2009. évi til tó lis tá já val és a gyó gyá sza ti célú men tes ség
meg adá sá nak sza bá lya i val egy sé ges szer ke zet be fog lalt,
hi te les szö ve gét és an nak ma gyar nyel vû hi va ta los for dí tá -
sát a Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

(3) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A  Kormány
107/2009. (V. 14.) Korm.

rendelete

az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló
2009. évi XXVIII. törvénnyel összefüggõ
 egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40. § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va a vad 
vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról
szó ló 1996. évi LV. tör vény 100. §-ának (2) be kez dé sé -
ben, a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl szó ló
1996. évi LXXVI. tör vény 29. § (5) be kez dés a) pont já ban, 
a ha lá szat ról és a hor gá szat ról szó ló 1997. évi XLI. tör -
vény 56. §-ának (4) be kez dé sé ben, az in gat lan-nyil ván tar -
tás ról szó ló 1997. évi CXLI. tör vény 90. §-a (5) be kez dé -
sé nek c)–d) pont já ban, a gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl
szó ló 1998. évi XXVII. tör vény 34. §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban, az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl szó ló
1998. évi XXVIII. tör vény 49. §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban, a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la -
mint a sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho -
za ta lá ról szó ló 2003. évi LII. tör vény 30. §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban, a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko -
dás ról szó ló 2004. évi XVIII. tör vény 57. §-ának (3) be -
kez dé sé nek b) pont já ban, az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi
fel ügye le té rõl szó ló 2008. évi XLVI. tör vény 76. §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já -
rá si rend jé rõl, va la mint az el já rás so rán az Eu ró pai Bi zott -
ság gal  való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let elõ írásait – a (2) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – a Tv-ben meg ha tá ro zott

a) gén tech no ló gi ai mó do sí tás,
b) gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok

zárt rend sze rû fel hasz ná lá sá nak,
c) gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek és az

azok ból elõ ál lí tott ter mé kek nem for ga lom ba ho za ta li célú 
ki bo csá tá sá nak, va la mint for ga lom ba ho za ta lá nak, il let ve
be ho za ta lá nak, ki vi te lé nek, szál lí tá sá nak, ár tal mat la ní tá -
sá nak,

d) gén tech no ló gi ai mó do sí tást vég zõ lé te sít mény lét re -
ho zá sá nak, va la mint

e) az egy más mel let ti ter mesz tés
en ge dé lye zé se so rán kell al kal maz ni.”

(2) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já -
rá si rend jé rõl, va la mint az el já rás so rán az Eu ró pai Bi zott -

ság gal  való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let 1.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A ké rel me zõ, il let ve a hasz no sí tó a gén tech no ló gi ai 
te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges en ge dély irán ti ké re -
lem ben kö zölt, va la mint az en ge dély ben sze rep lõ ada ta i -
ban be kö vet ke zett vál to zás ról ti zen öt na pon be lül ér te sí ti
a gén tech no ló gi ai ha tó sá got. A gén tech no ló gi ai ha tó ság
a nyil ván tar tás ba vett ada tok vál to zá sá ról tíz mun ka na pon
be lül tá jé koz tat ja a nyil ván tar tó szer vet.”

(3) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já -
rá si rend jé rõl, va la mint az el já rás so rán az Eu ró pai Bi zott -
ság gal  való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a lé te sít ményt a 2. vagy ma ga sabb osz tály ba tar -
to zó zárt rend sze rû fel hasz ná lás vég zé sé re ko ráb ban már
en ge dé lyez ték, és az en ge dély ben fog lalt min den ez zel
kap cso la tos fel té tel tel je sült, ak kor a to váb bi 2. osz tály ba
tar to zó zárt rend sze rû fel hasz ná lást az új en ge dély re vo -
nat ko zó ké re lem be nyúj tá sa után azon nal foly tat ni le het.
Ha a ké rel me zõ a to váb bi 2. osz tály ba tar to zó zárt rend sze -
rû fel hasz ná lást a ko ráb bi en ge dé lye zé si fel té te lek kel kí -
ván ja vé gez ni, a gén tech no ló gi ai ha tó ság ki zá ró lag a ké -
rel me zõ erre irá nyu ló ké rel me ese tén dönt a te vé keny ség
vál to zat lan fel té te lek kel tör té nõ en ge dé lye zé sé rõl.”

(4) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já -
rá si rend jé rõl, va la mint az el já rás so rán az Eu ró pai Bi zott -
ság gal  való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let 5.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az (1) és (2) be kez dé sek sze rin ti ese tek ben a gén -
tech no ló gi ai ha tó ság a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
45 na pon be lül dönt.”

(5) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já -
rá si rend jé rõl, va la mint az el já rás so rán az Eu ró pai Bi zott -
ság gal  való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let 6.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az elsõ és min den to váb bi al ka lom mal, a már en ge -
dé lye zett lé te sít mény ben tör té nõ 3. vagy a 4. osz tály ba tar -
to zó zárt rend sze rû fel hasz ná lás ki zá ró lag elõ ze tes en ge -
dély bir to ká ban vé gez he tõ.

(2) A gén tech no ló gi ai ha tó ság
a) olyan lé te sít mény ese té ben, ame lyet ko ráb ban 3.

vagy 4. osz tály ba tar to zó zárt rend sze rû fel hasz ná lás ra már 
en ge dé lyez tek, és az en ge dély ben fog lalt min den ez zel
kap cso la tos fel té tel tel je sült, a ké re lem kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 45 na pon be lül;

b) egyéb ese tek ben a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 90 na pon be lül
dönt.”

(6) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já -
rá si rend jé rõl, va la mint az el já rás so rán az Eu ró pai Bi zott -
ság gal  való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004. (IV. 29.)
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Korm. ren de let 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik -
ro or ga niz mu sok zárt rend sze rû fel hasz ná lá sa so rán bal eset 
kö vet ke zik be, a gén tech no ló gi ai ha tó ság a kap cso lat tar tó
szerv út ján a leg rö vi debb idõn be lül kö te les a Bi zott sá got
ér te sí te ni. En nek so rán is mer tet nie kell a bal eset kö rül mé -
nye it, az érin tett gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga -
niz mu sok azo no sí tó ne vét, mennyi sé gét, a meg tett el há rí -
tá si in téz ke dé se ket, azok ered mé nyét, va la mint a bal eset
be kö vet kez té nek elem zé sét, be le ért ve a jö võ be ni ha son ló
bal ese tek el ke rü lé sét cél zó in téz ke dé se ket. A gén tech no -
ló gi ai ha tó ság nak a bal eset be kö vet kez te elõtt is köz vet le -
nül kon zul tál nia kell egy eset le ges bal eset ben  valószí -
nûleg érin tett tag ál la mok ha tó sá ga i val a ké szen lé ti ter vek
ja va solt meg valósítását il le tõ en.”

2.  §

(1) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 13.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl
 szóló 2008. évi XLVI. tör vény (a továb biak ban: Éltv.)
5.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 15.  §-ának (5) be kez dé sé ben,
17.  §-ának (5)–(6) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben, 32.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, 32.  §-a
(2) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban, és (3)–(4) be kez dé sé -
ben, 33.  §-ának a) és d) pont já ban, 34.  §-a (1) be kez dé sé -
nek f)–h) pont já ban, 34.  §-a (4) be kez dé sé nek a),
i)–j) pont já ban, 35.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–c) pont já ban,
35.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban, 35/A.  §-ában,
36.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 37.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) és c)–d) pont já ban, 37.  §-a (3) be kez dé sé nek
a)–d) pont já ban, 39.  §-a (4) be kez dé sé nek c)–m) pont já -
ban, 40.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, 41.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sé ben, 48.  §-a (1) be kez dé sének
b)–g) pont já ban, 54.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 57.  §-ának
d) pont já ban, va la mint a 71.  §-ának (3)–(5) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány élel mi szer lánc-fel ügye -
le ti szerv ként a Köz pon tot je lö li ki.

(2) Az Éltv. 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 8/A.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, 15.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 17.  §-a
(1) be kez dés b) pont já ban, 17.  §-ának (7) be kez dé sé ben,
18.  §-a (1) be kez dé sé nek e)–i) pont já ban, 18.  §-ának
(5) be kez dé sé ben, 19.  §-ának (1) és (4) be kez dé sé ben,
23.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (2)–(4) be -
kez dé sé ben, 33.  §-ának ba)–be) al pont já ban, 34.  §-a
(1) be kez dé sé nek b), d)–e) pont já ban, 34.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a)–f) és k)–l) pont já ban, 34.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban, 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban,
35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 35.  §-a (3) be kez -
dé sé nek a)–e) pont já ban, 36.  §-a (1) be kez dé sé nek a),
c) pont já ban, 36.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben,

37.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 37.  §-a (3) be kez dé sé nek
f)–i) pont já ban, 38.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 44.  §-ának
(2)–(6) be kez dé sé ben, 48.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
h)–k) pont já ban, 48.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben,
50.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, 53.  §-ának (2) és (3) be -
kez dé sé ben, 61.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, va la mint
62.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ként az MgSzH te -
rü le ti szer ve it je lö li ki.”

(2) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ke rü le ti hi va talt ha tó sá gi fõ ál lat or vos (ke rü le ti
fõ ál lat or vos) ve ze ti. A ke rü le ti fõ ál lat or vos fe lett a mun -
kál ta tói jo go kat a szak te rü le tért fe le lõs me gyei igaz ga tó
(me gyei igaz ga tó fõ ál lat or vos) gya ko rol ja.”

(3) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 17.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az Éltv. 17.  § (1) be kez dés c) pont já ban és a (4) be -
kez dés ben fog lalt vé de ke zé si kö te le zett ség meg sze gé se
ese tén a nö vény vé del mi bír ság ki sza bá sá ra az MgSzH te -
rü le ti szer ve jo go sult.”

(4) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 17.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A köz ér de kû vé de ke zés el ren de lé sé re kül te rü le ten
az MgSzH te rü le ti szer ve jo go sult. Ha bel te rü le ti in gat lan
ese té ben a te le pü lé si (fõ vá ros ban a ke rü le ti) ön kor mány -
zat nem tesz ele get a vé de ke zé si kö te le zett sé gé nek, az
MgSzH ren de li el a köz ér de kû vé de ke zést.”

(5) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 21.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bortör vény]
„b)  7.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 43.  §-ának (1) és

(2) be kez dé sé ben, 43/D.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal -
tak te kin te té ben a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság -
ként a Köz pon tot je lö li ki.”

(6) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 21.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A bortör vény 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
21.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 23.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben, 24.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, 24/A.  §-ának (1) és
(6) be kez dé sé ben, 25.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben,
28.  §-ában, 29.  §-ában, 30.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
32.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 40.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban, 40.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 41.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 44.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben,
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48.  §-ának (1)–(4) és (7) be kez dé sé ben, 50.  §-ának (1)–(2)
és (4) be kez dé sé ben, 51.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben,
51.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 53.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány bo rá sza ti
ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki.”

(7) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 22.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az er dõ fenn tar tá si já ru lék be sze dé sé vel kap cso la -
tos fel ada tok el lá tá sá ra – amennyi ben a kö ve te lés vég re -
haj tá sa még nem in dult meg – a Kor mány a Köz pon tot és
az MgSzH te rü le ti szer ve it je lö li ki.”

(8) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 24.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint
a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény (a továb biak -
ban: Vtv.) 6.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 12.  §-ának (2) és
(4) be kez dé sé ben, 13.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
14.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 18.  §-ában, 19.  §-ának (1) és
(3) be kez dé sé ben, 20.  §-ának (2)–(4) be kez dé sé ben,
22.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 25.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 26.  §-ában, 27.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, 27.  §-a
(3) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban, 27.  §-ának (4) és
(7) be kez dé sé ben, 28.  §-ának (6) be kez dé sé ben,
30.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 32.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, 35.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 38.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 38/A.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, 39.  §-ának
(1) és (3) be kez dé sé ben, 45.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé -
ben, 47.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, 50.  §-ának (3) és
(4) be kez dé sé ben, 51.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
52.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 53.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 57.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 58.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, 62.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 63.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 64.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
65.  §-ának (1)–(4) be kez dé sé ben, 67.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben, 69.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 71.  §-a (1) be kez dé sé -
nek k) pont já ban, 71.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 73.  §-ának
(1)–(3) és (5) be kez dé sé ben, 74.  §-ának (1)–(2) és (5) be -
kez dé sé ben, 79.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban,
80.  §-ának (2)–(4) be kez dé sé ben, 83.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 83.  §-a (4) be kez dé sé nek a)–b) és e) pont já ban,
84.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 86.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, va la mint 96.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin -
te té ben a Kor mány va dá sza ti ha tó ság ként az MgSzH
 Mezõgazdasági Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve it
 jelöli ki.

(2) A Vtv. 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 22.  §-ának
(3) és (6) be kez dé sé ben, 24.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben,
25/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 33.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 38/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 74.  §-ának
(6) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány va dá -
sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki.”

(9) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 24.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Vtv. 82.  §-ában, 89.  §-ában, va la mint 92.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány va dá -
sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti szer -
ve it je lö li ki.”

(10) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho -
zá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 26.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény (a továb biak ban: Hhtv.) 2.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont já ban, 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 6.  §-ában,
11.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 14.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, 16.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 18.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 20.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 21.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben, 24.  §-ának
(2) és (5) be kez dé sé ben, 25.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
26.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 28–30.  §-ában, 32.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sé ben, 34.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben,
(4) be kez dé sé nek e) pont já ban és (5) be kez dé sé ben,
35.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 36.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, 38.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 39.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 42.  §-ának (1) és (5) be kez dé sé ben, 44.  §-ában,
48.  §-a (2) be kez dé sé nek e)–f) és h)–i) pont já ban,
49.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 50.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ha lá sza ti
ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti szer ve it je lö li ki.”

(11) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho -
zá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 26.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A Hhtv. 22.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint
30/A.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ha lá sza ti
ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki.

(4) A Hhtv. 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 22.  §-ának
(6) be kez dé sé ben, 48.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 48.  §-a
(2) be kez dé sé nek a)–d) és g) pont já ban fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány ha lá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot és az
MgSzH te rü le ti szer ve it je lö li ki.

(5) A Hhtv. 37.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak te -
kin te té ben a Kor mány va dá sza ti ha tó ság ként az MgSzH
te rü le ti szer ve it je lö li ki.”

3.  §

Az ál lat vé del mi ha tó ság ki je lö lé sé rõl  szóló 334/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(6) Az Ávt. 24/F.  §-ában és 48/B.  §-ában fog lal tak te -
kin te té ben ál lat vé del mi ha tó ság ként a te rü le ti leg ille té kes
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kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ ség jár el.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2009. má jus 15-én lép ha tály ba és
2009. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

a) a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá gi
meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû szer -
vek fel adat- és ha tás kö ré nek meg ál la pí tá sá val kap cso la tos
föld mû ve lés ügyi ága za ti jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont ja;

b) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.

ren de let 21.  §-ának (3) be kez dé se, 24.  §-ának (4) és
(8)–(10) be kez dé se;

c) a föld hi va ta lok ról, a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In -
té zet rõl, a Föld raj zi név Bi zott ság ról és az in gat lan-nyil -
ván tar tá si el já rás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 10.  §-ának (2) be kez dé se,
13.  §-a, 14.  §-ának má so dik mon da ta, 18.  §-ának (2) be -
kez dé se.

(3) 2009. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti a me zõ gaz da sá gi
ter mé kek és élel mi sze rek öko ló gi ai kö ve tel mé nyek sze rin -
ti elõ ál lí tá sá ról, for gal ma zá sá ról és je lö lé sé rõl  szóló
140/1999. (IX. 3.) Korm. ren de let.

Baj nai Gor don s. k.,

mi nisz ter el nök
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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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