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

2009. évi LXIV.
törvény

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

1. § A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949.
évi XX. tör vény 20. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get len sé gét biz to -
sí tó ja va dal ma zás il le ti meg. Az or szág gyû lé si kép vi se lõk
ja va dal ma zá sá ról szó ló tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ
or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük -
sé ges.”

2. § (1) E tör vény 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2010. ja nu ár 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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

II. Tör vé nyek

2009. évi LXV.
tör vény

az egyes képviselõi juttatások és kedvezmények
megszüntetésérõl*

Az országgyûlési képviselõk tiszteletdíjáról,
költségtérítésérõl és kedvezményeirõl  szóló

1990. évi LVI. törvény módosítása

1.  § Az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ -
ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi
LVI. tör vény (a továb biak ban: Kt. tv.) cí mé ben a „tisz te -
let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl” szö veg -
rész he lyé be a „ja va dal ma zá sá ról” szö veg lép.

2.  § A Kt. tv. 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A kép vi se lõ meg vá lasz tá sá nak idõ pont já tól,
lis tá ról  való idõ kö zi vá lasz tás ese tén az arra jo go sult párt -
szerv ál tal tör tént meg ne ve zé se idõ pont já tól meg bí za tá sá -
nak meg szû né sé ig ja va dal ma zás ra jo go sult a 9.  §-ban
meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével. A ja va da lom tisz te -
let díj ból (alap díj és pót díj), vá lasz tó ke rü le ti pót lék ból és
lak ha tá si tá mo ga tás ból áll. A ja va da lom ha von ta ese dé -
kes.”

3.  § A Kt. tv. 1.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A kép vi se lõ kép vi se lõi te vé keny sé gé vel össze füg -
gõ ja va dal ma utá ni já ru lék fi ze tés re a tár sa da lom biz to sí tás
el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint
e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei
az irány adók.”

4.  § A Kt. tv. 1.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A kép vi se lõ kép vi se lõi te vé keny sé gé vel össze füg -

gõ ja va dal ma utá ni sze mé lyi jö ve de lem adó-fi ze tés re a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ren del ke zé sei az
irány adók.”

5.  § A Kt. tv. 1.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A kép vi se lõ ja va dal má nak csök ken té sé re a Ma gyar 
Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá lya az irány adó.”

6.  § A Kt. tv. 2.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az In ter par la men tá ris Unió Ma gyar Nem ze ti Cso -
port ja

– el nö ké nek pót dí ja a kép vi se lõi alap díj 80%-ának,
– al el nö kei pót dí ja a kép vi se lõi alap díj 60%-ának

meg fe le lõ összeg.”

7.  § A Kt. tv. 3.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A kép vi se lõ vá lasz tó ke rü le ti pót lé ka ha von ta

a tisz te let dí já nak – ha az egyé ni vá lasz tó ke rü let ben meg -
vá lasz tott kép vi se lõ vá lasz tó ke rü le té nek szék he lye

a) Bu da pest – a 60%-a,
b) Bu da pest tõl 50 km-en be lül van – a 75%-a,
c) Bu da pest tõl 50 és 100 km kö zött van – a 90%-a,
d) Bu da pest tõl 100 és 150 ki lo mé ter kö zött van –

a 105%-a,
e) Bu da pest tõl 150 és 200 ki lo mé ter kö zött van –

a 120%-a,
f) Bu da pest tõl 200 és 250 ki lo mé ter kö zött van –

a 135%-a,
g) Bu da pest tõl 250 és 300 ki lo mé ter kö zött van –

a 145%-a,
h) Bu da pest tõl 300 ki lo mé te ren túl van – a 160%-a.
(2) A te rü le ti lis tán meg vá lasz tott kép vi se lõ ese té ben

a te rü le ti lis tá nak meg fe le lõ me gye szék he lyet, az or szá gos 
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lis tá ról meg vá lasz tott kép vi se lõ ese té ben a kép vi se lõ nyi -
lat ko za ta sze rin ti ál lan dó la kó he lye sze rin ti te le pü lést kell
az (1) be kez dés al kal ma zá sa so rán figye lembe ven ni. Az
(1) be kez dés sze rin ti be so ro lás nál a Bu da pest és a szá mí tás 
alap já ul szol gá ló te le pü lés kö zöt ti – au tó pá lya, il let ve
 autóút, en nek hi á nyá ban egyéb fõ köz le ke dé si út vo nal
igény be vé te lé vel szá mí tott – leg rö vi debb köz úti tá vol sá -
got kell figye lembe ven ni.

(3) Az a kép vi se lõ, aki me gyei, fõ vá ro si köz gyû lés tiszt -
ség vi se lõ je ként, il let ve tag ja ként, to váb bá te le pü lé si ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te tiszt ség vi se lõ je ként, il let -
ve tag ja ként – nyi lat ko za ta sze rint – költ ség té rí tés ben
(költ ség áta lány ban) ré sze sül, en nek össze gé vel csök ken -
tett mér té kû vá lasz tó ke rü le ti pót lék ra jo go sult.

(4) A kép vi se lõ hi va ta los kül föl di ki kül de té sé nek költ -
sé gei nem ter he lik a ja va dal mat. A kép vi se lõ kül föl di ki -
kül de té sé re a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell 
al kal maz ni.”

8.  § A Kt. tv. 4.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A nyi lat ko za ta sze rint Bu da pes ten la kó hellyel

nem ren del ke zõ kép vi se lõ a havi alap díj 50%-ával meg -
egye zõ össze gû lak ha tá si tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) Az a kép vi se lõ, aki nek la kó he lye nyi lat ko za ta sze -
rint nem egyé ni vá lasz tó ke rü le té ben vagy ab ban a me gyé -
ben van, ahol te rü le ti lis tán meg vá lasz tot ták, ugyan csak
jo go sult az (1) be kez dés sze rin ti mér té kû lak ha tá si tá mo -
ga tás ra.”

9.  § A Kt. tv. 5/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5/A.  § (1) A kép vi se lõt az e tör vény 1–5.  §-a alap ján
meg il le tõ ja va dal má nak ki fi ze té se az ál ta la meg ha tá ro zott
bank szám lá ra tör té nõ át uta lás sal, bank szám la hi á nyá ban
pos tai úton tör té nik.

(2) A ja va da lom bank szám lá ra tör té nõ uta lá sa és egy -
sze ri fel vé te le, il let ve a pos tai úton tör té nõ ki fi ze té se
a kép vi se lõ szá má ra több let költ sé get nem okoz hat.”

10.  § A Kt. tv. 8.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § A mi nisz ter el nö ki, mi nisz te ri tiszt sé get be töl tõ

vagy ál lam tit kár kép vi se lõ ki zá ró lag az 1.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott alap díj 100%-ára jo go sult. Az a kor -
mány biz tos vagy mi nisz ter el nö ki meg bí zott kép vi se lõ, aki 
– nyi lat ko za ta sze rint – költ ség té rí tés ben (költ ség áta lány -
ban) ré sze sül, en nek össze gé vel csök ken tett mér té kû vá -
lasz tó ke rü le ti pót lék ra jo go sult.”

A személyi jövedelemadóról  szóló
1995. évi CXVII. törvény módosítása

11.  § A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja. tv.) 16. §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ön ál ló te vé keny ség min den olyan te vé keny ség,
amely nek ered mé nye ként a ma gán sze mély be vé tel hez jut,
és amely e tör vény sze rint nem tar to zik a nem ön ál ló te vé -
keny ség kö ré be. Ide tar to zik kü lö nö sen az egyé ni vál lal ko -
zó, a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ, a bér be adó, a vá lasz tott
könyv vizs gá ló te vé keny sé ge, az eu ró pai par la men ti, az or -
szág gyû lé si kép vi se lõi, va la mint a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõi te vé keny ség, a gaz da sá gi tár sa ság ma gán sze -
mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék -
szol gál ta tás, ez utób bi nál fel té ve, hogy a tag nak a be vé te le
ér de ké ben fel me rült költ sé gét a tár sa ság a költ sé gei kö zött
nem szá mol ja el.”

12.  § Az Szja. tv. 1. szá mú mel lék le té nek 8.10. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes)
„8.10.  az Or szág gyû lés hi va ta li szer ve ze te ál tal az or -

szág gyû lé si kép vi se lõk ja va dal ma zá sá ról  szóló tör vény
alap ján az or szág gyû lé si kép vi se lõi tiszt ség el lá tá sá ra te -
kin tet tel ter mé szet ben biz to sí tott esz köz, szol gál ta tás;”

13.  § Az Szja. tv. 3. szá mú mel lék let I. „Jel lem zõ en elõ -
for du ló költ sé gek” fe je ze te a kö vet ke zõ 25. pont tal egé -
szül ki:

(Költ ség ként el szá mol ha tó ki adá sok – fel té ve, hogy
azok a fel so ro lás ban em lí tett ki vé te lek kel, rész ben sem
szol gál ják a ma gán sze mély sze mé lyes vagy csa lá di szük -
ség le te i nek ki elé gí té sét – kü lö nö sen a kö vet ke zõk:)

„25. az eu ró pai par la men ti, az or szág gyû lé si, a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõi te vé keny ség gel össze füg gés -
ben meg szer zett be vé tel ese tén, va la mint a pol gár mes ter
költ ség áta lá nya ese tén az adott tiszt ség gel össze füg gõ fel -
adat el lá tá sa ér de ké ben fel me rült, a ma gán sze mély ne vé re
ki ál lí tott bi zony lat tal iga zolt ki adás – ide ért ve kü lö nö sen
a lak ha tá si tá mo ga tás ra jo go sult or szág gyû lé si kép vi se lõ
szál lás ra for dí tott ki adá sát –, va la mint az adott tiszt ség gel
össze füg gõ fel adat el lá tá sa ér de ké ben hasz nált tár gyi esz -
kö zök áta lány-ér ték csök ke né se.”

Záró rendelkezések

14.  § (1) E tör vény 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2010. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

15.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a Kt. tv. 5/B.  §-a.

(2) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1990. évi LV. tör vény 3.  § (2) és (3) be kez dé sé ben a „tisz -
te let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló
tör vény” szö veg rész he lyé be a „ja va dal ma zá sá ról  szóló
1990. évi LVI. tör vény” szö veg, 18.  § e) pont já ban a „tisz -
te let dí jat” szö veg rész he lyé be a „ja va dal ma zást” szö veg,
19.  § (2) be kez dé sé ben a „tisz te let díj ban” szö veg rész he -
lyé be a „ja va dal ma zás ban” szö veg, a „tisz te let díj ár ól,
költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl” szö veg rész he lyé -
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be a „ja va dal ma zá sá ról” szö veg, 20.  § (1) be kez dé sé ben
a „tisz te let díj ra” szö veg rész he lyé be a „ja va dal ma zás ra”
szö veg, a mel lék let B) Ré szé ben a „kép vi se lõi tisz te let dí -
ján” szö veg rész he lyé be a „kép vi se lõ ja va dal ma zá sán”
szö veg lép.

16.  § (1) Ha tá lyát vesz ti az Szja. tv. 24.  § (1) be kez dés
b) pont ja, 73.  § (6) be kez dé se, va la mint a 3. szá mú mel lék -
let I. „Jel lem zõ en elõ for du ló költ sé gek” fe je zet fel ve ze tõ
szö veg ré szé ben a „– fel té ve, hogy azok a fel so ro lás ban
em lí tett ki vé te lek kel, rész ben sem szol gál ják a ma gán sze -
mély sze mé lyes vagy csa lá di szük ség le te i nek ki elé gí té -
sét –” szö veg rész.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 12/B.  §-ában a „tisz te let díj ára”
szö veg rész he lyé be a „ja va dal ma zá sá ra” szö veg lép.

(3) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 124.  § (4) be kez dés a) pont já ban a „tisz te let díj ár ól,
költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl” szö veg rész he lyé -
be a „ja va dal ma zá sá ról” szö veg lép.

17.  § Ha tá lyát vesz ti
a) az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség -

té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi LXXIII. tör vény,

b) az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség -
té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi LXVIII. tör vény,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság 1997. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 1996. évi CXXIV. tör vény 85.  §-a, 85.  §-t meg elõ zõ
al cí me,

d) az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség -
té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI. tör -
vény mó do sí tás ról  szóló 1998. évi XXI. tör vény,

e) az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1990. évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi
XXXII. tör vény 3.  §-a,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 1999. évi CXXV. tör vény 80.  §-a, 80.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 94.  § (1) be kez dés j) pont ja,

g) a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág -
gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról  szóló
2000. évi XXXIX. tör vény 28.  § (1) be kez dé sé ben az „az
or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség té rí té sé -
rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI. tör vény
(a továb biak ban: Oktv.) 1.  §-ának (5) be kez dé se,” szö veg -
rész, 28.  § (7) be kez dé se,

h) az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gé vel kap cso la tos egyes jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CIII. tör vény,

i) a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2002. évi LXII. tör vény 75.  §-a, 75.  §-t meg elõ zõ al -
cí me, va la mint

j) az Or szág gyû lés és a Kor mány eu ró pai uni ós ügyek -
ben tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl  szóló 2004. évi LIII. tör -
vény 10.  § (2)–(5) be kez dé se.

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 LXVI.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát
Köztársaság Kormánya között a határokat átlépõ
bûnözés elleni harcban történõ együttmûködésrõl

 szóló Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés el le ni harc -
ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló 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 va ta los ma gyar nyel vû szö ve ge
a kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a határokat átlépõ bûnözés elleni harcban történõ

együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

figye lembe véve a két or szág kö zöt ti ba rá ti kap cso la to -
kat,

ab ból a cél ból, hogy kö zös biz ton sá guk ér de ké ben meg -
szi lár dít sák és el mé lyít sék a rend õrség és más bûn ül dö zõ
szer vek kö zöt ti együtt mû kö dést,

ab ból a meg gyõ zõ dés bõl ki in dul va, hogy a ha tár men ti
te rü le tek köl csö nös együtt mû kö dé sét és a je len Meg ál la -
po dás vég re haj tá sá ban ille té kes szer ve ik kö zöt ti együtt -
mû kö dést át fo gó an to vább fej lesszék,

az zal a cél lal, hogy össze han golt te vé keny sé gük kel még 
ha té ko nyab ban lép je nek fel a nem zet kö zi szer ve zett bû nö -
zés sel szem ben,

te kin tet be véve nem zet kö zi kö te le zett sé ge i ket és nem -
ze ti jog sza bá lya i kat,

ér té kel ve az ed di gi együtt mû kö dé sük ered mé nye it,
az aláb bi ak sze rint ál la pod tak meg:
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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 szer vek: a Szer zõ dõ Fe lek vo nat ko zó 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) köz pon ti bûn ül dö zõ szerv: a Szer zõ dõ Fél bel sõ jog -
sza bá lyai sze rint meg ha tá ro zott or szá gos vagy te rü le ti ha -
tás kö rû bûn ül dö zõ szerv;

(3) fe dett nyo mo zó: a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá lyai 
alap ján fel jo go sí tott, a bûn ül dö zõ szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyá nak a tit kos in for má ció gyûj tés ke re té ben el já ró, ki -
lé tét és hova tar to zá sát lep le zõ tag ja;

(4) el len õr zött szál lí tás: az az el já rás, amely nek so rán
tör vénytelen vagy gya nús szál lít má nyo kat ki- és be en ged -
nek, il let ve át en ged nek egy vagy több ál lam te rü le tén,
azok ille té kes ha tó sá ga i nak tud tá val és fel ügye le te alatt,
bûn cse lek mény fel de rí té se, il let ve a bûn cse lek mény el kö -
ve té sé ben részt ve võ sze mé lyek azo no sí tá sa cél já ból;

(5) 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;

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

ügyé szi szer vek,
b) a hor vát Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a bí ró sá gok és az Ál -

la mi Ügyé szi Hi va tal;

(7) köz pon ti kap cso lat tar tó szer vek:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: Or szá gos Rend -

õr-fõ ka pi tány ság Nem zet kö zi Bûn ügyi Együtt mû kö dé si
Köz pont,

b) a hor vát Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: Rend õri Fõ igaz ga tó -
ság Bûn ügyi Rend õri Igaz ga tó ság;

(8) ha tár te rü let:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Ba ra nya me gye te rü le te,
– So mogy me gye te rü le te,
– Zala me gye te rü le te;
b) a hor vát Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Mu ra köz me gye te rü le te,
– Kap ron ca-Kri zso vánc me gye te rü le te,

– Ve rõ ce-Drá va men ti me gye te rü le te,
– Eszék-Ba ra nya me gye 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 rend 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 köz rend vé del me 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 ál la má -
nak 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 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 -
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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 bel sõ 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 bûn ül dö zõ 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:

a) a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv meg ne ve zé sét;

b) a meg ke re sés tár gyát;

c) 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;

d) 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;

e) ahol szük sé ges, az igaz ság ügyi ha tó sá gok en ge dé -
lyét;

f) 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;

g) 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

A megkereséseket 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 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 az
aláb bi a kat kell ér te ni:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
a bank ti tok nak, ér ték pa pír ti tok nak, 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;
b) a hor vát Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
a bank ti tok nak, ér ték pa pír ti tok nak, 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,
va la mint min den olyan ada tot, amely a Hor vát Köz tár sa -
ság bel sõ jog sza bá lyai alap ján gaz da sá gi ti tok nak mi nõ -
sül.

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:
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a) 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, 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, 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, amennyi ben ez a bûn ül -
dö zés hez szük sé ges;

b) 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;

c) az elõ ké szí tett vagy el kö ve tett ter ror cse lek mé nyek -
re, az el kö ve tés ben részt ve võk re, az el kö ve tés mód já ra és
a hasz nált esz kö zök re vo nat ko zó ada to kat, va la mint olyan
ter ro ris ta cso por tok ra és azok tag ja i ra vo nat ko zó ada to kat, 
akik/ame lyek va la me lyik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le -
tén, a má sik Fél sé rel mé re bûn cse lek ményt ké szí te nek elõ,
kö vet nek el vagy kö vet tek el, to váb bá, a ter ro riz mus el le ni
küz de lem hez és a köz biz ton sá got nagy mér ték ben ve szé -
lyez te tõ bûn cse lek mé nyek vissza szo rí tá sá hoz szük sé ges
in for má ci ók és ada tok;

d) 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;

e) 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 bûn cse lek -
mény el kö ve té sé hez esz kö zül hasz nál tak, vagy arra szán -
tak, vagy ame lyek a bûn cse lek mény el kö ve té se út ján jöt -
tek lét re;

f) 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;

g) 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

a) 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

b) 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. A mind két Szer zõ -
dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai alap ján leg alább öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek ese tén
azon ban az in for má ci ót a köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve -
ken ke resz tül is ki cse ré lik.

(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

a) 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;

b) 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;

c) olyan do log ra vo nat ko zik, amely rõl  valószínû sít -
hetõ, hogy a ha tár te rü le ten ta lál ha tó;

d) 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) A je len cikk (1) és (2) be kez dé se 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:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) a köz úti, vízi és légi jár mû vek 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;

f) 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;

g) elekt ro ni kus hír köz lõ 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;

h) 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 – bel sõ jog sza -
bá lya ik sze rint – meg ke re sés re, 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, ha a bûn ül dö zés ér de kei sür -
gõs in téz ke dést tesz nek szük sé ges sé.

(2) A je len cikk (1) be kez dé sé 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.
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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 eredmé -
nyezheti.

10. cikk

A közrend 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 rend hely ze té re vo nat 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

A határon átnyúló megfigyelés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a sa ját ál la muk
te rü le tén vég zett fel de rí tõ te vé keny sé gük so rán – a má sik
Szer zõ dõ Fél köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve ál tal elõ ze tes
meg ke re sés alap ján adott hoz zá já ru lás ese tén – jo go sul tak
a szer ve zett bû nö zõi cso port ban részt ve võ, vagy a meg ke -
re sõ bûn ül dö zõ szerv ál la má nak 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 szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té sé vel gya nú sít -
ha tó sze mély, il let ve az olyan sze mély meg fi gye lé sét
a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén is foly tat ni, aki -
rõl ala po san fel té te lez he tõ, hogy meg fi gye lé se a gya nú sí -
tott sze mély sze mély azo nos sá gá nak, fel lel he tõ sé gé nek és
bû nö zõi kap cso la ta i nak meg ha tá ro zá sát ered mé nye zi. A
hoz zá já ru lás fel té tel hez köt he tõ.

(2) Amennyi ben a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lést a Ma -
gyar Köz tár sa ság Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá -
la ta és a Hor vát Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u má nak
Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tá lya hajt ja vég re, a meg ke re sé se -
ket köz vet le nül kül dik meg egy más nak.

(3) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ké ré sé re a ha tá ron
át nyú ló meg fi gye lés to váb bi foly ta tá sát ha la dék ta la nul át
kell adni a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv nek. A bûn ül dö zõ
szer vek meg ke re sés re köl csö nö sen se gít sé get nyújt hat nak
egy más nak a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés hez.

(4) A ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés hez adott hoz zá já ru -
lás a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak egész te rü le té re ér vé nyes.

(5) Ha a ké se de lem ve széllyel jár, vagy a bûn ül dö zés ér -
de ke it ve szé lyez te ti, a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés a je len
cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ ze tes hoz zá já ru -
lás nél kül is foly tat ha tó. Eb ben az eset ben az ál lam ha tár át -
lé pé se kor a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer -
vét ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. A meg ke re sést utó lag,
ha la dék ta la nul meg kell kül de ni a má sik Szer zõ dõ Fél köz -
pon ti kap cso lat tar tó szer vé nek. A meg ke re sés ben is mer -
tet ni kell az elõ ze tes hoz zá já ru lás nél kü li ha tár át lé pés
 okait is.

(6) A je len cikk (5) be kez dé se sze rin ti ha tá ron át nyú ló
meg fi gye lést ha la dék ta la nul abba kell hagy ni, ha a meg ke -
re sett bûn ül dö zõ szerv azt kéri, to váb bá ak kor, ha a ha tár -
át lé pést kö ve tõ öt órán be lül a ha tá ron át nyú ló meg fi gye -
lés hez szük sé ges hoz zá já ru lás nem áll ren del ke zés re.

(7) A ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés ki zá ró lag az aláb bi
fel té te lek sze rint foly tat ha tó:

a) a bûn ül dö zõ szerv meg fi gye lést vég zõ tag já ra a je len 
cikk ren del ke zé sei és azon Szer zõ dõ Fél bel sõ joga vo nat -
ko zik, amely nek az ál la ma te rü le tén el jár; to váb bá kö te les
a meg fi gye lés he lye sze rint ille té kes bûn ül dö zõ szerv uta -
sí tá sai sze rint el jár ni;

b) a je len cikk (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek
ki vé te lé vel, a bûn ül dö zõ szerv meg fi gye lést vég zõ tag já -
nak ren del kez nie kell a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés en ge -
dé lye zé sét iga zo ló ok irat tal;

c) a bûn ül dö zõ szerv meg fi gye lést vég zõ tag já nak bár -
mi kor iga zol nia kell hi va ta los mi nõ sé gét;

d) a bûn ül dö zõ szerv meg fi gye lést vég zõ tag ja ma gán -
la kás ba vagy a nyil vá nos ság szá má ra meg nem nyi tott he -
lyek re nem lép het be; a nyil vá nos ság szá má ra nyit va álló
mun ka-, üze mi-, és üz let he lyi sé gek be ezek nyit va tar tá si
ide jén be lül be lép het;

e) a bûn ül dö zõ szerv meg fi gye lést vég zõ tag já nak je -
len tést kell ké szí te nie a má sik Szer zõ dõ Fél köz pon ti kap -
cso lat tar tó szer ve ré szé re, és sze mé lyes meg je le né se kér -
he tõ;

f) amennyi ben a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés vég re haj -
tá sá hoz tech ni kai esz kö zök is szük sé ge sek, ezek ab ban az
eset ben al kal maz ha tók, ha ezt a meg ke re sett bûn ül dö zõ
szerv bel sõ jog sza bá lyai le he tõ vé te szik; az al kal ma zás ra
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ke rü lõ tech ni kai esz kö zö ket a je len cikk (1) be kez dé se
sze rin ti meg ke re sés ben meg kell je löl ni;

g) az igény be vett jár mû vek hasz ná la ta so rán a meg ke -
re sett bûn ül dö zõ szerv bel sõ jog sza bá lyai al kal ma zan dók.

13. cikk

Határon átnyúló üldözés
(Forró nyomon üldözés)

(1) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv a meg ke re sett bûn ül -
dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén elõ ze tes jó vá ha gyás nél kül 
foly tat hat ja azon sze mély ha tá ron át nyú ló ül dö zé sét
(a továb biak ban: ül dö zés), aki a meg ke re sõ bûn ül dö zõ
szerv ál la má nak te rü le tén 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 ményt kö ve tett el vagy kí -
sé relt meg, és

a) eköz ben tet ten ér ték, vagy
b) õri zet bõl, elõ ze tes le tar tóz ta tás ból vagy sza bad ság -

el vo nást meg ál la pí tó íté let vég re haj tá sa elõl meg szö kött és 
a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ér te sí té sé vel járó ké se de -
lem az el kö ve tõ el fo gá sát je len tõ sen meg ne he zí te né, il let -
ve a bûn ül dö zé si ér de ket sú lyo san ve szé lyez tet né, és ha
 valószínûsíthetõ, hogy a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az
ül dö zést meg fe le lõ idõ ben nem tud ja át ven ni.

(2) A je len cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset -
ben – amint az le het sé ges, de leg ké sõbb az ál lam ha tár át lé -
pé se kor – a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer -
vét ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.

(3) A je len cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett ille té kes bûn -
ül dö zõ szer vek a ha tár át lé pés he lyé tõl füg gõ en:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Ba ra nya me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– a So mogy me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, vagy
– a Zala me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság;
b) a hor vát Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Mu ra köz me gyei rend õri igaz ga tó ság,
– a Kap ron ca-Kri zso vánc me gyei rend õri igaz ga tó ság,
– a Ve rõ ce-Drá va men ti me gyei rend õri igaz ga tó ság,

vagy
– az Eszék-Ba ra nya me gyei rend õri igaz ga tó ság.

(4) Az ül dö zést ha la dék ta la nul meg kell szün tet ni, ha
a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv azt kéri.

(5) Ha azt a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re -
haj tó tag ja kéri, a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az ül dö zött 
sze mélyt sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben 
iga zol tat ja, vagy sze mé lyes sza bad sá gá ban kor lá toz za.

(6) Ha a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az ül dö zés meg -
szün te té sét nem kéri, és ezt a bûn ül dö zõ szerv meg fe le lõ
idõ ben nem tud ja át ven ni, a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv
ül dö zést vég re haj tó tag ja az ül dö zött sze mélyt a hely szí -
nen vissza tart hat ja. Ezen in téz ke dés rõl a má sik Szer zõ dõ

Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer vét ha la dék ta la nul ér te sí te ni
kell.

(7) Az ül dö zés a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak tel jes te rü le -
tén, idõ be li kor lá to zás nél kül, az aláb bi fel té te lek sze rint
foly tat ha tó:

a) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag ja a je len
cikk ren del ke zé sei, va la mint azon Szer zõ dõ Fél bel sõ joga
sze rint kö te les el jár ni, amely ál la má nak te rü le tén az ül dö -
zést vég zi;

b) az ül dö zés ki zá ró lag szá raz föl di úton le het sé ges;
c) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag ja ma gán -

la kás ba vagy más, a nyil vá nos ság szá má ra meg nem nyi -
tott he lyi ség be az ül dö zés so rán nem lép het be; a nyil vá -
nos ság szá má ra nyit va álló mun ka-, üze mi-, és üz let he lyi -
sé gek be ezek nyit va tar tá si ide jén be lül be lép het;

d) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag já nak bár -
mi kor iga zol nia kell hi va ta los mi nõ sé gét;

e) az igény be vett jár mû vek hasz ná la ta so rán a meg ke -
re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak bel sõ jog sza bá lyai al kal -
ma zan dók;

f) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag já nak
egyen ru há ja, vagy a jár mû vön el he lye zett, an nak fel is me -
ré sé hez szük sé ges meg kü lön böz te tõ jel zé sek ré vén egy ér -
tel mû en fel is mer he tõ nek kell len nie;

g) az el fo gott sze mély nél levõ tár gya kat az ille té kes
bûn ül dö zõ szer vek meg ér ke zé sé ig le he tõ ség sze rint biz -
ton ság ba kell he lyez ni;

h) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag ja az ül dö -
zés be fe je zé sét köve tõen ha la dék ta la nul kö te les az ül dö zés 
ered mé nyé rõl a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ
szer vé nél vagy köz pon ti kap cso lat tar tó szer vé nél je len tést
ten ni; en nek so rán a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ké ré sé -
re, kö te les sze mé lye sen je len len ni az ül dö zés kö rül mé -
nye i nek meg fe le lõ tisz tá zá sá hoz szük sé ges ide ig; ezt ak -
kor is al kal maz ni kell, ha az ül dö zött sze mély el fo gá sá ra
nem ke rült sor.

(8) Az ül dö zés so rán el fo gott sze mélyt azon Szer zõ dõ
Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer ve hall gat ja ki, amely ál la má -
nak te rü le tén e sze mélyt el fog ták. Az el fo gott sze mély sze -
mé lyes sza bad sá ga az el fo gás he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél
bel sõ jog sza bá lyai sze rint kor lá toz ha tó.

14. cikk

Ellenõrzött szállítás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei 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) A je len cikk (1) be kez dé se 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:
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a) 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;

b) a kí sé rés mód ját;
c) az al kal ma zan dó tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó

ada to kat;
d) a kí sé rés ben a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ré szé rõl

részt ve võk szá mát, a fe dett nyo mo zó rész vé te lét;
e) az el len õr zött szál lí tás ban részt ve võk kel tör té nõ

kap cso lat tar tás mód ját;
f) a szál lít mány át adá sá nak, át vé te lé nek kö rül mé nye it;
g) az el fo gás ese tén al kal ma zan dó in téz ke dé se ket;
h) a vá rat lan ese mény ese tén al kal ma zan dó in téz ke dé -

se ket.

(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 a 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.

15. cikk

Fedett nyomozó alkalmazása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés
alap ján hoz zá já rul hat nak a má sik Szer zõ dõ Fél fe dett nyo -
mo zó já nak sa ját ál la muk te rü le tén tör té nõ al kal ma zá sá -
hoz, amennyi ben ez ál la ma ik te rü le tén el kö ve tett vagy

elõ ké szü let ben lévõ, mind két Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza -
bá lyai sze rint sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek -
mény ered mé nyes fel de rí té se ér de ké ben szük sé ges, fel té -
ve, hogy a bûn cse lek mény fel de rí té se a fe dett nyo mo zó al -
kal ma zá sa nél kül nem le het sé ges vagy lé nye ge sen ne he -
zebb len ne.

(2) A meg ke re sés tel je sí té sé rõl min den egyes eset ben
a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv a bel sõ jog sza bá lyai alap -
ján ha tá roz.

(3) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ké ré sé re a meg ke re -
sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv fe dett nyo mo zó ja is al kal maz ha tó.

(4) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá hoz adott hoz zá já ru -
lás min den kor a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak egész te rü le té -
re ér vé nyes.

(5) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá ra irá nyu ló 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:

a) a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak idõ tar ta mát;
b) a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak fel té te le it;
c) a fe dett nyo mo zó jo ga it és kö te le zett sé ge it;
d) a fe dett nyo mo zó le lep le zõ dé se ese tén al kal ma zan -

dó in téz ke dést;
e) a fe dett nyo mo zó bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ha tá -

ro zó bel sõ jog sza bá lyok vo nat ko zó ren del ke zé se it;
f) a fe dett nyo mo zó mû kö dé si kö ré ben oko zott ká ro kért 

 való fe le lõs sé gét meg ha tá ro zó bel sõ jog sza bá lyok vo nat -
ko zó ren del ke zé se it.

(6) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sa min dig egye di eset re
kor lá to zó dik és meg ha tá ro zott ide ig tart hat, a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv ál la má nak bel sõ jog sza bá lyai alap ján. A
fe dett nyo mo zó al kal ma zá sát a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ
szer vei egyez tet ve ké szí tik elõ. A fe dett nyo mo zó a bûn ül -
dö zõ szer vek ese ti meg ál la po dá sát és a 3. cikk (3) be kez -
dés sze rin ti en ge dély be szer zé sét köve tõen kezd he ti meg
te vé keny sé gét. A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell a je -
len cikk (5) és a (11) be kez dé se i ben fog lal ta kat.

(7) A fe dett nyo mo zó irá nyí tá sát a meg ke re sõ bûn ül dö -
zõ szerv vég zi, amennyi ben a fe dett nyo mo zó a meg ke re sõ 
bûn ül dö zõ szerv meg bí zá sá ból és meg ke re sé se alap ján
vég zi mun ká ját a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén.
In do kolt eset ben a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei et tõl
el té rõ en is meg ál la pod hat nak.

(8) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ké ré sé re a fe dett
nyo mo zó al kal ma zá sát ha la dék ta la nul fel kell füg gesz te ni.

(9) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv a fe dett nyo mo zó te -
vé keny sé gé hez sze mé lyi, szer ve zé si és tech ni kai tá mo ga -
tást nyújt hat. A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv min den
szük sé ges in téz ke dést meg tesz a má sik Szer zõ dõ Fél fe -
dett nyo mo zó já nak biz ton sá ga ér de ké ben.

(10) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak be fe je zé sét
köve tõen az al kal ma zás ered mé nyé rõl a meg ke re sett bûn -
ül dö zõ szer vet ha la dék ta la nul, írás ban tá jé koz tat ni kell.

2009/92. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 23661



(11) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá ra a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv ál la má nak bel sõ jog sza bá lyai az irány -
adó ak, fel té ve, hogy azok nem el len té te sek a meg ke re sõ
bûn ül dö zõ szerv ál la má nak bel sõ jog sza bá lya i val.

16. cikk

Együttmûködés a Tanúvédelmi Programban

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer ve i ken ke resz tül ké -
rel mez he tik vé dett ta núk nak, va la mint rá juk te kin tet tel
más sze mé lyek nek (a továb biak ban: vé dett sze mé lyek) az
egyik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té rõl a má sik Szer zõ -
dõ Fél ál la má nak te rü le té re tör té nõ át köl töz te té sét, és ezt
köve tõen vé de lem ben ré sze sí té sét. Ezen in téz ke dé sek
a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak te rü le tén foly ta tott bün te tõ el -
já rást nem aka dá lyoz hat ják. A vé dett sze mély csak a meg -
ke re sett szerv ál la má nak a ta nú vé de lem re vo nat ko zó bel sõ 
jog sza bá lya i ban meg ha tá ro zott vé del mi for má i ban ré sze -
sít he tõ.

(2) A je len cikk (1) be kez dé sé ben sze rep lõ 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:

a) a ti tok tar tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó igényt;
b) a vé dett sze mély nek a bün te tõ el já rás ban be töl tött

sze re pét;
c) a fenn ál ló fe nye ge tett ség re, va la mint an nak sú lyos -

sá gá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat;
d) a vé dett sze mély nek a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má -

nak te rü le té re tör té nõ el he lye zé sé nek okát;
e) a vé de lem ja va solt for má ját, mér té két;
f) a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén  való el he -

lye zés szük sé ges idõ tar ta mát, és en nek meg hosszab bí tá sá -
nak le he tõ sé gét.

(3) A meg ke re sés el fo ga dá sát köve tõen a Szer zõ dõ Fe -
lek ille té kes szer vei írás ban meg ál la pod nak a vé de lem
rész le te i rõl és a kap cso lat tar tás mód já ról.

(4) A vé dett sze mé lyek át szál lí tá sá val, egész ség ügyi
biz to sí tá sá val, tár sa da lom biz to sí tá sá val kap cso la tos költ -
sé ge ket a meg ke re sõ szerv fe de zi. A meg ke re sett szer vet
ter he lik a vé dett sze mé lyek vé del mét el lá tó, a vé del mi
szol gá lat mun ka tár sai mun ka bé ré nek költ sé gei.

(5) Ha a vé de lem már nem biz to sít ha tó, ar ról az ille té kes 
meg ke re sõ szer vet ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

(6) A vé dett sze mély kö te les a meg ke re sett szerv ál la -
má nak bel sõ jog sza bá lya it be tar ta ni. Ha a vé dett sze mély
meg sér ti a meg ke re sett szerv ál la má nak bel sõ jog sza bá -
lya it, vagy nem tart ja be a szá má ra meg ál la pí tott ma ga tar -
tá si sza bá lyo kat, er rõl az ille té kes meg ke re sõ szer vet ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ni kell. Ha a meg ke re sett szerv szük -
sé ges nek tart ja a vé dett sze mély vissza köl töz te té sé nek
kez de mé nye zé sét, a meg ke re sõ szerv kö te les azt teljesí -
teni.

17. cikk

Közös bûnfelderítõ-csoport létrehozása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti 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, kü lö nö sen, ha az Eu ró pai
Unió több tag ál la má nak 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, a je len
cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás nak
tar tal maz nia kell:

a) 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;

b) 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;

c) össze té te lét és ve ze tõ jé nek meg ha tá ro zá sát;
d) ki he lye zett tag ja i nak kö te le zett sé ge it és jo go sult sá -

ga it;
e) 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;

f) 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.

(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 bûnfelderítõ-
 csoportba 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 bûnfelderítõ-
 csoportba ki he lye zett tag ja a bir to ká ban lévõ, nem mi nõ sí -
tett ada to 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 ja i nak, mint ahogy
azo kat a sa ját bûn ül dö zõ szer ve i nek át ad hat ná.

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

a) 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;

b) az ada tot át adó bûn ül dö zõ szerv elõ ze tes hoz zá já ru -
lá sá val más bûn cse lek mény fel de rí té sé re;

c) 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 b) pont sé -
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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 bûnfelderítõ-
 csoportba 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 je len cikk (8) be -
kez dé sé 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.

18. 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:

a) az esz köz vagy mód szer meg ne ve zé sét;
b) a tit kos in for má ció gyûj tés idõ tar ta mát;
c) a rög zí ten dõ és át adan dó ada tok kö rét;
d) az ada tok át adá sá nak mód ját;
e) a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén foly ta tott

tit kos in for má ció gyûj tés hez nyúj tan dó se gít ség mód ját;
f) 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 fo lya mat ban lévõ 
bûn ügy fel de rí té sé hez kap cso ló dó an 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 en ge dé -
lye szük sé ges, en nek be szer zé sét köve tõen kez di meg.

19. cikk

Közös határmenti járõrszolgálat

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei az ál lam ha tár
ha té ko nyabb vé del me, a köz rend vé del me és a bûn cse lek -
mé nyek el le ni fel lé pés cél já ból a kö zös ál lam ha tár tól szá -
mí tott tíz (10) ki lo mé te res tá vol sá gig kö zös jár õr szol gá la -
tot tel je sít het nek a ha tár men ti tér ség ben.

(2) A kö zös jár õr szol gá lat ban a má sik Szer zõ dõ Fél
bûn ül dö zõ szer vé nek tag jai is jo go sul tak a sze mé lyek sze -
mély azo nos sá gát meg ál la pí ta ni, és õket – amennyi ben ki
akar ják ma gu kat von ni az el len õr zés alól – fel tar tóz tat ni,

azon Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai alap ján, amely ál la -
má nak te rü le tén a kö zös jár õr szol gá la tot tel je sí tik.

(3) Egyéb in téz ke dé sek re, va la mint a kény sze rí tõ esz -
kö zök al kal ma zá sá ra – a je len Meg ál la po dás 24. cik ke
(3) be kez dé sé re fi gye lem mel – el sõd le ge sen azon Szer zõ -
dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek tag jai jo go sul tak, amely nek
ál lam te rü le tén a kö zös jár õr szol gá la tot tel je sí tik.

(4) A vég re haj tás ban érin tett bûn ül dö zõ szer vek a kö zös 
ha tár men ti jár õr szol gá lat tel je sí té sé rõl kü lön meg ál la pod -
hat nak.

20. 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.

(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 össze han go lá sát.

(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 kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely mun ká já ban 
a bûn ül dö zõ szer vek tag ja in kí vül más ille té kes szer vek
tag jai is részt ve het nek.

(5) 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 je len cikk (2) és
(3) be kez dé se i 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.

(6) 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 zák.

(7) 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.

21. cikk

Összekötõ tisztviselõ küldése

(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 -
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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:

a) a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sét és vissza szo rí tá sát
szol gá ló in for má ció cse ré ben;

b) a bûn ügyi tár gyú meg ke re sé sek tel je sí té sé ben;
c) az ál lam ha tá rok 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;

d) a köz ren det 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.

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

(5) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes mi nisz te rei meg ál la pod -
hat nak ab ban, hogy az egyik Szer zõ dõ Fél har ma dik ál -
lam ban te vé keny ke dõ össze kö tõ tiszt vi se lõ je – a je len
Meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben – el jár a má sik
Szer zõ dõ Fél ér de ke i ben is ezen har ma dik ál lam ban.

(6) 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.

22. cikk

Együttmûködés a képzés, továbbképzés, valamint
a bûnmegelõzés területén

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer ve i nek a kép zés,
to vább kép zés te rü le tén foly ta tan dó együtt mû kö dé se az
aláb bi ak ra ter jed ki:

a) ok ta tá si ter vek és tan anya gok cse ré je;
b) kö zös sze mi ná ri u mok és elõ adá sok meg tar tá sa, va -

la mint kö zös tan fo lya mok meg ren de zé se;
c) a má sik Szer zõ dõ Fél kép vi se lõ i nek meg fi gye lõ ként

tör té nõ meg hí vá sa, gya kor la tok és kü lön le ges be ve té si ak -
ci ók be mu ta tá sa;

d) a má sik Szer zõ dõ Fél kép vi se lõi rész vé te lé nek biz -
to sí tá sa tan fo lya mo kon.

(2) A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán a bûn meg -
elõ zé si nem ze ti kap cso lat tar tó köz pon tok (Eu ró pai Bûn -
meg elõ zé si Há ló zat nem ze ti kon takt pont ja) együtt mû köd -
nek a nem ze ti szin ten be vált bûn meg elõ zé si mód sze rek
fel tá rá sa és egy más kö zöt ti cse ré je te rén, va la mint a bûn -

meg elõ zé si mód sze rek vég re haj tá sá hoz szük sé ges szak ér -
tõi szak ta nács adás meg szer ve zé sé ben.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõi, az ok ta tá si kép zõ in -
téz mé nyek ve ze tõi szük ség sze rint mun ka ta lál ko zó kat tar -
ta nak in téz ke dé se ik össze han go lá sa és vég re haj tá suk elõ -
se gí té se ér de ké ben.

IV. Fejezet

JOGVISZONYOK A MÁSIK SZERZÕDÕ FÉL
ÁLLAMÁNAK TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ ELJÁRÁS

SORÁN

23. cikk

A beutazás, a kiutazás és a tartózkodás szabályai

(1) Ha a je len Meg ál la po dás más ként nem ren del ke zik,
a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer ve i nek tag jai a je len
Meg ál la po dás ból szár ma zó fel ada ta ik vég re haj tá sa ér de -
ké ben a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re be lép het -
nek ér vé nyes, fény kép pel el lá tott szol gá la ti iga zol vánnyal, 
és ott – kü lön en ge dély nél kül – a szol gá la ti fel adat el lá tá -
sá nak ide jé ig tar tóz kod hat nak és ki utaz hat nak.

(2) A je len Meg ál la po dás 15. cik ké ben meg ha tá ro zott
fe dett nyo mo zó, kü lön en ge dély nél kül, fe dõ ok irat tal lép -
het a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re, és ott
a szük sé ges fe dõ ok ira tok kal, a szol gá la ti fel adat el lá tá sa
ide jé ig, de leg fel jebb a je len Meg ál la po dás 15. cik ke
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ide ig tar tóz kod hat. A fe -
dõ ira tok min ta pél dá nya it a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap -
cso lat tar tó szer vei köl csö nö sen meg kül dik egy más nak.

24. cikk

Az egyen ru ha vi se lé sé nek, a kény sze rí tõ esz kö zök
és a szol gá la ti fegy ve rek hasz ná la tá nak sza bá lyai

(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 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:

a) egyen ru hát vi sel ni;
b) az ál ta la bûn cse lek mény el kö ve té se so rán tet ten ért

vagy szö kést meg kí sér lõ el kö ve tõt el fog ni és vissza tar ta ni, 
de ha la dék ta la nul kö te les õt a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le ti -
leg ille té kes bûn ül dö zõ szer vé nek át ad ni.

(2) 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 be- és ki -
uta zás so rán ma gá val vi he ti a szük sé ges szol gá la ti fel sze -
re lést, és vi sel he ti szol gá la ti fegy ve rét. A szol gá la ti fegy -
vert azon ban csak jo gos vé del mi hely zet ben hasz nál hat ja.
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(3) 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, ezen ál lam bel sõ jog sza bá lya i val és az ará nyos ság
kö ve tel mé nyé vel össz hang ban, a má sik Szer zõ dõ Fél bûn -
ül dö zõ szer vé nek tag ja a kö vet ke zõ kény sze rí tõ esz kö zö -
ket al kal maz hat ja: tes ti kény szer, bi lincs, ve gyi vagy
elekt ro mos sok ko ló esz köz, rend õrbot, il let ve szol gá la ti
ku tya.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják, hogy a te rü le tü kön el -
já ró, a má sik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek tag ja a je -
len cikk ben meg ha tá ro zott kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma -
zá sá nak fel té te le i rõl ki ok ta tás ban ré sze sül jön.

25. cikk

Szolgálati viszonyok és a bûnüldözõ szervek tagjainak
védelme

(1) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag já nak szol gá la ti
jog vi szo nyá ra, egyéb mun ka 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 Szer zõ dõ Fél 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.

26. cikk

Büntetõjogi 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 ál la má nak 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
azon Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve i nek tag ja i val, amely
ál la má nak te rü le tén te vé keny sé gü ket vég zik.

27. 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 ál la má nak 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 ál la má nak joga sze rint fe -
lel, ahol a kár oko zás tör tént.

(2) Az a Szer zõ dõ Fél, amely ál la má nak 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 ál la má nak 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 a ká ro sult
sze mély jo gán a kár té rí tés re jo go sult 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

28. 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:

a) 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;

b) 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);

c) 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;

d) 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;

e) 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.

29. 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 – az
Eu ró pa Ta nács ke re té ben lét re jött, az egyé nek vé del mé rõl
a sze mé lyes ada tok gépi fel dol go zá sa so rán, Stras bo urg -
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ban, 1981. ja nu ár 28. nap ján kelt Egyez mény ben, va la mint 
a sze mé lyes ada tok gépi fel dol go zá sa so rán, Stras bo urg -
ban, 1981. ja nu ár 28. nap ján kelt Egyez mény nek a fel -
ügye lõ ha tó sá gok ról és a sze mé lyes ada tok or szág ha tá ro -
kat át lé põ áram lá sá ról  szóló, Stras bo urg ban, 2001. no vem -
ber 8-án kelt Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – az adat ke ze lés re vo nat ko zó aláb bi ren -
del ke zé sek sze rint jár nak el:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) 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 fen ti
c) pont ban sze rep lõ fel té te lek vizs gá la ta alap ján;

f) 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;

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

h) 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;

i) 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.

30. 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.

31. cikk

Adatkezelés a másik Szerzõdõ Fél államának 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 ál la má nak 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.
Az adat ke ze lés ezen Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai sze -
rint tör té nik. 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 adat ke ze lés re vo nat ko -
zó elõ írásokat.

(2) A bûn ül dö zõ szer vek azon tag ja i nak, akik a má sik
Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén tel je sí tik fel ada tu kat,
nem biz to sít ha tó köz vet len hoz zá fé rés az ezen Szer zõ dõ
Fél gépi fel dol go zá sú sze mé lyes ada ta i hoz.

32. 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 ke
(2) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ri sza bá lyok ra fi gye lem -
mel – köz vet le nül kül dik meg egy más nak, il let ve cse ré lik
ki.

33. 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:

a) a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél ál la má nak bel sõ 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 bel sõ 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;

b) 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;
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c) 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;

d) 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;

e) 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;

f) 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 bár -
mi lyen 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;

g) 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 ál la má nak bel sõ joga sze rint
ille té kes ha tó sá gá nak elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sa ese -
tén meg en ge dett;

h) a je len Meg ál la po dás 17. 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

34. cikk

Vegyes Bizottság

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás ban sza bá -
lyo zott együtt mû kö dés elõ se gí té sé re és ér té ke lé sé re Ve -
gyes Bi zott sá got hoz nak lét re. A Ve gyes Bi zott ság össze -
té te lé rõl dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást.

(2) A Ve gyes Bi zott ság szük ség sze rin ti gya ko ri ság gal,
a Ma gyar Köz tár sa ság ban és a Hor vát Köz tár sa ság ban fel -
vált va tart ja ülé se it.

(3) A Ve gyes Bi zott ság a je len Meg ál la po dás al kal ma -
zá sá val össze füg gõ kér dé sek meg ol dá sá ra és az együtt mû -
kö dés meg könnyí té sé re a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes kor -
mány za ti szer ve i nek ja vas la to kat te het.

35. cikk

A költségviselés szabályai

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.

36. 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 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 fa -
kad nak. Kö vet ke zés kép pen je len Meg ál la po dás ren del ke -
zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem idéz he tõk
vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény te le ní tik,
mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá sol ják
a Ma gyar Köz tár sa ság nak kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer -
zõ dés sel vál lalt, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés bõl, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés bõl, va la mint
ál ta lá ban véve az Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos
jo gá ból szár ma zó kö te le zett sé ge it.

37. cikk

A viták rendezése

(1) A je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé vel vagy al kal ma -
zá sá val kap cso lat ban eset leg fel me rü lõ vi tá kat a Szer zõ dõ
Fe lek a je len Meg ál la po dás 34. cik ke alap ján fel ál lí tott
Ve gyes Bi zott ság ke re té ben, tár gya lá sok út ján ren de zik.

(2) Amennyi ben a vi ta tott kér dés ben a Ve gyes Bi zott -
ság nem tud dön te ni, a vi tát dip lo má ci ai úton ren de zik.

38. cikk

A Megállapodás hatálybalépése és egyéb rendelkezések

(1) A Meg ál la po dás – a 12., 13. és 19. cik kek ki vé te lé -
vel – azon ké sõb bi jegy zék kéz hez vé te lé nek nap já tól szá -
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mí tott har min ca dik na pon lép ha tály ba, amely ben a Szer -
zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást ar ról,
hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek ele get tet tek.

(2) A je len Meg ál la po dás 12. és 13. cik ke a Hor vát Köz -
tár sa ság tel jes jogú schen ge ni tag gá vá lá sá ról  szóló, az
 Európai Unió Ta ná csá nak ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott
idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A je len Meg ál la po dás 19. cik ke a Hor vát Köz tár sa -
ság nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá nak nap -
ján lép ha tály ba.

(4) A je len Meg ál la po dás 1. cikk (1) be kez dé se sze rin ti
szer vek rõl, va la mint a je len Meg ál la po dás 12. cik ké ben,
14. cik ké ben, 16. cik ké ben, 17. cik ké ben és 33. 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 je len Meg ál la po dás 19. 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 19. cikk 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
 egymást 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 be kö vet ke zett vál to zá sok ról.

(5) A je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til tott
for gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ
együtt mû kö dés rõl  szóló, Zág ráb ban, 1992. de cem ber 9-én
alá írt Meg ál la po dás ha tá lyát vesz ti.

(6) 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.

(7) 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 ál la má nak
szu ve re ni tá sát, biz ton sá gát, köz rend jét. 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.

(8) 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 hor vát Szer zõ dõ Fe let.

Ké szült Hé ví zen, 2008. ok tó ber 3. nap ján, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar, hor vát és an gol nyel ven, va la mennyi

szö veg egy aránt hi te les. Az Meg ál la po dás ér tel me zé sé vel
kap cso la tos vita ese tén az an gol nyel vû szö veg az irány -
adó.

(Alá írá sok)

MELLÉKLET
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a határokat átlépõ bûnözés elleni harcban történõ

együttmûködésrõl  szóló Megállapodáshoz

A minõsített adatok jelölése és azok megfeleltetése

A Szer zõ dõ Fe lek – a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és 
a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ha tá ro kat át lé põ
bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló
Meg ál la po dás 33. cik ké nek a) pont já ban fog lal tak ra fi gye -
lem mel – a Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság
bel sõ jog sza bá lyai alap ján meg ál la pít ják, hogy a mi nõ sí -
tett ada tok aláb bi 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 Hor vát
Köz tár sa ság ban

an gol nyel vû
meg fe le lõ je

„Szi go rú an tit kos!” Vrlo taj no TOP SECRET

„Tit kos!” Taj no SECRET

„Bi zal mas!” Pov jerl ji vo CONFIDENTIAL

„Kor lá to zott
ter jesz té sû!”

Og ra ni è e no 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 38. cikk (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás 12. és 13. cik kei a Meg ál la po dás
38. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép -
nek ha tály ba.

(4) A Meg ál la po dás 19. cik ke a Meg ál la po dás 38. cikk
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(5) 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, va la mint a (3)–(4) be kez dé -
sek ben meg ha tá ro zott idõ pon to kat a kül ügy 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.

(6) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til tott for gal -
ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ együtt -
mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
135/1994. (X. 26.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.
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(7) 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

2009. évi LXVII.
tör vény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl
és a kárenyhítési hozzájárulásról  szóló
2008. évi CI. törvény módosításáról*

1.  § A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl és a kár -
eny hí té si hoz zá já ru lás ról  szóló 2008. évi CI. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 3.  §-ának a) pont ja he lyé be az aláb bi 
ren del ke zés lép:

[3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„a) ele mi kár: a me zõ gaz da sá gi ter me lõ hasz ná la tá ban

lévõ ter mõ föl dön be kö vet ke zett jég esõ-, aszály-, bel víz-
és fagy kár;”

2.  § A Tv. 9.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[9.  § (1) A kár eny hí tõ jut ta tás ra a kár eny hí té si hoz zá já -
ru lás fi ze té sé re kö te le zett me zõ gaz da sá gi ter me lõ ab ban
az eset ben jo go sult, amennyi ben]

„b) a hasz ná la tá ban levõ ter mõ föl dön be kö vet ke zett
jég esõ-, bel víz- és fagy kárt a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint az ag rár kár-meg ál la pí tó szerv hez a kár -
ese mény be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott tíz na pon be lül be je -
len tet te, és”

3.  § A Tv. 12.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be az
aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A ki fi ze té si ter vet a mi nisz ter hagy ja jóvá.
(3) Az ag rár kár-eny hí té si szerv a mi nisz ter en ge dé lye

alap ján in téz ke dik a kár eny hí tõ jut ta tás ki fi ze té sé rõl.”

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

(2) A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl és a kár -
eny hí té si hoz zá já ru lás ról  szóló 2008. évi CI. tör vény e tör -
vénnyel mó do sí tott ren del ke zé se it a 2009. ja nu ár 1-jét
köve tõen, de a tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be kö -
vet ke zett jég esõ ál tal oko zott kár ese mény re is al kal maz ni
kell, ha azt a me zõ gaz da sá gi ter me lõ az el há rít ha tat lan
kül sõ ok (vis ma i or) ese tén al kal ma zan dó sza bá lyok ról
 szóló jog sza bály sze rin ti mó don iga zol ja, és azt a tör vény
hatályba lépését kö ve tõ tíz na pon be lül az ag rár kár-meg ál -
la pí tó szerv hez be je len ti.

(3) Ez a tör vény 2009. de cem ber 31-én 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 LXVIII.
tör vény

a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása
érdekében a polgári perrendtartásról  szóló

1952. évi III. törvény módosításáról*

A vál lal ko zá sok kö zöt ti jog vi ták gyors és ha té kony el -
in té zé se, a gaz da sá gi élet sze rep lõi egy sze rûbb és ha té ko -
nyabb jog ér vé nye sí té sé nek elõ se gí té se ér de ké ben az Or -
szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § (1) A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) 67.  § (1) be kez dé sé nek
i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A per ben meg ha tal ma zott ként el jár hat:]
„i) a vál lal ko zás (396.  §) és a Ptk. 685.  §-ának c) pont -

já ban meg ha tá ro zott egyéb gaz dál ko dó szer ve zet al kal ma -
zott ja mun kál ta tó já nak gaz da sá gi te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos pe re i ben, a jogi sze mély és egyéb gaz dál ko dó
szer ve zet jog ta ná cso sa (jogi elõ adó ja) pe dig azok ban a pe -
rek ben is, ame lyek ben kü lön jog sza bály a kép vi se let re fel -
jo go sít ja;”

(2) A Pp. 67.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A per ben a vál lal ko zás (396.  §) és a Ptk.
685.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott egyéb gaz dál ko dó 
szer ve zet jog ta ná cso sát (jogi elõ adó ját) az ügy véd jog ál lá -
sa il le ti meg.”

(3) A Pp. 69.  § (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A vál lal ko zás (396.  §) és a Ptk. 685.  §-ának c) pont -
já ban meg ha tá ro zott egyéb gaz dál ko dó szer ve zet jog ta ná -
cso sa (jogi elõ adó ja) meg ha tal ma zá sá nak iga zo lá sá ról kü -
lön jog sza bály el té rõ en ren del kez het.”

(4) A Pp. 94.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
94/A.  §-sal egé szül ki:

„Videókonferencia a polgári perben

94/A.  § Ha an nak tech ni kai fel té te lei adot tak, a fél nyi -
lat ko za tá nak be szer zé sé re, tanú ki hall ga tá sá ra és szak ér tõ
meg hall ga tá sá ra is sor ke rül het vi deó kon fe ren cia út ján.
Vi deó kon fe ren ci át nem le het al kal maz ni, ha a bí ró ság idé -
zé se bár mely ok ból sze mé lyes meg je le nés re  való kö te le -
zést tar tal maz.”
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2.  § (1) A Pp. 121.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Ha a fel pe res ren del ke zik te le fon szám mal, fax -
szám mal, il let ve e-ma il cím mel, azt a ke re set le vél ben fel
kell tün tet nie.”

(2) A Pp. 124.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság a ke re set le ve let – hi ány pót lá si fel hí vás
ki adá sát mel lõz ve – idé zés ki bo csá tá sa nél kül el uta sít ja,
ha a jogi kép vi se lõ vel el já ró fél ke re set le ve le nem tar tal -
maz za a 121.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat, il let ve, ha
a jogi kép vi se lõ nem csa tol ta a meg ha tal ma zá sát, vagy el -
mu lasz tot ták az el já rá si il le ték meg fi ze té sé re vo nat ko zó
kö te le zett ség tel je sí té sét.”

3.  § A Pp. 130.  § (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bí ró ság a ke re set le ve let idé zés ki bo csá tá sa nél kül
[125.  § (1) bek.] el uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó, hogy]

„i) a jogi kép vi se lõ ál tal be nyúj tott ke re set le vél nem
tar tal maz za a 121.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat, il let ve
ha a jogi kép vi se lõ nem csa tol ta a meg ha tal ma zá sát, vagy
nem fi zet ték meg az el já rá si il le té ket;”

4.  § (1) A Pp. 141.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a bí ró ság a pert nem szün te ti meg, az ügyet ér -
dem ben tár gyal ja, s ha a tény ál lás már az elsõ tár gya lá son
ki de rít he tõ, nyom ban ér dem ben ha tá roz. A bí ró ság a je len
lévõ fe lek meg hall ga tá sa alap ján meg ál la pít ja azo kat az
ada to kat is, ame lyek a vég re haj tá si el já rás ban az ér de kelt
azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz szük sé ge sek [ter mé sze -
tes sze mély ese té ben szü le té si hely, idõ, any ja neve, la kó -
hely, mun ka hely, adó azo no sí tó jel; a vál lal ko zás (396.  §)
és a Ptk. 685.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott egyéb
gaz dál ko dó szer ve zet ese té ben szék hely, nyil ván tar tá si
szám, adó szám, a bank szám la szá ma és a szám lát ve ze tõ
pénz ügyi in téz mény neve].”

(2) A Pp. 155/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ ze tes dön tés ho za ta li el já rást kez de mé nye zõ
vég zés és az elõ ze tes dön tés ho za ta li el já rás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló ké re lem el uta sí tá sa el len nincs he lye kü lön 
fel leb be zés nek.”

(3) A Pp. 196.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ma gán ok irat az el len ke zõ be bi zo nyí tá sá ig tel jes bi -
zo nyí té kul szol gál arra, hogy ki ál lí tó ja az ab ban fog lalt
nyi lat ko za tot meg tet te, ille tõ leg el fo gad ta, vagy ma gá ra
kö te le zõ nek is mer te el, fel té ve, hogy az aláb bi fel té te lek
va la me lyi ke fenn áll:]

„d) a vál lal ko zás (396.  §) és a Ptk. 685.  §-ának c) pont -
já ban meg ha tá ro zott egyéb gaz dál ko dó szer ve zet ál tal üz -
le ti kö ré ben ki ál lí tott ok ira tot sza bály sze rû en alá ír ták;”

(4) A Pp. 196.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vál lal ko zás (396.  §) és a Ptk. 685.  §-ának c) pont -
já ban meg ha tá ro zott egyéb gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ki -
ál lí tott vagy õr zött ok irat ról ké szült fel vé tel [195.  §
(2) bek.], to váb bá bár mi lyen adat hor do zó út ján ké szí tett
ok irat – ért ve ez alatt az elekt ro ni kus ok irat ról ké szí tett pa -
pír ala pú ok ira tot is – tel jes bi zo nyí tó erõ vel bi zo nyít ja,
hogy tar tal ma meg egye zik az ere de ti ok ira té val, fel té ve,
hogy a vál lal ko zás (396.  §) és a Ptk. 685.  §-ának c) pont já -
ban meg ha tá ro zott egyéb gaz dál ko dó szer ve zet, amely
a fel vé telt ké szí tet te vagy az ok ira tot ki ál lí tot ta, il let ve
õrzi, a fel vé tel vagy az ok irat azo nos sá gát sza bály sze rû en
iga zol ta. A vál lal ko zás (396.  §) és a Ptk. 685.  §-ának
c) pont já ban meg ha tá ro zott egyéb gaz dál ko dó szer ve zet
ál tal ki ál lí tott vagy õr zött ok irat ról ké szült elekt ro ni kus
ok irat ak kor bi zo nyít ja tel jes bi zo nyí tó erõ vel azt, hogy
tar tal ma meg egye zik az ere de ti ok ira té val, ha az ok irat ról
elekt ro ni kus ok ira tot ké szí tõ azt mi nõ sí tett elekt ro ni kus
alá írás sal és – ha jog sza bály így ren del ke zik – idõ bé lyeg -
zõ vel lát ta el, il let ve kü lön jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott
el já rás sze rint ké szí tet te el. A vál lal ko zás (396.  §) és a Ptk.
685.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott egyéb gaz dál ko dó 
szer ve zet ál tal ki ál lí tott vagy õr zött ok irat ról ké szült ok irat 
bi zo nyí tó ere je – az ok irat tar tal mát il le tõ en – az ere de ti
ok ira té val, köz ok irat ról ké szült ok irat ese té ben pe dig a tel -
jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira té val azo nos.”

5.  § A Pp. 341.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A tár sa da lom biz to sí tá si ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta iránt 
in dí tott pe rek re en nek a fe je zet nek a ren del ke zé se it a kö -
vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:]

„f) a bí ró ság a tár sa da lom biz to sí tá si ha tá ro za tot
– a mél tá nyos sá gi jog kör ben ho zott ha tá ro zat ki vé te lé vel – 
meg vál toz tat hat ja,”

6.  § A Pp. a 386.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ ÖTÖDIK
RÉSZ-szel, XXVI. fe je zet tel és 386/A–386/V.  §-sal egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi ÖTÖDIK RÉSZ szá mo zá sa 
HATODIK RÉSZ-re, a XXVI. fe je zet szá mo zá sa XXVII.
fe je zet re, a HATODIK RÉSZ szá mo zá sa HETEDIK
RÉSZ-re, a XXVII. fe je zet szá mo zá sa XXVIII. fe je zet re
vál to zik:

„ÖTÖDIK RÉSZ

VÁLLALKOZÁSOK EGYMÁS KÖZÖTTI PEREI

XXVI. FEJEZET

A vállalkozások egymás közötti pereire vonatkozó
rendelkezések hatálya

386/A.  § (1) A Pp. I–XIV. fe je ze té nek sza bá lya it
a XXVI. fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni
a vál lal ko zá sok (396.  §) egy más kö zöt ti, to váb bá a vál lal -
ko zás és költ ség ve té si szerv kö zöt ti, va la mint a költ ség ve -
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té si szer vek egy más kö zöt ti – a me gyei bí ró ság el sõ fo kú
ha tás kö ré be tar to zó – va gyon jo gi pe re i ben.

(2) A pert az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint kell el bí rál ni,
ha ab ban vál lal ko zás nak vagy költ ség ve té si szerv nek nem
mi nõ sü lõ fél is részt vesz.

(3) E fe je zet al kal ma zá sá ban vál lal ko zás alatt a költ ség -
ve té si szer vet is ér te ni kell.

A bírósági titkár és a bírósági ügyintézõ

386/B.  § (1) A bí ró sá gi tit kár ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza -
bá lyo kat (12/A.  §) a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell alkal -
mazni:

a) a bí ró sá gi tit kár nem dönt het bi zo nyí tá si in dít vány -
ról, és a pe res el já rás me net rend jé rõl  szóló vég zést nem
hoz hat ja meg,

b) a bí ró sá gi tit kár el jár hat a má sod fo kú el já rás ban is,
nem hoz hat meg azon ban olyan ha tá ro za tot, amely el len
jog or vos lat nak nincs he lye.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben, ön ál ló alá írá si jog gal, tár gya lá son kí vül
– a bíró irá nyí tá sa és fel ügye le te mel lett – el jár hat.

Bírósági intézkedések a keresetlevél benyújtását
megelõzõen

386/C.  § (1) Az ide ig le nes in téz ke dé sek re vo nat ko zó ál -
ta lá nos sza bá lyo kat (156.  §) a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell
al kal maz ni:

a) a ke re set le vél be nyúj tá sát meg elõ zõ en, a per elõt ti
kö te le zõ egyez te tés alatt – a 386/D.  § (1)–(3) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – a ké rel me zõ szék -
he lye sze rint ille té kes me gyei bí ró ság ide ig le nes in téz ke -
dés ként el ren del he ti az ok ira ti bi zo nyí ték (vagy má so la ta)
át adá sát;

b) az ide ig le nes in téz ke dés re vo nat ko zó ké re lem tár -
gyá ban a bí ró ság a 386/D.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ha -
tár idõn be lül ha tá roz;

c) a vég zés meg ho za ta la elõtt a bí ró ság a fe lek nyi lat -
ko za tát te le fo non, fa xon vagy e-ma il ben (a továb biak ban
együtt e fe je zet al kal ma zá sá ban: rö vid úton) be sze rez he ti;

d) a vég zés el le ni fel leb be zés nek ha lasz tó ha tá lya van;
e) a bí ró ság a kö te le zett ké rel mé re az ide ig le nes in téz -

ke dés rõl  szóló vég zést ha tá lyon kí vül he lye zi, ha az an nak
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül a ké rel -
me zõ nem in dít ja meg a pert.

(2) A bí ró ság – kü lön tör vény ben fog lal tak sze rint –
a ke re set le vél be nyúj tá sát meg elõ zõ en is el ren del het biz -
to sí tá si in téz ke dést.

Okirat kiadása

386/D.  § (1) A fe lek a jog vi ta egyez ség gel tör té nõ
 mielõbbi ren de zé se cél já ból a pert meg elõ zõ en is kö te le -
sek együtt mû köd ni. En nek ke re té ben a tény ál lás meg ál la -
pí tá sa szem pont já ból lé nye ges ok ira to kat – a má sik fél fel -
hí vá sá ra – ere de ti ben vagy má so la ti for má ban kö te le sek
egy más nak át ad ni. Men te sül a fél a kö te le zett ség alól, ha
az ok irat tar tal ma nem függ össze a tény ál lás sal, vagy ha

az ok irat ki adá sa a fél üz le ti ti tok hoz fû zõ dõ jo gát arány ta -
lan mér ték ben kor lá toz ná.

(2) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott együtt mû kö -
dés re nem ke rül sor, ak kor a má sik fél nél fel lel he tõ ok ira ti
bi zo nyí ték át adá sá ra  való kö te le zést a fél a pert megelõ -
zõen ide ig le nes in téz ke dés irán ti ké re lem ben, a per so rán
írás be li be ad vá nyá ban vagy a tár gya lá son kér he ti a bí ró -
ság tól.

(3) A fél nek bi zo nyí ta nia kell, hogy az ok irat (vagy má -
so la ta) be szer zé sét si ker te le nül kí sé rel te meg, és az a pert
meg elõ zõ en az egyez ség meg kö té sé hez, il let ve egyéb ként
a tény ál lás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges, el len ke zõ eset ben 
a bí ró ság el uta sít ja a ké rel met.

(4) Az ok irat (vagy má so la ta) át adá sá ra kö te le zés rõl
a bí ró ság az erre vo nat ko zó be ad vány bí ró ság hoz ér ke zé -
sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül, il let ve tár gya lá son elõ -
ter jesz tett ké re lem ese tén a tár gya lá son ha tá roz.

(5) Elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re lem ese tén a dön -
tés meg ho za ta lá hoz a bí ró ság a fe lek nyi lat ko za tát rö vid
úton is be sze rez he ti.

(6) Az ok ira ti bi zo nyí ték (vagy má so la ta) át adá sát el -
ren de lõ, il let ve az át adás in dít vá nyo zá sát el uta sí tó vég zés
el len fel leb be zés nek van he lye. A fel leb be zést tár gya lá son 
kí vül, har minc na pon be lül kell el bí rál ni. A má sod fo kú ha -
tá ro zat meg ho za ta lá hoz a bí ró ság a fe lek nyi lat ko za tát rö -
vid úton is be sze rez he ti.

(7) Az ok irat (vagy má so la ta) át adá sá nak meg tör tén tét
a kö te le zést kérõ fél nek há rom na pon be lül kell be je len te -
nie a bí ró ság nak.

(8) A bí ró ság pénz bír ság gal (120.  §) sújt hat ja azt a fe let
(kép vi se lõt), aki a (4) be kez dés alap ján meg ho zott vég zés -
ben fog lal ta kat nem tel je sí ti, il let ve aki az át adás té nyét
nem je len ti be.

Per elõtti kötelezõ egyeztetés

386/E.  § (1) A ke re set le vél be nyúj tá sa elõtt a fe lek nek
meg kell kí sé rel ni ük a jog vi ta pe ren kí vül tör té nõ el in té zé -
sét. Eb bõl a cél ból a fél a vi tás kér dés ben kép vi selt jogi és
tény be li ál lás pont ját az ügy ben érin tett va la mennyi fél lel
rész le te sen köz li bi zo nyí té ka i nak elõ adá sá val, il let ve
a ren del ke zés re álló ok ira ti bi zo nyí té kok be mu ta tá sá val. A 
fe lek a kéz hez vé tel tõl szá mí tott har minc na pon be lül va la -
mennyi fel ve tett jog kér dés re, a tel jes tény ál lás ra ki ter je dõ, 
va la mint az el len bi zo nyí té kok elõ adá sát is tar tal ma zó
rész le tes vá laszt ad nak, a ren del ke zés re álló ok ira ti bi zo -
nyí té kok be mu ta tá sá val.

(2) Ha az elõ ze tes egyez te tés so rán bár me lyik fél a má -
sik fél ál tal kért ok ira to kat nem adja át, az an nak át adá sá ra
kö te le zés a 386/D.  § alap ján kér he tõ.

(3) Ha a fe lek jog vi tá ju kat pe ren kí vül nem ren de zik, és
a fel pe res ke re se tet in dít, az elekt ro ni ku san be nyúj tan dó
ke re set le vél hez – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
elekt ro ni kus for má ban mel lé kel nie kell

a) az (1) be kez dés alap ján a fel pe res és az al pe res ál tal
tett írás be li nyi lat ko za to kat tar tal ma zó ok ira to kat (le ve le -
zés, jegy zõ könyv), vagy
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b) azt az ira tot, amellyel a fel pe res iga zol ja, hogy a jog -
vi ta pe ren kí vü li el in té zé sét meg kí sé rel te.

(4) A (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ira tok -
nak tar tal maz ni uk kell:

a) a fe lek nek a jog vi tá ra vo nat ko zó rész le tes tény be li
és jogi ál lás pont ját a bi zo nyí té kok meg je lö lé sé vel;

b) azt, hogy az al pe res a fel pe re si kö ve te lés re mi lyen
in do kok alap ján ho gyan nyi lat ko zott;

c) az elõ ze tes le vél vál tás, il let ve az elõ ze tes tár gya lás
(jegy zõ könyv ké szí tés) so rán fel me rült vé le mény el té rés
ada ta it;

d) az eset le ges elõ ze tes el szá mo lás ered mé nyét;
e) az üggyel kap cso la tos ko ráb bi bí ró sá gi vagy más ha -

tó sá gi ha tá ro zat ügy szá mát és tar tal má nak lé nye gét;
f) a fe lek és kép vi se lõ ik rö vid úton  való el ér he tõ sé ge i re 

vo nat ko zó ada to kat.
(5) Ha a fel pe res bi zo nyít ja, hogy a per elõt ti kö te le zõ

egyez te tés so rán a ké sõb bi al pe res nem mû kö dött együtt,
és az elsõ tár gya lá son bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá ra
ke rül sor, a bí ró sá gi meg ha gyás sal szem be ni el lent mon dás 
az arra vo nat ko zó meg emelt mér té kû il le ték meg fi ze té se
el le né ben ter jeszt he tõ elõ.

(6) A bí ró ság az ügy összes kö rül mé nyé re fi gye lem mel
per vesz tes sé gé re te kin tet nél kül kö te le zi az al pe res ként
részt vevõ vál lal ko zást a per ben fel me rült összes költ ség
vagy egyéb ként a fel pe res ál tal vi se len dõ költ sé gek egy ré -
szé nek a vi se lé sé re, ha az al pe res a jog vi ta pe ren kí vü li
ren de zé sé ben neki fel ró ha tó mó don nem mû kö dött együtt,
vagy azt ki fe je zet ten aka dá lyoz ta.

(7) E § ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni, ha a ke re set -
in dí tás ra jog sza bály hat van nap nál nem hosszabb ha tár idõt 
ál la pít meg, to váb bá a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ból per -
ré ala kult el já rás ban.

A peres felek és a bíróság, illetve a bíróságok közötti
kommunikáció

386/F.  § (1) A ke re set le vél nek az al pe res ré szé re tör tént
kéz be sí té sét köve tõen a fél a per re vo nat ko zó nyi lat ko za -
tát, be ad vá nyát a bí ró ság nak és egy ide jû leg – tá jé koz ta tá -
sul – az el len ér de kû fél nek is kö te les köz vet le nül, elekt ro -
ni kus úton meg kül de ni.

(2) Ha a bí ró ság va la me lyik fe let nyi lat ko zat té tel re hív -
ja fel, tör vény vagy a bí ró ság el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban a nyi lat ko za tot a fel hí vás tól szá mí tott ti zen öt na pon
be lül kell meg ten ni. A ha tár idõt a bí ró ság fon tos ok ból
egy szer meg hosszab bít hat ja; a ha tár idõ – meg hosszab bí -
tás sal együtt – har minc nap nál hosszabb nem le het.

(3) A nyi lat ko za to kat, be ad vá nyo kat a fe lek min den
eset ben elekt ro ni kus tér ti ve vé nyes kül de ménnyel kéz be -
sít te tik egy más nak, ki vé ve, ha a bí ró ság rö vid úton szer zi
be a fél nyi lat ko za tát.

(4) Az ira tok pa pír ala pú meg kül dé sé re és meg õr zé sé re
a 386/S.  § (8)–(9) be kez dé sét kell al kal maz ni.

(5) A bí ró ság a hi va ta los ira ta it má sik bí ró ság, köz igaz -
ga tá si szerv vagy más ha tó ság ré szé re ki zá ró lag elekt ro ni -
kus úton kéz be sít tet he ti, ki vé ve, ha a bí ró ság ál tal kéz be -

sít tet ni ren delt ok irat pa pír ala pú be mu ta tá sa, meg te kin té -
se szük sé ges; erre kü lö nö sen ak kor ke rül het sor, ha az ere -
de ti leg pa pír ala pú bi zo nyí té kok nagy mennyi sé ge  miatt
azok di gi ta li zá lá sa arány ta lan ne héz ség gel jár na, vagy ha
a pa pír ala pú ok irat  valódisága vi tás.

Beavatkozás a perbe, változás a felek személyében
és a költségek elõlegezése

386/G.  § (1) A be avat ko zás ra az ál ta lá nos sza bá lyok
(54–60.  §) al kal ma zan dók az zal az el té rés sel, hogy a be -
avat ko zást az el sõ fo kú tár gya lás elsõ tár gya lá si nap ján
szó ban vagy az at tól szá mí tott har minc na pos ha tár idõn
be lül írás ban kell be je len te ni.

(2) A bí ró ság a be avat ko zás meg en ge dé se tár gyá ban
a ha tá ro zat ho za tal elõtt a fe lek és a be avat ko zó nyi lat ko za -
tát szük ség ese tén rö vid úton szer zi be.

(3) A fe lek sze mé lyé ben tör té nõ vál to zás ra vo nat ko zó
ál ta lá nos sza bá lyo kat (61–65.  §) az zal az el té rés sel kell al -
kal maz ni, hogy a 62.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog utód per -
be lé pé sét, il let ve per be vo ná sát a per be li jog utód lás ra okot
adó kö rül mény be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pos
ha tár idõn be lül – a tár gya lá son szó ban vagy egyéb ként
írás ban – kell be je len te ni.

(4) A költ sé gek elõ le ge zé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos sza -
bá lyo kat (76.  §) az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy
a 76.  § (1) be kez dés elsõ mon da tá nak má so dik for du la ta
al kal ma zá sá nak nincs he lye.

Határidõk és a mulasztás igazolása

386/H.  § (1) A mu lasz tás iga zo lá sá ra az ál ta lá nos sza bá -
lyok (106–110.  §) al kal ma zan dók az zal, hogy az iga zo lá si
ké rel met nyolc na pon be lül le het elõ ter jesz te ni. Ezt a ha -
tár idõt az el mu lasz tott ha tár nap tól, il let ve az el mu lasz tott
ha tár idõ utol só nap já tól kell szá mí ta ni. Ha a mu lasz tás
csak ké sõbb ju tott a fél nek vagy kép vi se lõ jé nek tu do má sá -
ra, vagy az aka dály csak ké sõbb szûnt meg, az iga zo lá si
ké re lem ha tár ide je a tu do más szer zés sel, il let ve az aka dály
meg szû né sé vel ve szi kez de tét. A mu lasz tás tól szá mí tott
két hó nap el tel te után iga zo lá si ké rel met nem le het elõ ter -
jesz te ni.

(2) Az iga zo lá si ké re lem ben elõ kell adni a mu lasz tás
okát és azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek a mu lasz tás vét -
len sé gét bi zo nyít ják.

(3) Az iga zo lá si ké re lem el bí rá lá sá hoz a bí ró ság a fe lek
nyi lat ko za tát szük ség ese tén rö vid úton is be sze rez he ti.

Pénz bír ság, kény sze rí tõ esz kö zök a ta núk kal
és szak ér tõk kel szem ben, a szak ér tõk dí ja zá sa

386/I.  § (1) A bí ró ság a 8.  § (3) és (4) be kez dé sé nek
meg fe le lõ al kal ma zá sá val a per ben fél ként részt vevõ vál -
lal ko zás mel lett az an nak kép vi se le té ben el já ró vagy meg -
ha tal ma zást adó tör vényes kép vi se lõ jét is pénz bír ság gal
sújt hat ja.

(2) A pénz bír ság ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat
(120.  §) az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a pénz bír -
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ság leg ma ga sabb össze ge öt mil lió fo rint az zal, hogy nem
ha lad hat ja meg a per tárgy ér té két.

(3) A ta núk kal és szak ér tõk kel szem be ni kény sze rí tõ
esz kö zök re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat (185.  §) az zal 
az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az oko zott költ sé gek
meg té rí té sé re kö te le zé sen túl a bí ró ság a ta nút vagy a szak -
ér tõt pénz bír ság gal sújt ja, ha nem tesz ele get a tör vény
vagy a bí ró ság ál tal elõ írt kö te le zett sé gé nek.

(4) A szak ér tõk dí ja zá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá -
lyo kat (187.  §) az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy
a bí ró ság

a) a szak ér tõ dí ját – a szak ér tõ ál tal be nyúj tott díj jegy -
zék ala pul vé te lé vel – a szak vé le mény be ér kez tét, il let ve
a szak ér tõ meg hall ga tá sa ese té ben a meg hall ga tá sát köve -
tõen, de leg ké sõbb ti zen öt na pon be lül vég zés sel meg ál la -
pít ja, és

b) a jog erõ sen meg ál la pí tott összeg le tét tel fe de zett ré -
szét a szak ér tõ ál tal be nyúj tott szám la alap ján nyolc na pon
be lül ki utal ja; az összeg elõ le ge zé sé re a 186.  § (2) be kez -
dé sét kell meg fele lõen al kal maz ni.

Jegyzõkönyv

386/J.  § (1) A jegy zõ könyv re vo nat ko zó ál ta lá nos sza -
bá lyo kat (115–118.  §) az e §-ban írt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

(2) A tár gya lá son elekt ro ni kus ok ira ti for má ban kell
rög zí te ni a jegy zõ köny vet.

(3) A tár gya lás el ha lasz tá sát vagy be re kesz té sét meg -
elõ zõ en a je len lé võ fe lek kér he tik a jegy zõ könyv azon na li, 
pa pír ala pon tör té nõ át adá sát. A bí ró ság a tár gya lást köve -
tõen a jegy zõ köny vet egy mun ka na pon be lül elekt ro ni ku -
san is kéz be sít te ti az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint.

(4) Ha a bí ró ság az íté le tet a tár gya lá son ki hir de ti, an nak 
ren del ke zõ ré szét jegy zõ könyv be kell fog lal ni. A jegy zõ -
köny vet a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell kéz be sí te -
ni. Ez az el já rá si cse lek mény nem je len ti az íté let írás ba
fog la lá sát.

(5) Ha a bí ró ság az íté le tet a ki hir de té se kor nyom ban
írás ba fog lal ja, azt a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell
kéz be sí te ni.

(6) Az írás ba fog lalt, jog erõs íté let ren del ke zõ ré szét, il -
let ve a pert be fe je zõ egyéb jog erõs ha tá ro zat ren del ke zõ
ré szét a Cég köz löny hon lap ján – kü lön tör vény ben meg ha -
tá ro zott mó don – tel jes ter je del mé ben, vál toz ta tás nél kül
köz zé kell ten ni, fel tün tet ve az el já ró bí ró sá got, az ügy szá -
mot, va la mint a pe res fe lek ne vét. A vál lal ko zás azo no sí tá -
sá ra al kal mas ada to kat a köz zé tett ha tá ro zat ból nem kell
tö röl ni.

A keresetlevél benyújtása és kellékei

386/K.  § (1) A ke re set le vél be nyúj tá sá ra és kel lé ke i re
vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat (121–123.  §) az zal az el -
té rés sel kell al kal maz ni, hogy a ke re set le ve let az arra rend -
sze re sí tett, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott for ma -
nyom tat vá nyon kell rög zí te ni, és azt elekt ro ni ku san kell
be nyúj ta ni, to váb bá ah hoz mel lé kel ni kell a 386/E.  §

(3) be kez dé sé ben fog lal ta kat, va la mint, ha a ke re set le vél
be nyúj tá sa elõtt ide ig le nes in téz ke dés vagy biz to sí tá si in -
téz ke dés el ren de lé sé re ke rült sor, az er rõl  szóló vég zést.

(2) A fél nem kö te lez he tõ olyan, ál ta la meg je lölt adat
iga zo lá sá ra vo nat ko zó ok irat csa to lá sá ra, amely ada tot
a bí ró ság tör vény ben meg ha tá ro zott, köz hi te les nyil ván -
tar tá sok ból elekt ro ni kus úton le kér dez het.

(3) Ha a (2) be kez dés sze rin ti ada tok le kér de zé sé nek
szük sé ges sé ge a tár gya lás alatt me rül fel, a le kér de zést
a bí ró ság – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a tár gya -
lás so rán hajt ja vég re.

(4) Ha tech ni kai hiba vagy üzem za var aka dá lyoz za
a hoz zá fé rést, a le kér de zés re az aka dály el há ru lá sát köve -
tõen ha la dék ta la nul ke rül sor.

(5) A bí ró ság az ada to kat költ ség té rí tés vagy más díj fi -
ze té se nél kül kér dez he ti le.

Intézkedések a keresetlevél alapján

386/L.  § (1) A ke re set le vél meg vizs gá lá sá ra vo nat ko zó
ál ta lá nos sza bá lyo kat (124.  §) az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy

a) az ott meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket a bí ró ság nak
nyom ban, de leg ké sõbb a ke re set le vél nek a bí ró ság hoz ér -
ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kell meg ten nie, to -
váb bá

b) a bí ró ság a ke re set le ve let – hi ány pót lá si fel hí vás ki -
adá sát mel lõz ve – idé zés ki bo csá tá sa nél kül uta sít ja el ak -
kor is, ha a fel pe res a ke re set le vél hez nem mel lé ke li
a 386/E.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

(2) Ha nincs he lye az ügy át té te lé nek (129.  §), il let ve
a ke re set le vél idé zés ki bo csá tá sa nél kü li el uta sí tá sá nak
(130.  §), a bí ró ság a ke re set le ve let kéz be sí ti az al pe res ré -
szé re.

(3) Az al pe res ré szé re a bí ró ság a ke re set le ve let az zal
a fel hí vás sal kül di meg, hogy arra ti zen öt na pon be lül – azt
a fel pe res nek is köz vet le nül meg küld ve – ér dem ben nyi -
lat koz zon, ter jessze elõ el len ké rel mét, be szá mí tá si ki fo gá -
sát vagy vi szont ke re se tét.

(4) A fel pe res az al pe re si be ad vány kéz be sí té sé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül sa ját tény be li és jogi ál lás pont ját 
köz li a bí ró ság gal és az al pe res sel.

(5) Ha az ügy kü lö nös bo nyo lult sá ga in do kol ja, az el sõ -
fo kú bí ró ság leg ké sõbb a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
al pe re si nyi lat ko za tot kö ve tõ ti zen öt na pon be lül el ren del -
he ti, hogy az ügy ben há rom hi va tá sos bí ró ból álló ta nács
jár jon el. Ha a bí ró ság az ügy ta nács elé uta lá sá ról ren del -
ke zett, utóbb az ügy ben egyes bí ró nem jár hat el.

A tárgyalás elõkészítése, az eljárási menetrend
meghatározása

386/M.  § (1) A bí ró ság a 386/L.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel pe re si nyi lat ko za tot köve tõen ti zen öt na -
pon be lül tár gya lás-elõ ké szí tõ egyez te tést tart, ki vé ve, ha
a jog vi ta egy sze rû tény be li me gí té lé sû és an nak ér de mi el -
bí rá lá sá ra – a bí ró ság sze rint – az elsõ tár gya lá si na pon sor
ke rül het.
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(2) A tár gya lás-elõ ké szí tõ egyez te tés so rán a fe lek elõ -
ter jesz tik bi zo nyí tá si és az el já rás sal össze füg gõ egyéb in -
dít vá nya i kat; a bí ró ság ezt köve tõen ha tá roz az el já rás me -
net rend jé rõl az in dít vá nyok ra is ki ter je dõ en. A bí ró ság
a fe lek nyi lat ko za tát a fe lek sze mé lyes je len lé ten ala pu ló
vagy te le kom mu ni ká ci ós, il let ve in for ma ti kai esz kö zök
ré vén biz to sí tott egy ide jû meg hall ga tá sá val szer zi be.

(3) A bí ró ság a (2) be kez dés sze rin ti me net rend meg ha -
tá ro zá sa ér de ké ben a fe lek nyi lat ko za tát kéri

a) a fenn tar tott bi zo nyí tá si in dít vá nyok ról;
b) a ta nú ki hall ga tás üte me zé sé rõl (min den tanú vo nat -

ko zá sá ban);
c) erre irá nyu ló in dít vány ese tén a szak ér tõ ki ren de lé -

sé nek és meg hall ga tá sá nak üte me zé sé rõl;
d) hely szí ni szem le ese tén an nak idõ pont já ról;
e) az elsõ tár gya lás és foly ta tó la gos tár gya lás(ok) szük -

sé ges sé ge ese tén azok – le he tõ ség sze rint egy mást köz vet -
le nül kö ve tõ na pok ra tû zött – ha tár nap ja i ról;

f) min den egyéb olyan kö rül mény rõl, amely elõ re lát ha -
tó an be fo lyá sol ja az elsõ tár gya lás (és a foly ta tó la gos tár -
gya lás) idõ pont já nak ki tû zé sét.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti egyez te tés alap ján a bí ró ság
vég zést hoz a pe res el já rás me net rend jé rõl. A bí ró ság
a vég zést csak ak kor mó do sít hat ja, ha az ab ban fog lal tak
tel je sí té se elõ re nem lát ha tó aka dály  miatt nem le het sé ges,
vagy ha a me net rend mó do sí tá sa nél kül az ab ban fog lal tak
a jog vi ta éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sát ve szé lyez tet nék.
Az új tár gya lá si ha tár nap(ok) meg ál la pí tá sa cél já ból a fe -
lek kel az (1)–(5) be kez dés ben ír tak meg fe le lõ al kal ma zá -
sá val újabb egyez te tést foly tat le.

(5) Az ál ta lá nos sza bá lyok (125.  §) és az (1)–(3) be kez -
dés ben írt kü lö nös sza bá lyok figye lembe véte lével a bí ró -
ság úgy tûzi ki az elsõ tár gya lást, hogy az a ke re set le vél nek 
a bí ró ság hoz ér ke zé sét köve tõen leg ké sõbb há rom hó na -
pon be lül meg tart ha tó le gyen. Ha az (1)–(2) be kez dés sze -
rint le foly ta tott me net rend-egyez te tés so rán – kü lö nö sen
szak ér tõ ki ren de lé se ese tén – szük sé ges nek mu tat ko zik, az 
elsõ tár gya lás há rom hó nap nál ké sõb bi idõ pont ra is ki tûz -
he tõ. A tár gya lás azon ban eb ben az eset ben sem tûz he tõ ki
a ke re set le vél nek a bí ró ság hoz ér ke zé sé tõl szá mí tott ne -
gye dik hó nap nál ké sõb bi idõ pont ra.

(6) Az (1)–(3) be kez dés ben írt me net rend-egyez te tést
köve tõen a bí ró ság nyolc na pon be lül kéz be sít te ti az idé zõ
vég zést és a pe res el já rás me net rend jét rög zí tõ vég zést.

(7) Ha a per ál lá sa nem in do kol újabb me net rend-egyez -
te tést, de foly ta tó la gos tár gya lás ki tû zé se vá lik szük sé ges -
sé – és az ügy kö rül mé nyei azt nem zár ják ki –, a foly ta tó -
la gos tár gya lást úgy kell ki tûz ni, hogy az az el ha lasz tott
tár gya lás nap ját kö ve tõ leg ké sõbb há rom hó na pon be lül,
szük ség ese tén több, egy mást kö ve tõ tár gya lá si na pon
meg tart ha tó le gyen.

(8) A per nek más per rel tör té nõ egye sí té sé rõl leg ké sõbb
a pe res el já rás me net rend jé rõl  szóló vég zés meghozata -
láig, ha pe dig a tár gya lás-elõ ké szí tõ egyez te tés tar tá sá ra
nem ke rült sor, a per más per rel tör té nõ egye sí té sé rõl az
elsõ tár gya lá si na pon ha tá roz hat a bí ró ság.

A bizonyítási indítványok elõ ter jesz tése

386/N.  § (1) Ha a tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, bi -
zo nyí tá si in dít ványt leg ké sõbb az elsõ tár gya lá si na pon le -
het elõ ter jesz te ni. Ha a fél a bi zo nyí tá si in dít vá nyát a tár -
gya lás-elõ ké szí tõ egyez te té sen el mu lasz tot ta elõ ter jesz te -
ni, per nyer tes ség re te kin tet nél kül vi se li az ez zel össze füg -
gés ben fel me rült költ sé ge ket, ki vé ve, ha bi zo nyít ja, hogy
a bi zo nyí tá si in dít vány alap já ul szol gá ló té nyek a tár gya -
lás-elõ ké szí tõ egyez te té sen még nem áll tak ren del ke zés re.

(2) Be szá mí tá si ki fo gás elõ ter jesz tése ese tén a be szá mí -
ta ni kí vánt kö ve te lés bi zo nyí tá sá ra vo nat ko zó in dít ványt
a ki fo gás elõ ter jesz tésével egy ide jû leg kell elõ ter jesz te ni.
Ezt a ren del ke zést az el len bi zo nyí tás ra is meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

(3) Az el sõ fo kú íté let meg ho za ta lát meg elõ zõ tár gya lás
be re kesz té sé ig a fél ak kor is elõ ter jeszt he ti bi zo nyí tá si in -
dít vá nyát, ha ab ban olyan tény re vagy bi zo nyí ték ra, il let ve 
olyan jog erõs bí rói vagy más ha tó sá gi ha tá ro zat ra hi vat ko -
zik, amely ön hi bá ján kí vül az in dít vány elõ ter jesz tésére
egyéb ként nyit va álló ha tár idõ le jár ta után ju tott a tu do má -
sá ra, il let ve amely jog erõ re emel ke dé sé rõl ön hi bá ján kí vül 
e ha tár idõ le jár ta után szer zett tu do mást, és ezt a tény, bi -
zo nyí ték, in dít vány elõ ter jesz tésével egy ide jû leg iga zol ja.

(4) Ha a fe lek va la me lyi ke bi zo nyí tá si in dít vá nya it az
(1)–(2) be kez dés ben elõ írt ha tár idõn be lül nem te szi meg,
a bí ró ság – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a fél elõ -
ter jesz tésének be vá rá sa nél kül ha tá roz.

A tárgyalás elmulasztásának következményei

386/O.  § (1) A tár gya lás el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé -
nye i rõl  szóló ál ta lá nos sza bá lyo kat (136–136/B.  §) az
e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A fi ze té si meg ha gyás sal szem ben elõ ter jesz tett el -
lent mon dás nem aka dá lya a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá -
tá sá nak.

(3) A bí ró ság a foly ta tó la gos tár gya lás el mu lasz tá sa ese -
tén is a pe res el já rás me net rend jé rõl  szóló vég zés ben fog -
lal tak sze rint jár el. A bí ró ság a tár gya lást – az új ha tár nap
ki tû zé sé vel és a pe res el já rás me net rend jé rõl  szóló vég zés
mó do sí tá sá val egy ide jû leg – csak a 386/M.  § (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ok alap ján ha laszt hat ja el.

(4) A bí ró ság a 137.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott eset ben a pert meg szün te ti.

Keresetváltoztatás

386/P.  § (1) Az ál ta lá nos sza bá lyok tól (146.  §) el té rõ en
a fel pe res a ke re se tét – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – az al pe res ér de mi el len ké rel mé nek elõ adá sa után
leg ké sõbb az elsõ tár gya lá son vál toz tat hat ja meg.

(2) A fel pe res leg ké sõbb az el sõ fo kú íté let meg ho za ta lát 
meg elõ zõ tár gya lás be re kesz té sé ig meg vál toz tat hat ja ke -
re se tét, ha olyan tény re, bi zo nyí ték ra, il let ve olyan jog erõs 
bí rói vagy más ha tó sá gi ha tá ro zat ra hi vat ko zik, amely ön -
hi bá ján kí vül az elsõ tár gya lást köve tõen ju tott a tu do má -
sá ra, és ezt iga zol ja.
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(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés nem
zár ja ki, hogy a fel pe res

a) az ere de ti leg kö ve telt do log he lyett, utóbb be ál lott
vál to zás foly tán más dol got vagy kár té rí tést kö ve tel hes -
sen,

b) a ke re se tét le szál lít has sa, il let ve az ere de ti leg nem
kö ve telt já ru lé kok ra vagy a kö ve te lé sek nek, ille tõ leg já ru -
lé kok nak a per fo lya mán ese dé kes sé vált rész le te i re is ki -
ter jeszt hes se,

c) meg ál la pí tás he lyett tel je sí tést vagy tel je sí tés he lyett
meg ál la pí tást kö ve tel hes sen (123.  §).

(4) A bí ró ság ér de mi tár gya lás nél kül el uta sít ja
a (2)–(3) be kez dés sze rin ti ke re set vál toz ta tást, egy ben
a fel pe rest pénz bír ság gal sújt ja, ha nyilván való, hogy a fel -
pe res azt azért ter jesz tet te elõ ké se del me sen, hogy a per
be fe je zé sét hát rál tas sa. E vég zés el len nincs he lye kü lön
fel leb be zés nek.

Beszámítási kifogás, viszontkereset

386/Q.  § (1) A vi szont ke re set és a be szá mí tá si ki fo gás
elõ ter jesz tésére vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat (147.  §)
a 386/L.  § (3) be kez dé sé ben és az e §-ban írt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) Ha a fel pe res a ke re se tét az elsõ tár gya lá son vál toz -
tat ja meg, az al pe res is elõ ter jeszt he ti be szá mí tá si ki fo gá -
sát vagy vi szont ke re se tét az elsõ tár gya lá son, de leg ké -
sõbb az elsõ tár gya lást kö ve tõ ti zen öt na pon be lül. Ha
a fel pe res a 386/P.  § (2) be kez dé se alap ján vál toz tat ja meg
a ke re se tét, az al pe res a be szá mí tá si ki fo gá sát vagy vi -
szont ke re se tét az el sõ fo kú íté let meg ho za ta lát meg elõ zõ
tár gya lás be re kesz té sé ig ter jeszt he ti elõ.

(3) A bí ró ság ér de mi tár gya lás nél kül vég zés sel el uta sít -
ja a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint elõ ter jesz tett vi -
szont ke re se tet, egy ben az al pe rest pénz bír ság gal sújt ja, ha
nyilván való, hogy az al pe res azt azért ter jesz tet te elõ ké se -
del me sen, hogy a per be fe je zé sét hát rál tas sa. E vég zés el -
len nincs he lye kü lön fel leb be zés nek.

A tárgyalás elhalasztása

386/R.  § (1) A tár gya lás el ha lasz tá sá ra vo nat ko zó ál ta -
lá nos sza bá lyo kat (151.  §) az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy a fe lek nek a ki tû zött ha tár nap elõtt leg ké sõbb
nyolc nap pal elõ ter jesz tett ha lasz tás irán ti, in do kolt, kö zös 
ké rel mé re a tár gya lást csak ak kor ha laszt ja el a bí ró ság, ha
a fe lek vál lal ják, hogy a ké re lem be je len té sé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül egyez sé gi kí sér le tet tesz nek, és az
egyez ség rõl  szóló ok ira tot vagy az egyez sé gi kí sér let so -
rán fel vett jegy zõ köny vet a bí ró ság hoz be nyújt ják. E ha -
tár idõ el mu lasz tá sa  miatt nincs he lye iga zo lás nak.

(2) A bí ró ság a fe le ket pénz bír ság gal sújt ja, ha az egyez -
ség rõl  szóló ok ira tot vagy az egyez sé gi kí sér let so rán fel -
vett jegy zõ köny vet az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõn be lül a bí ró ság hoz nem nyújt ják be.

(3) Ha a fe lek nem köt nek egyez sé get, a bí ró ság új tár -
gya lá si ha tár na pot tûz ki a 386/M.  §-ban fog lal tak sze rint.

Szakértõk és okiratok

386/S.  § (1) A szak ér tõk re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá -
lyo kat (177–183/A.  §) az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell
al kal maz ni.

(2) A bí ró ság a szak ér tõt – az elekt ro ni kus kéz be sí tést
vál la ló szak ér tõk kö zül – az elsõ tár gya lást meg elõ zõ en
ren de li ki, ha az eh hez szük sé ges té nyek és ada tok ren del -
ke zés re áll nak.

(3) A szak ér tõ a szak vé le mé nyét a bí ró ság nak és a fe lek -
nek köz vet le nül, elekt ro ni ku san kül di meg.

(4) A szak vé le mény re vo nat ko zó an a fe lek a szak vé le -
mény kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül te het -
nek ész re vé telt, me lyet a bí ró ság nak és a szak ér tõ nek
elekt ro ni ku san el kell kül de ni ük.

(5) A bí ró ság a fe lek nek a szak vé le mény re vo nat ko zó
ész re vé te le i nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül

a) a fe lek ész re vé te lei alap ján a szak vé le mény ho má -
lyos sá gá nak, hi á nyos sá gá nak, ön ma gá val vagy a szak vé -
le mény elõ ter jesz tését meg elõ zõ en a szak ér tõ tu do má sá ra
ho zott, bi zo nyí tott té nyek kel  való el lent mon dá sá nak ki kü -
szö bö lé sé re irá nyu ló kér dé sek meg vá la szo lá sá ra;

b) a fe lek in dít vá nyai alap ján – ha az ere de ti ki ren de -
lés ben nem sze rep lõ kér dé sek meg vá la szo lá sát tart ja szük -
sé ges nek – ki egé szí tõ szak vé le mény adá sá ra
hív ja fel a szak ér tõt.

(6) A szak ér tõ a bí ró ság (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel hí vá sá nak ti zen öt na pon be lül ele get tesz, vá la szát vagy
a ki egé szí tõ szak vé le ményt a bí ró ság nak és a fe lek nek
köz vet le nül, elekt ro ni ku san kül di meg.

(7) Az ok ira tok ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat
(190–199.  §) az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy ha
a fél tény ál lí tá sa it ok irat tal kí ván ja bi zo nyí ta ni, tör vény el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az ok ira ti bi zo nyí ték elekt ro -
ni kus má so la tát kell be nyúj ta nia a bí ró ság hoz.

(8) Az ok ira ti bi zo nyí ték pa pír ala pon tör té nõ be nyúj tá -
sa kor e tényt és az azt meg ala po zó okot – a di gi ta li zá lás
arány ta lan ne héz sé gé re  való hi vat ko zás ese tén az azt iga -
zo ló kö rül mé nye ket – az elekt ro ni ku san be nyúj tott ke re -
set le vél ben vagy más be ad vány ban meg kell je löl ni.

(9) Az elekt ro ni kus ok ira tok ere de ti, pa pír ala pú vál to -
za tát a fe lek meg õr zik.

Elõzetes végrehajthatóság

386/T.  § (1) A bí ró ság – ké re lem re – fel leb be zés re te -
kin tet nél kül vég re hajt ha tó nak nyil vá nít ja a pénz összeg
meg fi ze té sé re kö te le zõ íté le tet (vagy az íté let nek a pénz -
összeg meg fi ze té sé re kö te le zõ ré szét), ha az a per nyer tes
fél jo ga i nak, tör vényes ér de ke i nek vé del mé hez fel tét le nül
szük sé ges.

(2) A bí ró ság az elõ ze tes vég re hajt ha tó ság ki mon dá sát
ké re lem re mel lõz he ti, ha az a per vesz tes fél re arány ta la nul
sú lyo sabb ter het je lent, mint az elõ ze tes vég re hajt ha tó ság
mel lõ zé se a per nyer tes fél re. A per vesz tes fél nek az erre
irá nyu ló ké rel mét a tár gya lás be re kesz té se elõtt kell elõ ter -
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jesz te nie. A bí ró ság az íté le tet a kö rül mé nyek hez ké pest
rész ben is vég re hajt ha tó vá nyil vá nít hat ja.

Fellebbezés

386/U.  § (1) A fel leb be zés re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá -
lyo kat (233–259.  §) a (2)–(7) be kez dé sek ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az ügy ér de mé ben tár gya lá son
kí vül ha tá roz, a fe lek bár me lyi ké nek ké rel mé re azon ban
tár gya lást tart. Ha tár gya lás tar tá sá ra nem ke rül sor, a má -
sod fo kú bí ró ság az ügy ér de mé ben hat van na pon be lül ha -
tá roz.

(3) Tár gya lás tar tá sát a fel leb be zõ fél a fel leb be zé sé ben, 
il let ve az el len fél csat la ko zó fel leb be zé sé nek kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, a fel leb be zõ fél el len fe le
pe dig a fel leb be zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon
be lül kér he ti.

(4) Ha a fe lek bár me lyi ké nek ké rel me alap ján tár gya lá si 
ha tár na pot kell ki tûz ni, azt a ta nács el nö ke az arra vo nat -
ko zó ké re lem bí ró ság hoz ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül tûzi ki, és arra a fe le ket, va la mint a be a vat ko zó -
kat, to váb bá azo kat, akik a ha tá ro zat el len fel leb be zés sel
él tek, meg idé zi. Az idé zés hez csa tol ni kell a fel leb be zés
má so la tá nak egy-egy pél dá nyát. Ha az el sõ fo kú el já rás ban 
az ügyész részt vett, a tár gya lás ról az ille té kes ügyészt is
ér te sí te ni kell.

(5) Ha az ügy kö rül mé nyei ezt nem zár ják ki, a tár gya -
lást úgy kell ki tûz ni, hogy a tár gya lás az ira tok nak a má -
sod fo kú bí ró ság hoz  való be ér ke zé sét kö ve tõ két hó na pon
be lül meg tart ha tó le gyen. A tár gya lást úgy kell ki tûz ni,
hogy a fel leb be zés nek az el len fél ré szé re  való kéz be sí té se
a tár gya lás nap ját leg ké sõbb ti zen öt nap pal meg elõz ze. A
tár gya lá si idõ köz nem rö vi dít he tõ le.

(6) A má sod fo kú el já rás ban új té nyek ál lí tá sá nak, il let -
ve új bi zo nyí té kok elõ ter jesz tésének nincs he lye. E ti la lom 
nem ér vé nye sül, ha a té nyek elõ adá sá ra, il let ve bi zo nyí té -
kok elõ ter jesz tésére az el sõ fo kú el já rás ban a bí ró ság el já -
rá si sza bály sér té se vagy té ves jog al kal ma zá sa  miatt nem
ke rül he tett sor.

(7) A má sod fo kú el já rás ban a 247.  § a)–c) pont ja al kal -
ma zá sá nak – ha az bi zo nyí tá si el já rás le foly ta tá sát ten né
szük sé ges sé – csak ak kor van he lye, ha a ke re set vál toz ta -
tás ra okot adó kö rül mé nyek az el sõ fo kú íté let meg ho za ta -
lát meg elõ zõ tár gya lás be re kesz té sét köve tõen áll tak be.
E ti la lom nem ér vé nye sül, ha a (6) be kez dés alap ján a bi -
zo nyí tá si el já rás le foly ta tá sá nak egyéb ként is van he lye.

Felülvizsgálat

386/V.  § A fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá -
lyo kat (270–275.  §) az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy a fe lül vizs gá la ti ké re lem tár gyá ban a Leg fel sõbb Bí -
ró ság a ké re lem nek a hoz zá tör té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott ki lenc ven na pon be lül dönt.”

7.  § (1) A Pp. 390.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A bí ró ság a foly ta tó la gos tár gya lás el mu lasz tá sa
ese tén a tár gya lást – az új ha tár nap egy ide jû ki tû zé sé vel –
csak ki vé te le sen in do kolt eset ben ha laszt hat ja el, en nek
 hiányában a tár gya lást be re kesz ti és a ha tá ro za tot a ren del -
ke zés re álló ada tok alap ján hoz za meg.

(3) A bí ró ság a 137.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott eset ben a pert meg szün te ti.”

(2) A Pp. 395.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
k) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, 
hogy]

„k) a pol gá ri per ben al kal maz ha tó vi deó kon fe ren cia
tech ni kai sza bá lya it – az in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – ren de let ben sza bá lyoz za.”

(3) A Pp. 396.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„396.  § E tör vény al kal ma zá sá ban vál lal ko zás az olyan
– a cég nyil ván tar tás ban nyil ván tar tott – jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség nél kü li jog alany, amely el sõd le ge sen
 üzletszerû gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból jött
lét re.”

8.  § (1) A vál lal ko zá sok egy más kö zöt ti pe re i vel össze -
füg gés ben a jog erõs íté let ren del ke zõ ré szét, il let ve a pert
be fe je zõ egyéb jog erõs ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét, fel -
tün tet ve az el já ró bí ró sá got, az ügy szá mot, va la mint a pe -
res fe lek ne vét, a Cég köz löny hon lap ján elekt ro ni kus for -
má ban, bár ki szá má ra, sze mély azo no sí tás nél kül, kor lá to -
zás tól men te sen, díj men te sen, ke re sõ prog ram-szol gál ta tás 
biz to sí tá sá val hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ér de ké ben
a bí ró ság a pol gá ri per rend tar tás ban meg je lölt ada to kat
a vég zés vagy egyéb ha tá ro zat meg ho za ta lá val egy ide jû -
leg a Cég köz löny hon lap ján elekt ro ni kus úton köz zé te szi.
A Cég köz löny hon lap ján tör té nõ köz zé té tel re a Cég köz -
löny hon lap ján napi fel töl tés sel ke rül sor.

9.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 42.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 39–41.  §-ban meg ha tá ro zott il le ték alap után – ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik – az il le ték mér té ke:]

„b) bí ró sá gi meg ha gyás el le ni el lent mon dás ese tén

ba) 3%, de leg alább 5000 fo rint, leg fel jebb 450 000 fo -
rint;

bb) vál lal ko zá sok egy más kö zöt ti pe re i re vo nat ko zó,
a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
386/E.  § (5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset ben 5%, de
leg alább 50 000 fo rint, leg fel jebb 1 000 000 fo rint;”

(2) Az Itv. 58.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:

„(10) Az el já rá si il le ték az egyéb ként fi ze ten dõ il le ték
50%-a, ha a pol gá ri pert – akár köz jegy zõ, akár bí ró ság
elõtt le foly ta tott – elõ ze tes bi zo nyí tá si el já rás elõz te meg.”
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10.  § A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény a 187.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 187/A.  §-sal egé -
szül ki:

„187/A.  § (1) Biz to sí tá si in téz ke dés el ren del he tõ a ke re -
set le vél be nyúj tá sát meg elõ zõ en, a Pp. XXVI. fe je ze te
sze rin ti vál lal ko zá sok egy más kö zöt ti pe re i ben, a per elõt ti 
kö te le zõ egyez te tés alatt is, ha az

a) köz vet le nül fe nye ge tõ kár el há rí tá sa,

b) a jog vi tá ra okot adó ál la pot vál to zat lan fenn tar tá sa, vagy

c) a ké rel me zõ kü lö nös mél tány lást ér dem lõ jog vé del -
me ér de ké ben szük sé ges,

és az in téz ke dés sel oko zott hát rány nem ha lad ja meg az in -
téz ke dés sel el ér he tõ elõ nyö ket.

(2) A biz to sí tá si in téz ke dés irán ti ké re lem rõl nem pe res
el já rás ban a ké rel me zõ szék he lye sze rint ille té kes me gyei
bí ró ság ha tá roz. A ké rel met meg ala po zó té nye ket
 valószínûsíteni kell. A vég zés meg ho za ta la elõtt a bí ró ság
szük ség ese tén a fe lek nyi lat ko za tát te le fo non, fa xon vagy
e-ma il ben is be sze rez he ti.

(3) A ke re set le vél be nyúj tá sát köve tõen a per bí ró ság
ké re lem re – ha a fel pe res a ke re se tét a biz to sí tá si in téz ke -
dés irán ti ké re lem ben meg je lölt höz ké pest le szál lít ja, hi va -
tal ból – a biz to sí tá si in téz ke dést el ren de lõ vég zést maga is
meg vál toz tat hat ja.

(4) A bí ró ság a kö te le zett ké rel mé re a biz to sí tá si in téz -
ke dést el ren de lõ vég zést ha tá lyon kí vül he lye zi, ha az an -
nak jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül a ké -
rel me zõ nem in dít ja meg a pert.”

11.  § Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény a 20.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ
20/A.  §-sal egé szül ki:

„20/A.  § Az e tör vény ben meg je lölt bí ró sá gi ha tá ro za tok -
nak a gyûj te mény ben tör té nõ köz zé té te lén túl – kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a bí ró ság köz zé te szi
a Pp. XXVI. fe je ze te sze rin ti vál lal ko zá sok egy más kö zöt ti
pe re i ben meg ho zott jog erõs íté let ren del ke zõ ré szét, il let ve
a pert be fe je zõ egyéb jog erõs ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét.”

12.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé te lek kel – 2010. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) A tör vény 1.  §-a, 2.  §-ának (2) be kez dé se, a 3.  §-a,
4.  §-ának (1) és (3)–(4) be kez dé se, a 6.  §-a, a 7.  §-ának
(2) be kez dé se, a 8.  §-a, a 9.  §-ának (1) be kez dé se,
a 10–11.  §-a, 13.  §-a, va la mint a 14.  § (1) be kez dé se
2011. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) A tör vény ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sü ket köve -
tõen in dult ügyek ben kell al kal maz ni.

13.  § A Pp.

a) 36.  § (2) be kez dé sé ben, 73/C.  § (2) be kez dés c) pont -
já ban, 80.  § (6) be kez dé sé ben a „gaz dál ko dó szer ve zet”
szö veg rész he lyé be a „vál lal ko zás” szö veg,

b) 121/A.  § (1) be kez dé sé ben és 149.  § (3) be kez dé sé -
ben a „gaz dál ko dó szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be
a „vál lal ko zá sok” szö veg
lép.

14.  § (1) A Pp. 80.  § (6) be kez dé se és a 121/A.  §-a ha tá -
lyát vesz ti.

(2) A Pp. 249/A.  §-a és a 340.  § (3) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(3) A tör vény 1–7.  §-a, a 9–11.  §-a és a 13–14.  §-a
2011. ja nu ár 2. nap ján 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 LXIX.
törvény

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl  szóló 
2008. évi CII. törvény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2008. évi CII. tör vény (továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék let 12. Ön kor mány za tok és jogi
sze mé lyi sé gû tár su lá sa ik eu ró pai uni ós fej lesz té si pá lyá -
za tai sa ját for rás ki egé szí té sé nek tá mo ga tá sa jog cím 3. be -
kez dés a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

(A 2 pont sze rin ti cé lok hoz EU Ön erõ Alap tá mo ga tást
ki zá ró lag az aláb bi he lyi ön kor mány za tok, il let ve jogi sze -
mé lyi sé gû tár su lá sa ik igényelhetnek:)

„a) a kü lön jog sza bály sze rin ti tár sa dal mi, gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, vagy az or szá -
gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel
sújtott települések;”

2.  § A költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék let 12. Ön -
kor mány za tok és jogi sze mé lyi sé gû tár su lá sa ik eu ró pai
uni ós fej lesz té si pá lyá za tai sa ját for rás ki egé szí té sé nek tá -
mo ga tá sa jog cím 3. be kez dés e) pont ja az aláb bi ak sze rint
mó do sul és új f) pont t al egészül ki:

(A 2 pont sze rin ti cé lok hoz EU Ön erõ Alap tá mo ga tást
ki zá ró lag az aláb bi he lyi ön kor mány za tok, il let ve jogi sze -
mé lyi sé gû tár su lá sa ik igényelhetnek:)

„e) a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû -
kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény (a továb biak -
ban: Ttv.) 16.  §-a sze rin ti jogi sze mé lyi sé gû tár su lá sok,
ame lyek tá mo ga tást ki zá ró lag az a), b) vagy c) pont sze rin -
ti fel té te lek nek meg fe le lõ tag ja ik ál tal biz to sí ta ni
szükséges saját forrás alapján igényelhetnek;
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f) Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta, és azon
ön kor mány zat, amely a „Pécs – Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro -
sa” ki emelt pro jekt rész pro jekt je i hez sa ját forrást biz to sít.”

3.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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 LXX.
törvény

az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény
módosításáról*

1.  § Az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
mel lék le te he lyé be e tör vény mel lék le te lép.

2.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

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 elnöke

Melléklet
a 2009. évi LXX. törvényhez

„Mel lék let
a 2007. évi CVI. tör vény hez

A tar tós ál la mi tu laj do nú tár sa sá gi ré sze se dé sek kel mû -
kö dõ tár sa sá gok – az ál la mi tu laj do ni ará nyá nak meg je lö -
lé sé vel – a következõk:

Tár sa ság neve

Tar tós
ál la mi ré sze se dés 
leg ala cso nyabb

mértéke

Ma gyar Vil la mos Mû vek Zrt. 75%  + 1
sza va zat

Ba ko nyer dõ Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. 100%

DALERD Dél al föl di Er dé sze ti Zrt. 100%

ÉSZAKERDÕ Er dõgaz da sá gi Zrt. 100%

Ge men ci Er dõ- és Vad gaz da ság Zrt. 100%

GYULAJ Er dé sze ti és Va dá sza ti Zrt. 100%

Ipoly Erdõ Zrt. 100%

Kis al föl di Er dõ gaz da sá gi Zrt. 100%

KEFAG Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. 100%

EGEREDÕ Er dé sze ti Zrt. 100%

Me cse ki Er dé sze ti Zrt. 100%

Tár sa ság neve

Tar tós
ál la mi ré sze se dés 
leg ala cso nyabb

mértéke

NEFAG Nagy kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri
Zrt.

100%

NYÍRERDÕ Nyír sé gi Er dé sze ti Zrt. 100%

Pi li si Park er dõ Zrt. 100%

SEFAG Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. 100%

Szom bat he lyi Er dé sze ti Zrt. 100%

TAEG Ta nul má nyi Er dõ gaz da ság Zrt. 100%

VADEX Me zõ föl di Er dõ- és Vad gaz dál ko dá si 
Zrt.

100%

Vér te si Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. 100%

Za la er dõ Er dé sze ti Zrt. 100%

HM Bu da pes ti Er dõ gaz da ság Zrt. 100%

HM Ka szó Er dõ gaz da ság Zrt. 100%

HM VERGA Veszp ré mi Er dõ gaz da ság Zrt. 100%

HM Arm com Zrt. 50% + 1
sza va zat

HM Cur rus Zrt. 50%  + 1
sza va zat

HM Ar ze nál Zrt. 50%  + 1
sza va zat

Exim bank Zrt. 25% + 1
sza va zat

MEHIB Zrt. 25% + 1
sza va zat

Ma gyar Pos ta Zrt. 75% + 1
sza va zat

Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. 100%

Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zrt. 50% + 1
sza va zat

Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi
Szol gá lat Zrt.

100%

ExVÁ Rob ba nás biz tos Be ren de zé sek
Vizs gá ló Ál lo má sa Kft.

100%

Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt. 100%

ITD Hun ga ry Non pro fit Köz hasz nú an
Mû kö dõ Zrt.

50% + 1
sza va zat

Hor to bá gyi Ter mé szet vé del mi és Gén meg õr zõ 
Non pro fit Kht.

100%

HM Elekt ro ni kai, Lo gisz ti kai és
Va gyon ke ze lõ Zrt.

100%

Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt. 100%

Hi tel ga ran cia Zrt. 50% + 1
sza va zat

Kis vál lal ko zás-fej lesz tõ Pénz ügyi Zrt. 50% + 1
sza va zat

Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding Zrt. 100%

KOPINT-DATORG In fo kom mu ni ká ci ós Zrt. 100%

Ti sza víz Víz erõ mû Ener ge ti kai Kft. 100%
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Tár sa ság neve

Tar tós
ál la mi ré sze se dés 
leg ala cso nyabb

mértéke

Con cor dia Köz rak tár Ke res ke del mi Zrt. 100%

Ra dio ak tív Hul la dé ko kat Ke ze lõ Non pro fit
Kht.

100%

Sze ren cse já ték Zrt. 100%

Bá bol na Nem ze ti Mé nes bir tok Kft. 100%

Me zõ he gye si Ál la mi Mé nes Ló te nyész tõ- és
Ér té ke sí tõ Kft.

100%

Du na men ti Re gi o ná lis Víz mû Zrt. 75%
+ 1 sza va zat

Du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû Zrt. 75%
+ 1 sza va zat

Észak-du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû Zrt. 75%
+ l sza va zat

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Víz mû vek
Zrt.

75%
+ 1 sza va zat

Ti sza men ti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. 75%
+ 1 sza va zat

                      ”

2009. évi LXXI.
törvény

a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosításáról*

1.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 
(a továb biak ban: Ftv.) 54.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mes ter kép zés ben, a szak irá nyú to vább kép zés ben 
és a dok to ri kép zés ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény bí rál ja el
és rang so rol ja a fel vé te li ké rel me ket. A mi nisz ter – pá lyá -
za ti el já rás alap ján – ha tá roz za meg, hogy e kör ben hány
ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói hellyel rendelkezik
a felsõoktatási intézmény. A miniszter

a) az in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro -
zott ma xi má lis hall ga tói lét szám figye lembe véte lével
a kép zé si ka pa ci tá son be lül az alap kép zé si és mes ter kép -
zé si kép zé si cik lus ban ter ve zett hallgatói létszám -
megoszlásnak,

b) a kép zé si te rü le ten or szá go san és az adott in téz -
mény ben in dí tott mes ter sza kok arányának,

c) a vár ha tó je lent ke zõk tár sa dal mi, szo ci á lis hely ze té -
nek, re gi o ná lis el he lyez ke dé sé nek,

d) az in téz mé nyi pá lya kö ve té si rend szer alap ján vár ha -
tó el he lyez ke dé si elõrejelzésnek,

e) az in téz mé nyen be lül a mes ter szak ról az in téz mé nyi
dok to ri is ko lá ba tör té nõ to vább lé pés lehetõségének,

f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zot tak ra te kin tet tel ki -
ala kí tott, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és mun ka adók kép -
vi se lõ i bõl álló – ál ta la fel kért – szak ér tõi bizottság
véleményének
ér té ke lé se alap ján dönt.”

2.  § Az Ftv. 103.  § (1) be kez dés a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

[A mi nisz ter fel sõ ok ta tás-szer ve zé si fel ada tai:]
„h) az 54.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek

sze rin ti pá lyá za ti el já rás ban meg ha tá roz za az ál la mi lag tá -
mo ga tott mes ter- és dok to ri kép zés re, va la mint a szak irá -
nyú to vább kép zés re fel ve he tõ hall ga tói létszám intézmé -
nyek közötti elosztását.”

3.  § Az Ftv. a kö vet ke zõ 138/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ 
al cím mel egé szül ki:

„A nemzetközi jellegû felsõoktatási intézmények

138/A.  § (1) A ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mény a mû kö -
dé si en ge dé lyé ben fog lal tak alap ján nem zet kö zi jel le gû
fel sõ ok ta tá si in téz mény ként mû köd het, ha meg fe lel a kö -
vet ke zõ a)–d) pon tok ban szereplõ feltételek mindegyi -
kének:

a) ala pí tó ok ira ta a fel sõ ok ta tá si in téz ményt nem zet kö -
zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz mény ként határozza meg, és

b) kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel kö tött meg ál la -
po dás alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl, il let ve
a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet rõl
(OECD)  szóló szer zõ dés ben ré szes ál lam ban akk re di tált,
vagy az adott ál lam fel sõ ok ta tá si rend sze ré be tar to zó nak
el is mert a 106.  § (7) bekezdésében meghatározott több
külföldi képzést folytat,

c) az adott kép zé si cik lus ban az ál ta la in dí tott sza kok
több sé gén a kép zés ide gen nyel ven folyik,

d) ál la mi el is me ré sé rõl  szóló tör vény hatályba lépését
köve tõen leg alább há rom éve fo lya ma to san mûködik.

(2) A nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz ménnyé tör -
té nõ mi nõ sí tést az in téz mény fenn tar tó ja a re giszt rá ci ós
köz pont nál ké rel mez he ti. A ké re lem alap ján az (1) be kez -
dés fel té te le i nek tel je sü lé se ese tén a re giszt rá ci ós köz pont
az intézmény mûködési engedélyét módosítja.”

4.  § Az Ftv. a kö vet ke zõ 138/B.  §-sal egé szül ki:
„138/B.  § (1) A nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz -

mény az e tör vény ben a ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
szá má ra biz to sí tott el té rõ sza bá lyo zá si lehetõségeken túl

a) a 83.  § (2)–(4) be kez dé sé tõl, a 97.  § (3)–(4) be kez dé -
sé tõl szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban eltérhet,

b) az in téz mény ben tör té nõ fog lal koz ta tás ide jé re szer -
ve ze ti és mû kö dé si szabályzatában

ba) – a 149.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl – az
e tör vény ben elõ írt al kal ma zá si, fog lal koz ta tá si, ké pe sí té si 
fel té tel tel je sí té se szem pont já ból, az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl, il let ve a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz -
té si Szer ve zet rõl (OECD)  szóló szer zõ dés ben ré szes ál -
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lam ban szer zett dok to ri fo ko za tot, a tu do mány(ok) kan di -
dá tu sa, a tu do mány(ok) doktora fokozatot a tudományos
fokozattal egyenértékûként,

bb) a ba) pont sze rin ti ál lam ban szer zett leg alább há -
rom éves fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõi mun ka ta pasz ta la -
tot a 29.  § (7) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban meg ha -
tá ro zott meg bí zá si fel té tel teljesítésével egyenértékûként
ha tá roz hat ja meg.

(2) A nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz mény – az ala -
pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint – tér het el a 12.  §
(2) be kez dés a)–d) pont já ban a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
elõ írt kép zé si szer ke zet tõl, az zal, hogy a 32.  § sze rin ti kép zé si 
rend szert meg kell tar ta nia. A nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá -
si in téz mény – a 18.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól elté -
rõen – jo go sult az egye tem el ne ve zés hasz ná la tá ra.

(3) A nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz mény
– a 44/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en – a rész -
is me re tek meg szer zé se ér de ké ben foly ta tott kép zé se ke re -
té ben hall ga tói jog vi szony ban nem álló sze méllyel több al -
ka lom mal is létesíthet hallgatói jogviszonyt.

(4) A nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
nem szük sé ges mun ka vál la lá si en ge dély a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
 szóló 2007. évi II. tör vény ben meg ha tá ro zott har ma dik or -
szág be li ál lam pol gá rok ál tal foly ta tott ok ta tá si, tu do má -
nyos kutatói, vagy mûvészeti alkotó tevékenységhez.

(5) Nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar -
tá sá ra a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl kül -
föl di ál lam, il let ve kül föl di jogi sze mé lyi ség gel ren del ke -
zõ szer ve zet is jo go sult. E szer ve ze tek fenn tar tói te vé -
keny sé gé vel kap cso la to san a Ma gyar Köz tár sa ság joga az
al kal ma zan dó, a fel sõ ok ta tá si in téz ményt fenn tar tó kül föl -
di ál lam, vagy ál la mi szerv, jogi sze mély a ma gyar jog ha -
tó ság alól nem mentesülhet, ügyében a Magyar
Köztársaság területén a magyar hatóság jár el.

(6) Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló, il let ve
a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet rõl
(OECD)  szóló szer zõ dés ben ré szes ál lam ban akk re di tált,
vagy az adott ál lam ál tal a fel sõ ok ta tá si rend sze ré be tar to -
zó nak el is mert alap-, mes ter-, il let ve az zal egyen ér té kû
– kö zös kép zés nek nem mi nõ sü lõ – osz tott kép zés nem zet -
kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz mény ál ta li in dí tá sa kor a re -
giszt rá ci ós köz pont – a Kor mány ál tal ren de let ben meg ha -
tá ro zott in dí tá si el já rás sze rint – a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si
Akk re di tá ci ós Bi zott ság szak ér tõi vé le mé nye nél kül dönt.
A re giszt rá ci ós köz pont az in dí tá si en ge délyt meg ad ja – és
az in téz mény e kép zé sé re te kin tet tel a 62.  § sze rin ti ok le -
vél ki ál lí tá sá ra jo go sult – ha a nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ál tal kez de mé nye zett kép zés a ma gyar
vég zett sé gi szint nek meg fe lel tet he tõ. Az ilyen mó don
meg szer zett ok le vél szak kép zett sé get ak kor ta nú sít, ha
a re giszt rá ci ós köz pont az in dí tá si en ge dély ben
megállapítja, hogy a nemzetközi jellegû felsõoktatási
intézmény által kezdeményezett képzés az oklevél által
tanúsított végzettségi szinthez kapcsolódó magyar
szakképzettségnek megfeleltethetõ.”

5.  § Az Ftv. a kö vet ke zõ 138/C.  §-sal egé szül ki:
„138/C.  § (1) Ha a nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in -

téz mény nem fe lel meg a 138/A.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak, a mi nõ sí tés vissza vo ná sa ér de ké ben a mû kö dé si 
en ge dé lyét mó do sí ta ni kell. A mó do sí tás sal kap cso la tos
el já rás meg in dí tá sát a re giszt rá ci ós köz pont – a fenn tar tó
ké rel mé re, a bí ró ság jogerõs ítélete alapján, vagy
hivatalból – folytatja le.

(2) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény nem zet kö zi jel le gû mi -
nõ sí té sét vissza von ták, a mû kö dé si en ge dé lyét mó do sí tot -
ták, az in téz mény ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint mû köd het to vább, az zal, hogy
a nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz mény re vo nat ko zó
sa já tos fel té te lek szerint már megkezdett képzéseket
kifutó rendszerben folytathatja.”

6.  § Az Ftv. 151.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha tá lyát vesz ti az And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né -
met Nyel vû Egye tem ál la mi el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi
LXVI. tör vény, va la mint a Kö zép-eu ró pai Egye tem ál la mi
el is me ré sé rõl  szóló 2004. évi LXI. törvény.”

7.  § A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 11.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az üz le ti év a nap tá ri év tõl el tér het:
a) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te -

le pé nél, ha az a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás nál is el tér,
b) a hi tel in té ze tek, a pénz ügyi vál lal ko zá sok, a biz to sí -

tó in té ze tek ki vé te lé vel a kül föl di anya vál la lat kon szo li dá -
lás ba be vont le ány vál la la tá nál, ezen le ány vál la lat le ány -
vál la la tá nál, ha az a kül föl di anya vál la lat nál, il let ve a kül -
föl di anya vál la lat összevont (konszolidált) beszámoló -
jánál is eltér,

c) az eu ró pai rész vény tár sa ság nál, az eu ró pai szö vet ke -
zet nél, a hi tel in té zet nek, pénz ügyi vál lal ko zás nak vagy
biz to sí tó in té zet nek mi nõ sü lõ eu ró pai rész vény tár sa ság és
európai szövetkezet kivételével,

d) a nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz mény nél.”

8.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon lép ha tály ba
és 2010. jú li us 1-jén hatályát veszti.

(2) A 6.  § 2010. jú ni us 30-án lép ha tály ba.

9.  § Az e tör vény hatályba lépésekor ál la mi el is me rés sel
ren del ke zõ és az Ftv. – e tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott –
138/A.  § (1) be kez dé sé nek meg fe le lõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek fenn tar tói 2009. szep tem ber 1-jé tõl kez dõ dõ en
kez de mé nyez he tik a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván -
tar tá sá ért fe le lõs szerv nél nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si 
in téz mé nyi minõsítést, az intézmény mûködési engedélyé -
nek módosítását.

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
141/2009. (VII. 3.) Korm.

rendelete

egyes, az egészségügyi ellátás során az adminisztratív
terhek csökkentése érdekében szükséges

kormányrendeleti rendelkezések módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (2) be kez dés a), m) és
y) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá -
sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Vhr.)

a) 12/B.  § (1) be kez dé sé ben az „ , il let ve az Ebtv.
33.  §-ában és 33/A.  §-ában meg ha tá ro zott ár tá mo ga tá si”,
va la mint az „a ki zá ró lag egye di mé ret vé tel alap ján ké szí -
tett gyó gyá sza ti se géd esz köz for gal ma zó ja, 18. élet évet be 
nem töl tött sze mé lyek cso por tos gyógy úszá sa,” szö veg -
rész,

b) 12/B.  § (15) be kez dé se,

c) 25/A.  § (1) és (2), va la mint (8) be kez dé se.

(2) A Vhr. 12/B.  § (1) be kez dé sé ben az „Ebtv.
30.  §-ában” szö veg rész he lyé be az „Ebtv. 30.  § (1) be kez -
dé sé ben” szö veg lép.

2.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti az egész ség ügyi szol gál ta tá sok
Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 6/A. szá mú mel lék le te ki töl té si út -
mu ta tó já nak 37. pont já ban, 6/B. szá mú mel lék le té ben és
14. szá mú mel lék le te ki töl té si út mu ta tó já nak 32. pont já -
ban a

„30 = a biz to sí tott ál tal alá írt do ku men tum iga zol ja,
hogy nem ért egyet az el szá mo lá si nyi lat ko zat ban fog lal -
tak kal

40 = a biz to sí tott tá vo zá sa vagy ál la po ta  miatt nem tör -
tént meg az el szá mo lá si nyi lat ko zat alá írá sa”

szö veg rész.

(2) Az R.
a) 26/A.  § (4) be kez dé sé ben az „alá írá sá nak” szö veg -

rész he lyé be az „át adá sá nak” szö veg,
b) 6/A. szá mú mel lék le te ki töl té si út mu ta tó já nak

37. pont já ban, 6/B. szá mú mel lék le té ben és 14. szá mú
mel lék le te ki töl té si út mu ta tó já nak 32. pont já ban

ba) a „sza bály sze rû alá írá sa” szö veg rész he lyé be az
„át adá sa” szö veg,

bb) a „nyi lat ko zat alá írá sa” szö veg rész he lyé be a „nyi -
lat ko zat át adá sa” szö veg
lép.

3.  §

Ha tá lyát vesz ti a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt
gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ -
el lá tá sok árá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és
fo lyó sí tá sá ról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let
2/B.  §-a.

4.  §

Ez a ren de let 2009. jú li us 15-én lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg kez dett egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok te kin te té ben kell al kal maz ni.

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

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
6/2009. (VII. 3.) MeHVM

rendelete

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes
hatósági eljárásairól és a nem polgári célú

frekvenciasávok felhasználási szabályairól  szóló
29/2005. (VII. 27.) HM ren de let mó do sí tá sá ról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  §-a (6) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 29/2008. (II. 19.)
Korm. ren de let 1.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban, va la -
mint 11/B.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

(1) A nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás egyes ha -
tó sá gi el já rá sa i ról, va la mint a nem pol gá ri célú frek ven cia -
sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i ról  szóló 29/2005. (VII. 27.)
HM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK]
„4. Ha tó sá gi frek ven cia jegy zék: frek ven cia ki osz tá si

terv (el sõ sor ban lé gi for gal mi célú) alap ján ké szült frek -
ven cia ki je lö lé si terv, me lyet a frek ven cia gaz dál ko dó ha tó -
sá gok egyez te tés után fo gad nak el és a Nem ze ti Hír köz lé si
Ha tó ság hon lap ján tesz köz zé.”

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba és – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – ha tá lyát vesz ti
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

(2) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 5. szá mú mel lék le -
té nek 2. pont ja, va la mint e ren de let ezen be kez dé se
2010. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet
a 6/2009. (VII. 3.) MeHVM rendelethez

„5. számú melléklet
a 29/2005. (VII. 27.) HM rendelethez

Felhasználási szabályok a nem polgári célú
frekvenciasávok használatához

1. Ki zá ró lag az (OR) légi moz gó szol gá lat ré szé re fel -
osz tott:

3025–3155 kHz, 3900–3950 kHz, 4700–4750 kHz,
5680–5730 kHz, 6685–6765 kHz, 8965–9040 kHz,
11 175–11 275 kHz, 13 200–13 260 kHz, 15 010–15 100
kHz és a 17 970–18 030 kHz frek ven cia sá vok ban a Rá dió -
sza bály zat 26. Füg ge lé ke ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint je -
löl he tõ ki frek ven cia.

2. A föl di moz gó szol gá lat ke re té ben
a 66–68,5/70,5–73 MHz, a 75,2–76,45/79,7–80,95 MHz,
va la mint a 76,45–77,7/86,25–87,5 MHz sá vok ban két -
frek ven ci ás, a 68,5–70,5 MHz, a 80,95–81,5 MHz, va la -
mint a 82–86,25 MHz sá vok ban egy frek ven ci ás kes keny -
sá vú (leg fel jebb 25 kHz csa tor na-sáv szé les sé gû) ana lóg és 

di gi tá lis rá dió al kal ma zá sok ré szé re je löl he tõ ki frek -
vencia.

3. A 380–385/390–395 MHz sá vok ban a ké szen lé ti
szol gá la tok és a kor mány zat Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv -
köz lõ rend sze re (EDR) ré szé re az ERC/DEC/(99)02, az
ERC/DEC/(01)19, az ECC/DEC/(06)05 és az
ECC/DEC/(08)05 Ha tá ro za tok, va la mint a CEPT T/R
02-02 Aján lás alap ján je löl he tõ ki frek ven cia.

4. A 4400–5000 MHz és a 14 760–14 809/
15 180–15 229 MHz frek ven cia sá vok ban a ha tó ság az ille -
té kes fel hasz ná ló val egyez te tett Sáv fel hasz ná lá si Aján lá sa 
alap ján je löl he tõ ki frek ven cia.

5. A 7125–7425 MHz frek ven cia sáv ban ál lan dó te lep -
he lyû, pont-pont kö zöt ti, 2–155 Mbps át vi te li ka pa ci tá sú
di gi tá lis rá dió re lé be ren de zé sek ré szé re az
ECC/REC/(02)06 Aján lás alap ján je löl he tõ ki frek ven cia
3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz és 28 MHz csa tor na osz tás sze -
rin ti el ren de zés ben.

6. A 22,442–22,6/23,45–23,6 GHz frek ven cia sáv ban,
ál lan dó te lep he lyû pont-pont kö zöt ti 2–155 Mbps át vi te li
ka pa ci tá sú di gi tá lis rá dió re lé be ren de zé sek ré szé re
a CEPT T/R 13-02 (Mont re ux 1993) Aján lás A. mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel je löl he tõ ki frek ven cia,
3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz és 28 MHz csa tor na osz tás sze -
rin ti el ren de zés ben.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

80/2009. (VII. 3.) FVM
rendelete

az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ

„Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”
fenntartásához szükséges feltételrendszer,

valamint az állatok állategységre  való
átváltási arányának meghatározásáról  szóló

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó
el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény
81.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de -
let 1.  §-ának a) pont já ban meg határozott fel adat kör ben el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

(1) Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok és egyes vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He -
lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot” fenn tar tá sá -
hoz szük sé ges fel té tel rend szer, va la mint az ál la tok ál lat -
egy ség re  való át vál tá si ará nyá nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[ E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„c) egy be mû velt táb la: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi

 Garancia Alap ból, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap ból fi nan szí ro zott egyes tá mo ga tá -
sok igény be vé te lé vel kap cso la tos egy sé ges el já rá si sza bá -
lyok ról  szóló 36/2009 (IV. 3.) FVM Ren de let 1.  § 5. pont -
já ban meg ha tá ro zott te rü let egy ség;”

(2) Az R. 2.  § g) és h) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

[ E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„g) gyom men tes ál la pot: gyom men tes ál la po tú nak kell

te kin te ni azt a hasz no sí tott te rü le tet, ame lyen kü lön bö zõ
– ké mi ai, fi zi kai, bi o ló gi ai – gyom sza bá lyo zá si mód sze rek
al kal ma zá sá val olyan mér ték ben meg aka dá lyoz ták a gyom -
nö vé nyek ke lé sét, a sza po rí tó kép le tek ki ala ku lá sát, hogy
a gyom nö vény fol tok össz te rü le te a táb la ki ter je dé sé nek
30%-át nem ha lad ja meg, to váb bá az adott hely zet ben ál ta lá -
ban el vár ha tó gon dos ság mel lett ké mi ai, fi zi kai, bi o ló gi ai
gyom sza bá lyo zá si mód sze rek al kal ma zá sá val meg aka dá -
lyoz ták a 4. szá mú mel lék let sze rin ti ve szé lyes gyom nö vé -
nyek ke lé sét, a sza po rí tó kép le tek kiala kulását;

h) má sod ve té sû ta ka ró nö vény: a nyá ri be ta ka rí tá sú ve te -
ményt köve tõen a ta laj ta ka rá sát biz to sí tó ve tett nö vény;”

(3) Az R. 2.  § j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[ E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„j) táb la: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap -

ból, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap ból fi nan szí ro zott egyes tá mo ga tá sok igény be vé te lé -
vel kap cso la tos egy sé ges el já rá si sza bá lyok ról  szóló
36/2009. (IV. 3.) FVM ren de let (a továb biak ban: Ren de -
let) 1.  § 3. pont já ban meg ha tá ro zott te rü let egy ség;”

2.  §

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

„(1) Az 1. szá mú mel lék let 1. pont já ban fog lalt elõ -
írásokat ak kor kell al kal maz ni, ha:

a) 2 hek tár nál ki sebb te rü le tû táb lák ese té ben az adott
táb la te rü le té nek több mint 50%-a 12%-nál na gyobb lej té -
sû te rü le ten he lyez ke dik el;

b) 2 hek tá ros vagy an nál na gyobb te rü le tû táb lák ese té -
ben az adott táb lán be lül a 12%-nál na gyobb lej té sû te rü let
nagy sá ga meg ha lad ja az 1 hek tárt.”

3.  §

(1) Az R. 6.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A hely szí ni el len õr zés so rán az el len õr az adott táb -
lá ra vo nat ko zó meg nem fe le lés mér té ké re, sú lyos sá gá ra,
va la mint tar tós sá gá ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sa it a 2. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tény ál lá sok alap ján ha tá -
roz za meg. Ezen táb lá ra vo nat koz ta tott meg ál la pí tá sok
elõ írás szin tû összeg zé sét és ki ér té ke lé sét a 3. szá mú mel -
lék let ben fog lal tak alap ján kell meg ten ni. A ki ér té kelt meg 
nem fe le lé sek alap ján tör té nõ szank ció szá mí tást a köl csö -
nös meg fe lel te tés kö ré be tar to zó el len õr zé sek le foly ta tá sá -
val, va la mint a jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sá val kap -
cso la tos sza bá lyok ról  szóló FVM ren de let ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint kell el vé gez ni.”

(2) Az R. 6.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(9) Amennyi ben egy be mû velt táb la ese tén bár mely
meg nem fe le lés meg ál la pí tás ra ke rül, az az egy be mû ve -
lés ben érin tett min den táb lá ra egy sé ge sen vo nat ko zik. Az
egy be mû velt táb lát hasz no sí tó me zõ gaz da sá gi ter me lõk
egye tem le ge sen fe lel nek az egy be mû velt táb lát érin tõ meg 
nem fe le lé sért.”

4.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 2–5. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren de let
2–5. szá mú mel lék le tei lép nek.

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

(2) Az R. e ren de let tel mó do sí tott 1. szá mú mel lék le te
1. pont b) al pont já ban, va la mint a 2. szá mú mel lék le te
1. pont b) al pont já ban fog lalt ren del ke zé se it e ren de let
hatályba lépését köve tõen meg kez dett me zõ gaz da sá gi
mun ka mû ve le tek re kell al kal maz ni.

(3) Az R. 2.  § d) és k) pont jai, az 5.  § (2) be kez dé se,
a 6.  § (3)–(5) be kez dé sei ha tá lyu kat vesz tik.

(4) Az 1–4.  §-ok, va la mint az 5.  § (3) be kez dé se a ren de -
let hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyu kat vesz tik. E be -
kez dés a ha tály ba lé pést kö ve tõ má so dik na pon a ha tá lyát
vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék let 1. pont b) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
[1. Ta laj eró zió el le ni vé de lem re vo nat ko zó elõ írások:]
„b) 12%-nál na gyobb lej té sû te rü le ten a nyá ri és õszi be ta ka rí tá sú kul tú rák le ke rü lé se után gon dos kod ni kell a ta laj

fedettségérõl:
ba) õszi kul tú ra ve té sé vel, vagy
bb) a tar ló ok tó ber 30-ig tör té nõ meg õr zé sé vel vagy leg fel jebb se kély tar ló hán tás és -ápo lás el vég zé sé vel, va la mint

a tar ló gyom men tes ál la pot ban tartásával, vagy
bc) má sod ve té sû ta ka ró nö vény ter mesz té sé vel.”

2. Az R. 1. szá mú mel lék let 3. pont a)–b) al pont jai he lyé be a kö vet ke zõ szö veg ré szek lépnek:
[3. Ve tés vál tás ra vo nat ko zó elõ írások:]
„a) Egy más után két évig ter meszt he tõ: rozs, búza, tri ti ká lé, árpa;
b) Egy más után leg fel jebb há rom évig ter meszt he tõ: ku ko ri ca és do hány”

2. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

„2. szá mú mel lék let az 50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let hez

A táblára vonatkozó meg nem felelések mértékének, súlyosságának és tartósságának
ellenõrzési megállapításai alapjául szolgáló tényállások

Elõ írás Mér ték Sú lyos ság Tar tós ság

1. Ta laj eró zió el le ni
vé de lem re vo nat ko zó
elõ írások:
a) 12%-nál na gyobb lej té sû
te rü le ten az aláb bi kul tú rák
ter mesz té se ti los: do hány,
cu kor ré pa, ta kar mány ré pa,
bur go nya, csi csó ka.
b) 12%-nál na gyobb lej té sû
te rü le ten a nyá ri és õszi
be ta ka rí tá sú kul tú rák
le ke rü lé se után gon dos kod ni
kell a ta laj fe dett sé gé rõl:
ba) õszi kul tú ra ve té sé vel,
vagy
bb) a tar ló ok tó ber 30-ig
tör té nõ meg õrzé sé vel vagy
leg fel jebb se kély tar ló hán tás és 
-ápo lás el vég zé sé vel, va la mint
a tar ló gyom men tes ál la pot ban
tar tá sá val, vagy
bc) másodvetésû takarónövény 
termesztésével.

Kis mér té kû (gaz da sá gon
be lü li): A meg nem fe le lés
ha tá sa a ked vez mé nye zett
föld te rü le té re kor lá to zó dik
Nagy mér té kû (gaz da sá gon
át nyú ló): A meg nem fe le lés és 
ha tá sa a szom szé dos gaz da
föld te rü le te i re is át ter jed (az
eró zió kö vet kez té ben kialakult
árok, talajráhordás stb.)

Eny he: a vizs gált „til tó-lis tás”
hasz no sí tá sú táb lán be lül
a 12%-nál na gyobb lej té sû
te rü let ará nya nem ha lad ja meg 
az 50%-ot
Sú lyos: a vizs gált „til tó-lis tás”
hasz no sí tá sú táb lán be lül
a 12%-nál na gyobb lej té sû
te rü let aránya meghaladja az
50%-ot

Hely re hoz ha tó: A ve ge tá ci ós
idõ ben tör tént ká ro so dás tól
füg gõ en. 
Ma ra dan dó: A ve ge tá ci ós
idõ ben tör tént károsodástól
függõen.
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Elõ írás Mér ték Sú lyos ság Tar tós ság

2. Eró zió el len ki ala kí tott
te ra szok meg õr zé se kö te le zõ
szõ lõ ül tet vé nyek esetében.

Kis mér té kû (gaz da sá gon
be lü li): A meg nem fe le lés
ha tá sa a ked vez mé nye zett
föld te rü le té re kor lá to zó dik
Nagy mér té kû (gaz da sá gon
át nyú ló): A meg nem fe le lés és 
ha tá sa a szom szé dos gaz da
föld te rü le te i re is át ter jed (az
eró zió kö vet kez té ben kialakult
árok, talajráhordás stb.)

Eny he: a táb lát érin tõ
ki ala kí tott te ra szok rész ben
sé rül tek
Sú lyos: a táb lát érin tõ
ki ala kí tott te ra szok kö zül
leg alább 1 tel je sen
megszüntetésre került

Hely re hoz ha tó: A te ra szok
sé rült ré szei éssze rû esz kö zök
al kal ma zá sá val hely re hoz ha tók 
(ki sebb sé rü lé sek ese tén).
Ma ra dan dó: A sé rült vagy
meg ron gált te ra szok hely re-,
vissza ál lí tá sa éssze rû esz kö zök 
al kal ma zá sá val nem old ha tó
meg (te ra szok jelentõs
rongálása, megszüntetése
esetén).

3. Ve tés vál tás ra vo nat ko zó
elõ írások:
a) Egy más után két évig
ter meszt he tõ: rozs, búza,
tri ti ká lé, és árpa.
b) Egy más után leg fel jebb
há rom évig ter meszt he tõ:
ku ko ri ca és do hány.
c) Több évig ter meszt he tõ
maga után: éve lõ ker té sze ti
kul tú rák, éve lõ
ta kar mány nö vé nyek,
fû mag ter mesz tés, méh le ge lõ
cél já ból ve tett nö vé nyek,
il let ve ener ge ti kai hasz no sí tás
cél já ból ve tett több éves
nö vé nyek, va la mint a rizs.
d) Minden egyéb növény egy
évig termeszthetõ.

Kis mér té kû (gaz da sá gon
be lü li): A meg nem fe le lés
ha tá sa a ked vez mé nye zett
föld te rü le té re kor lá to zó dik
Nagy mér té kû (gaz da sá gon
át nyú ló): A meg nem fe le lés
ha tá sa a szom szé dos gaz da
föld te rü le te i re is át ter jed (a
mo no kul tú ra  miatt ki ala ku ló
kór oko zók és/vagy károsító
elemek fertõzik a szomszédos
gazdaságot)

Eny he: nincs lát ha tó
kö vet kez mé nye a meg nem
fe le lés nek
Sú lyos: lát ha tó kö vet kez mé nye 
van (kár oko zás) a meg nem
fe le lés nek, a meg szo kot ton túli 
védekezés szükséges

Hely re hoz ha tó: A meg en ge dett 
ide ig tar tó mo no kul tú rás
ter mesz tést kö ve tõ elsõ év ben
ke rül azo no sí tás ra a nem
meg fe le lés.
Ma ra dan dó: Bi zo nyít ha tó,
hogy a meg en ge dett ide ig tar tó 
mo no kul tú rás ter mesz tést
köve tõen második évben is
fennáll a nem megfelelés.

4. Tar ló, nád, nö vé nyi
ma rad vány, va la mint gye pek
ége té se tilos.

Kis mér té kû (gaz da sá gon
be lü li): A meg nem fe le lés és
ha tá sa a ked vez mé nye zett
föld te rü le té re kor lá to zó dik
Nagy mér té kû (gaz da sá gon
át nyú ló): A meg nem fe le lés és 
ha tá sa a szom szé dos gazda
földterületeire is átterjed

Eny he: a vizs gált táb la
ese té ben 50%, vagy ez alat ti
te rü le ten ta lál ha tó meg nem
fe le lés
Sú lyos: a vizs gált táb la
ese té ben 50% fe let ti te rü le ten
ta lál ha tó meg nem felelés

Hely re hoz ha tó: Adott
ve ge tá ci ós idõ szak ban
hely re ál ló, lágy szá rú nö vé nyek 
ká ro so dá sa (tar ló, nö vé nyi
ma rad vány stb.).
Ma ra dan dó: Több éves
kul tú rák károsodása (gyep, nád 
stb.).

5. Me zõ gaz da sá gi te rü le te ken
víz zel te lí tett ta la jon
min den ne mû gépi
mun ka vég zés ti los, ki vé ve
a bel víz, ár víz le ve ze tõ ár kok
lé te sí té se kor és ér ték men tés kor 
végzendõ gépi munkavégzést.

Kis mér té kû (gaz da sá gon
be lü li): A meg nem fe le lés és
ha tá sa a ked vez mé nye zett
föld te rü le té re kor lá to zó dik
Nagy mér té kû (gaz da sá gon
át nyú ló): A meg nem fe le lés és 
ha tá sa a szom szé dos gazda
földterületeire is átterjed

Eny he: a vizs gált táb la
ese té ben 20%, vagy ez alat ti
te rü le ten ta lál ha tó meg nem
fe le lés
Sú lyos: a vizs gált táb la
ese té ben 20% fe let ti te rü le ten
ta lál ha tó meg nem felelés

Hely re hoz ha tó:Egy éves
kul tú rá kon oko zott kár
ese té ben (csak az adott
ve ge tá ci ós idõ szak ra
kor lá to zó dik a ha tás).
Ma ra dan dó: Több éves
kul tú rák ban tör tént
a ká ro so dás, ahol a ta laj la zí tás 
nem oldható meg (gyep,
lucerna stb.).

6. A gyep te rü le tek
túl le gel te té se, va la mint
ma ra dan dó kár oko zá sa tilos.

Kis mér té kû (gaz da sá gon
be lü li): A meg nem fe le lés és
ha tá sa a ked vez mé nye zett
föld te rü le té re korlátozódik

Eny he: a vizs gált táb la
ese té ben 20%, vagy ez alat ti
te rü le ten ta lál ha tó meg nem
fe le lés
Sú lyos: a vizs gált táb la
ese té ben 20% fe let ti te rü le ten
ta lál ha tó meg nem felelés

Hely re hoz ha tó: A ká ro so dott
ré szen re ge ne rá ló dás ra
al kal mas nö vé nyi ré szek még
meg ma rad tak. A be kö vet ke zett 
ká ro so dás ön ma gá tól
re ge ne rá lód hat.
Ma ra dan dó: A ká ro so dott
te rü le ten az ere de ti kul tú ra
hely re ál lá sá ra al kal mas
nö vé nyi ré szek nem ta lál ha tók. 
A károsodást csak a növények
pótlásával lehet helyreállítani.
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Elõ írás Mér ték Sú lyos ság Tar tós ság

7. A me zõ gaz da sá gi
te rü le te ket gyom men te sen kell
tartani.

Kis mér té kû (gaz da sá gon
be lü li): A meg nem fe le lés és
ha tá sa a ked vez mé nye zett
föld te rü le té re kor lá to zó dik
Nagy mér té kû (gaz da sá gon
át nyú ló): A meg nem fe le lés és 
ha tá sa a szom szé dos gazda
földterületeire is átterjed

Eny he: a vizs gált táb la
ve szé lyes gyo mo kat nem
tar tal maz
Sú lyos: a vizs gált táb la
ve szé lyes gyo mo kat is
tartalmaz

Hely re hoz ha tó: A gyom ir tás
ered mé nye sen el vé gez he tõ
a szo ká sos esz kö zök
hasz ná la tá val.
Ma ra dan dó: Az ered mé nyes
gyom ir tás nem vé gez he tõ el az
alap kul tú ra károsodása nélkül.

8. A me zõ gaz da sá gi
te rü le te ken a hasz no sí tás
szem pont já ból nem kí vá na tos
fás szá rú nö vé nyek
meg te le pe dé sét és ter je dé sét
meg kell akadályozni.

Kis mér té kû (gaz da sá gon
be lü li): A meg nem fe le lés és
ha tá sa a ked vez mé nye zett
föld te rü le té re kor lá to zó dik
Nagy mér té kû (gaz da sá gon
át nyú ló): A meg nem fe le lés és 
ha tá sa a szom szé dos gazda
földterületeire is átterjed

Eny he: a vizs gált táb la
ese té ben 20%, vagy ez alat ti
te rü le ten ta lál ha tó meg nem
fe le lés
Sú lyos: a vizs gált tábla
ese té ben 20% fe let ti te rü le ten
ta lál ha tó meg nem felelés

Hely re hoz ha tó: A
meg te le pe dett fás szá rú ak
ir tá sa el vé gez he tõ az
alap kul tú ra ká ro so dá sa nél kül.
Ma ra dan dó: A fás szá rú ak
el tá vo lí tá sa az alap kul tú ra
ká ro so dá sa nél kül nem hajt ha tó 
vég re. A ká ro so dás
a ve ge tá ci ós idõ alatt ésszerû
eszközökkel nem hozható
helyre.

                                              ”

3. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

„3. szá mú mel lék let az 50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let hez

A HMKÁ elõ írás szintû meg nem felelés kiértékelésének alapelvei

Mér ték
Gaz da sá gon be lü li: A meg nem fe le lés és ha tá sai a gaz dál ko dó föld te rü le té re, va la mint az egy be mû velt táb la föld te rü -

le té re kor lá to zó dik, a meg nem fe le lés kis mér té kû, a meg nem fe le lés sel érin tett te rü le tek kor lá to zott részt tesznek ki
a gazdaság összterületébõl;

Gaz da sá gon kí vü li: A meg nem fe le lés és ha tá sai a más gaz dál ko dó föld te rü le té re is ki ter jed, il let ve a meg nem fe le lés
nagy mér té kû, a meg nem fe le lés sel érin tett te rü le tek je len tõs részt tesz nek ki a gazdaság összterületébõl;

Sú lyos ság
Eny he: a meg nem fe le lés a ter me lõ me zõ gaz da sá gi táb lá in be lül kor lá to zott te rü le ten ta pasz tal ha tó, il let ve a meg nem

fe le lés sel érin tett te rü le tek kor lá to zott részt tesz nek ki a gaz da ság össz te rü le té bõl; a meg nem fe le lés kis mér ték ben ve -
szé lyez te ti a he lyes mezõgazdásági és környezeti állapot fenntartását;

Kö ze pes: a meg nem fe le lés a ter me lõ me zõ gaz da sá gi táb lá in be lül je len tõs te rü le ten ta pasz tal ha tó, il let ve a meg nem
fe le lés sel érin tett te rü le tek szig ni fi káns részt tesz nek ki a gaz da ság össz te rü le té bõl; a meg nem fe le lés kö ze pes mér ték -
ben ve szé lyez te ti a he lyes mezõgazdásági és környezeti állapot fenntartását;

Sú lyos: a meg nem fe le lés a ter me lõ me zõ gaz da sá gi táb lá in be lül ki ter jedt te rü le ten ta pasz tal ha tó, il let ve a meg nem
fe le lés sel érin tett te rü le tek több sé gi részt tesz nek ki a gaz da ság össz te rü le té bõl; a meg nem fe le lés kri ti kus mér ték ben ve -
szé lyez te ti a he lyes mezõgazdásági és környezeti állapot fenntartását;
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Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a meg nem fe le lés, il let ve kö vet kez mé nyei éssze rû esz kö zök kel, rö vid idõ tá von be lül

meg szün tet he tõ, ha tá suk a gaz da ság kis ré szé re kor lá to zó dik, az érin tett me zõ gaz da sá gi kul tú rák, il let ve a talaj nem
vagy csak kis mértékben károsodtak;

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a meg nem fe le lés, il let ve kö vet kez mé nyei éssze rû esz kö zök kel hosszabb tá von meg -
szün tet he tõ ek, ha tá suk a gaz da ság je len tõs ré szé re ter jed ki, az érin tett me zõ gaz da sá gi kul tú rák, il let ve a talaj
kézzelfoghatóan károsodtak;

Ma ra dan dó: a meg nem fe le lés ma ra dan dó kö vet kez mé nyek kel járt a he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot
fenn tar tá sá nak vo nat ko zá sá ban, ha tá suk a gaz da ság je len tõs ré szé re ki ter jed, az érin tett me zõ gaz da sá gi kul tú rák, illetve
a talaj nagy mértékben károsodtak.”

4. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

„4. szá mú mel lék let az 50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let hez

Veszélyes gyomnövények

Ma gyar név Tu do má nyos (la tin) név

1. Aran ka fa jok Cus cu ta spp.

2. Par lag fû Amb ro sia ar te mi si i fo lia

3. Se lyem kó ró Asc le pi as sy ri a ca

                                              ”

5. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

„5. szá mú mel lék let az 50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let hez

Ké rõ dzõk, ló fé lék

Két év nél idõ sebb bika, te hén és más szar vas mar ha fé lék, hat hó nap nál idõ sebb lófélék 1,0 ÁE

Szar vas mar ha fé lék hat hó na pos kor tól két éves korig 0,6 ÁE

Hat hó nap nál fi a ta labb szar vas mar ha fé lék 0,4 ÁE

Sza már, ösz vér 0,6 ÁE

Juh 0,15 ÁE

Kecs ke 0,15 ÁE

Ser tés fé lék

Te nyész ko ca >50 kg 0,5 ÁE

Egyéb ser tés 0,3 ÁE

Ba rom fi fé lék

To jó tyúk 0,014 ÁE

Egyéb ba romfi 0,03 ÁE

                                              ”

2009/92. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 23687



IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
62/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

az Országgyûlés tisztségviselõinek megválasztásáról
 szóló 13/2006. (V. 16.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés tiszt ség vi se lõ i nek meg vá lasz tá sá ról
 szóló 13/2006. (V.16.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze -
rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés

dr. Áder Já nos he lyett

Pelcz né dr. Gáll Il di kót

2009. jú li us 14. nap já tól az Or szág gyû lés al el nö ké vé

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szá ggyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
63/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Felügyeleti Tanácsa

el nö ké nek meg vá lasz tá sá ról**

Az Or szág gyû lés a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le té rõl  szóló 2007. évi CXXXV. tör vény 11.  § (2) be -
kez dé se alap ján

dr. Far kas Ádá mot

2009. jú li us 2-i ha tállyal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi 
Fel ügye le te Fel ügye le ti Ta ná csa el nö ké vé 6 évre meg vá -
laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
64/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége tisztségviselõinek és tagjainak

választásáról  szóló 18/2007. (III. 14.) OGY határozat
módosításáról*

A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El -
nök sé ge tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról  szóló 
18/2007. (III. 14.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

Az Or szág gyû lés

Sza bó Lász ló he lyé re

dr. Bor dás Vil most

– 2009. jú li us 1. nap já tól – a Ma gyar Te le ví zió Köz -
alapítvány Ku ra tó ri u ma El nök sé ge meg bí za tá sá nak hát ra -
le võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szággyû lés jegy zõ je az Or szággyû lés jegy zõ je
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Az Országgyûlés
65/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége, valamint a Hungária Televízió

Közalapítvány Ellenõrzõ Testülete tisztségviselõinek
és tagjainak választásáról szóló

20/2008. (III. 12.) OGY határozat módosításáról*

A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El -
nök sé ge, va la mint a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány El -
len õr zõ Tes tü le te tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz tá -
sá ról  szóló 20/2008. (III. 12.) OGY határozat a következõk 
szerint módosul:

Az Or szág gyû lés

dr. Han kiss Ág nes he lyé re

Sza bó Lász lót

– 2009. jú li us 1. nap já tól – a Hun gá ria Te le ví zió Köz -
ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök sé ge meg bí za tá sá nak hát ra -
le võ idejére annak tagjává

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szággyû lés jegy zõ je az Or szággyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
66/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

Czomba Sándor országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szággyû lé se Czom ba Sán dor
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Szol no ki Vá ro si
Bí ró ság 17.B.1108/2008. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szággyû lés jegy zõ je az Or szággyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
67/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

dr. Simon Miklós országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szággyû lé se dr. Si mon Mik lós 
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Szol no ki Vá ro si
Bí ró ság 17.B.1108/2008. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szággyû lés jegy zõ je az Or szággyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
68/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

dr. Tilki Attila országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Til ki At ti la
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Szol no ki Vá ro si
Bí ró ság 17.B.1108/2008. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szággyû lés jegy zõ je az Or szággyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
69/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

a Magyar Távirati Iroda Zrt.
2008. évi tevékenységérõl szóló beszámoló

elfogadásáról***

1. Az Or szág gyû lés a nem ze ti hír ügy nök ség rõl szó ló
1996. évi CXXVII. tör vény 9. §-a alap ján a Ma gyar Táv -
ira ti Iro da Zrt. – Éves je len tés 2008. címû be szá mo ló ját tu -
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do má sul ve szi és az ab ban fog lalt mér leg- és eredmény-
 kimutatást jóváhagyja.

2. Az Or szág gyû lés hoz zá já rul a 2008. évi mér leg sze -
rin ti ered mény nek – 6573 E Ft – az ered mény tar ta lé ká ba
helyezéséhez.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szággyû lés jegy zõ je az Or szággyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
70/2009. (VII. 3.) OGY

határozata

a Nabucco földgázvezeték elõkészítésének
és meg valósításának folyamatát segítõ eseti bizottság

tevékenységérõl (2009. január–2009. június)  szóló
jelentésének elfogadásáról, valamint a Nabucco

gázvezeték létrehozását elõsegítõ nemzetközi
szerzõdés aláírásának, és a Nabucco gázvezeték

megépítésének támogatásáról*

A Ma gyar Or szág gyû lés a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés a Na buc co föld gáz ve ze ték elõ ké -
szí té sé nek és meg va ló sí tá sá nak fo lya ma tát se gí tõ ese ti bi -

zott ság te vé keny sé gé rõl (2009. ja nu ár–2009. jú ni us) szó ló 
je len tést el fo gad ja.

2. Az Or szág gyû lés az or szág ener gia el lá tá sá nak biz -
to sí tá sa, az egy ol da lú im port füg gõ ség csök ken té se ér de -
ké ben to vább ra is alap ve tõ fon tos sá gú nak tart ja, és pri o -
ri tás ként tá mo gat ja az Eu ró pai Unió ál tal stra té gi ai pro -
jekt ként meg je lölt Na buc co föld gáz ve ze ték mi e lõb bi
meg épí té sét.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a kor mányt, hogy a Na buc -
co gáz ve ze ték lét re ho zá sát se gí tõ nem zet kö zi szer zõ dés
ha zai jó vá ha gyá si el já rá sát a meg ál la po dás alá írá sát kö ve -
tõ en ha la dék ta la nul in dít sa el.

4. Az Or szág gyû lés fel ké ri a kor mányt, hogy te gyen
meg min dent a 128/2008. (XII. 17.) szá mú or szág gyû lé si
ha tá ro zat ban ja va solt Nem zet kö zi Na buc co Véd nö ki Tes -
tü let (In ter na ti o nal Na buc co Bo ard) lét re ho zá sá nak ér de -
ké ben, amely tes tü let al kal mas arra, hogy meg je le nít se a
részt vevõ nem ze tek leg ma ga sabb szin tû el kö te le zett sé gét
a pro jekt mel lett nem ze ti szin ten az érin tett or szá gok ban,
to váb bá va la mennyi nem zet kö zi fó ru mon, kü lö nö se te kin -
tet tel az Eu ró pai Bi zott ságra és az Eu ró pai Par la ment re.

5. Ez a ha tá ro zat köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Po do lák György s. k.,

az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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