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II. Tör vé nyek

2008. évi LXIV.
tör vény

„Communitas Fortissima” – Kercaszomor 
a legbátrabb faluról*

Az Or szág gyû lés fe jet hajt Ker ca szo mor la kó i nak, a fa -
lu juk Ma gyar or szág hoz tar to zá sa ér de ké ben in dí tott,
1920-as fegy ve res fel ke lés ben ta nú sí tott bá tor ma ga tar tá sa 
elõtt, ezért az aláb bi tör vényt al kot ja:

1.  § Az Or szág gyû lés Ker ca szo mor vé dõ i nek tán to rít -
ha tat lan bá tor sá gát – örök em lé ke ze tül – tör vénybe iktatja.

2.  § Az Or szág gyû lés Ker ca szo mor köz ség nek a „Leg -
bát rabb falu” (,,Com mu ni tas For tis si ma”) cí met ado má -
nyoz za.

3.  § Ker ca szo mor köz ség cí me re a „Com mu ni tas For tis -
si ma” jel szó val egészül ki.

4.  § Ez a tör vény a ki hir de tést 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 elnöke

2008. évi LXV.
tör vény

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ
jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes tör vények

módosításáról  szóló 2007. évi CXVI. tör vény,
valamint az azzal összefüggõ egyes tör vények

módosításáról**

1.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát veszti

a) a köz el lá tás biz ton sá ga szem pont já ból ki emel ke dõ
je len tõ sé gû vál lal ko zá so kat érin tõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2007. évi CXVI. tör vény (a továb biak ban:
Tör vény) 1.  §-ának (3) bekezdése;

b) a Tör vény 2.  §-ának (5) és (6) be kez dé se;
c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -

vény (a továb biak ban: Vet.) 159.  §-ának zs) pont ja, va la -
mint 160.  §-a;

d) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Get.) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek zs) pont ja,
va la mint 4/A.  §-a.

(2) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény
127.  §-ának x) pont ja, va la mint 128.  §-a nem lép ha tály ba.

2.  § A Ma gyar Ener gia Hi va tal az ál ta la a Tör vény
2.  §-ának (5) és (6) be kez dé se, vagy a Vet. 159.  §-ának
zs) pont ja, il let ve a Get. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek zs) pont ja
alap ján ki je lölt sze mé lye ket leg ké sõbb 2009. má jus 31-ig
vissza hív ja, el len ke zõ eset ben a ki je lölt sze mé lyek meg bí -
za tá sa 2009. má jus 31-én e tör vény ere jé nél fog va meg -
szûnik.

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

(2) A tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en a köz el lá tás biz -
ton sá ga szem pont já ból ki emel ke dõ je len tõ sé gû vál lal ko -
zá sok ban az alap sza bály (tár sa sá gi szer zõ dés) ren del ke zé -
sei alap ján az egy rész vé nyes vagy rész vény esi cso port ál -
tal gya ko rol ha tó sza va za ti jo gok ma xi má lá sát meg ál la pí tó
sza bály alól a Ma gyar Ál la mot, il let ve an nak képviselõjét
mentesítõ rendelkezés alkalmazására nem kerülhet sor.

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

2008. évi LXVI.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között

a bûncselekmények megelõzése
és az ellenük  való küzdelem terén folytatott

együttmûködés fokozásáról  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok Kor má nya kö zött a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé -
se és az el le nük  való küz de lem te rén foly ta tott együtt mû -
kö dés fo ko zá sá ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. novem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.
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„Agreement Between
the Government of the Republic of Hungary

 and the Government of the United States of America
on Enhancing Cooperation in Preventing

 and Combating Crime

The Government of the United States of America and
the Government of the Republic of Hungary (hereinafter
„Parties”),

Prompted by the desire to cooperate as partners to
prevent and combat crime, including terrorism, more
effectively,

Recognizing that information sharing is an essential
component in the fight against crime, including terrorism,

Recognizing the importance of preventing and
combating crime, including terrorism, while respecting
fundamental rights and freedoms, notably privacy,

Following the example of the Treaty of Prüm on
enhancing cross-border cooperation, and

Seeking to enhance and encourage cooperation between 
the Parties in the spirit of partnership,
Have agreed as follows: 

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement,

1. Crimes shall mean, for purposes of implementing
Articles 4 and 5 of this Agreement, conduct constituting an 
offense punishable by a maximum deprivation of liberty of 
more than one year or a more serious penalty.  To ensure
compliance with their national laws, the Parties may agree
to specify particular crimes for which that Party shall
supply personal data as described in Articles 6 and 9 of the
Agreement.

2. Criminal justice purpose shall include activities
defined as the administration of criminal justice, which
means the performance of any of the following activities:
detection, apprehension, detention, pretrial release,
post-trial release, prosecution, adjudication, correctional
supervision, or rehabilitation activities of accused persons
or criminal offenders. The administration of criminal
justice also includes criminal identification activities.

3. DNA profiles (DNA identification patterns) shall
mean a letter or numerical code representing a number of
identifying features of the non-coding part of an analyzed
human DNA sample, i.e. of the specific chemical form at
the various DNA loci.

4. Personal data shall mean any information relating to
an identified or identifiable natural person (the „data
subject”).

5. Processing of personal data shall mean any operation 
or set of operations which is performed upon personal

data, whether or not by automated means, such as
collection, recording, organization, storage, adaptation or
alteration, sorting, retrieval, consultation, use, disclosure
by supply, dissemination or otherwise making available,
combination or alignment, blocking, or deletion through
erasure or destruction of personal data.

6. Reference data shall mean a DNA profile and the
related reference (DNA reference data) or fingerprinting
data and the related reference (fingerprinting reference
data). Reference data must not contain any data from
which the data subject can be directly identified.
Reference data not traceable to any individual
(untraceables) must be recognizable as such. 

Article 2

Purpose of this Agreement

The purpose of this Agreement is to enhance the
cooperation between the United States of America and the
Republic of Hungary in preventing and combating crime.

Article 3

Fingerprinting data

For the purpose of implementing this Agreement, the
Parties shall ensure the availability of reference data from
the file for the national automated fingerprint
identification systems established for the prevention and
investigation of criminal offenses. Reference data shall
only include fingerprinting data and a reference.

Article 4

Automated searching of fingerprint data

1. For the prevention and investigation of crime, each
Party shall allow the other Party’s national contact points,
as referred to in Article 7, access to the reference data in
the automated fingerprint identification system which it
has established for that purpose, with the power to conduct
automated searches by comparing fingerprinting data.
Search powers may be exercised only in individual cases
and in compliance with the searching Party’s national law.

2. Firm matching of fingerprinting data with reference
data held by the Party in charge of the file shall be carried
out by the searching national contact points by means of
the automated supply of the reference data required for a
clear match.
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Article 5

Alternative means to search using identifying data

1. With regard to the search powers in Article 4, until
the Republic of Hungary has a fully operational and
automated fingerprint identification system that links to
individual criminal records and is prepared to provide the
United States with automated access to such a system, it
shall provide an alternative means to conduct a search
using other identifying data to determine a clear match
linking the individual to additional data.  Search powers
shall be exercised in the same manner as provided in
Article 4 and a clear match will be treated the same as a
firm match of fingerprinting data to allow for the supply of
additional data as provided for in  Article 6.

2. The search powers provided for under this
Agreement shall be used only for a criminal justice
purpose, which shall apply at the border when an
individual for whom the additional data are sought has
been identified for further inspection.

Article 6

Supply of further personal and other data

Should the procedures referred to in Article 4 and 5
show a match between fingerprinting data or other
identifying data, the supply of any available further
personal data and other data relating to the reference data
shall be governed by the national law, including the legal
assistance rules, of the requested Party.

Article 7

National contact points and implementing agreements

1. For the purpose of the supply of data as referred to in
Articles 4 and 5, each Party shall designate one or more
national contact points. The powers of the contact points
shall be governed by the national law applicable.

2. The technical and procedural details for the
searching conducted pursuant to Articles 4 and 5 shall be
set forth in one or more implementing agreements or
arrangements.

Article 8

Automated searching of DNA profiles

1. If permissible under the national law of both Parties
and on the basis of reciprocity, the Parties may allow each

other’s national contact point, as referred to in Article 10,
access to the reference data in their DNA analysis files,
with the power to conduct automated searches by
comparing DNA profiles for the investigation of crime.
Searches may be exercised only in individual cases and in
compliance with the searching Party’s national law.

2. Should an automated search show that a DNA profile 
supplied matches a DNA profile entered in the other
Party’s file, the searching national contact point shall
receive by automated notification the reference data for
which a match has been found. If no match can be found,
automated notification of this shall be given.

Article 9

Supply of further personal and other data

Should the procedure referred to in Article 8 show a
match between DNA profiles, the supply of any available
further personal data and other data relating to the
reference data shall be governed by the national law,
including the legal assistance rules, of the requested Party.

Article 10

National contact point and implementing
 agreements

1. For the purposes of the supply of data as set forth in
Article 8, each Party shall designate a national contact
point. The powers of the contact point shall be governed
by the national law applicable.

2. The technical and procedural details for the
searching conducted pursuant to Article 8 shall be set forth 
in one or more implementing agreements or arrangements.

Article 11

Supply of personal and other data in order to prevent
and combat crime, including terrorism

1. For the prevention and combating of crime,
including terrorism, the Parties may, in compliance with
their respective national law, in individual cases, even
without being requested to do so, supply the other Party’s
relevant national contact point, as referred to in paragraph
6, with the personal data specified in paragraph 2, in so far
as is necessary because particular circumstances give
reason to believe that the data subject(s): 

a. will commit or has committed terrorist or terrorism
related offenses, or offenses related to a terrorist group or
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association, as those offenses are defined under the
supplying Party’s national law, or

b. is undergoing or has undergone training to commit
the offenses referred to in subparagraph a, or

c. will commit or has committed a criminal offense, or
participates in an organized criminal group or association.

2. The personal data to be supplied shall include, if
available, surname, first names, former names, other
names, aliases, alternative spelling of names, sex, date and
place of birth, current and former nationalities, passport
number, numbers from other identity documents, and
fingerprinting data, as well as a description of any
conviction or of the circumstances giving rise to the belief
referred to in paragraph 1.

3. The supplying Party may, in compliance with its
national law, impose conditions on the use made of such
data by the receiving Party. If the receiving Party accepts
such data, it shall be bound by any such conditions.

4. Generic restrictions with respect to the legal
standards of the receiving Party for processing personal
data may not be imposed by the transmitting Party as a
condition under paragraph 3 to providing data.

5. In addition to the personal data referred to in
paragraph 2, the Parties may provide each other with
non-personal data related to the offenses set forth in
paragraph 1.

6. Each Party shall designate one or more national
contact points for the exchange of personal and other data
under this Article with the other Party’s contact points.
The powers of the national contact points shall be
governed by the national law applicable.

Article 12

Privacy and Data Protection

1. The Parties recognize that the handling and
processing of personal data that they acquire from each
other is of critical importance to preserving confidence in
the implementation of this Agreement. 

2. The Parties commit themselves to processing
personal data fairly and in accord with their respective
laws and: 

a. ensuring that the personal data provided are adequate 
and relevant in relation to the specific purpose of the
transfer;

b. retaining personal data only so long as required and
relevant for the legitimate purpose for which the data were
provided or further processed in accordance with this
Agreement; and

c. ensuring that possibly inaccurate personal data are
timely brought to the attention of the receiving Party in
order that appropriate corrective action is taken.

3. This Agreement shall not give rise to rights on the
part of any private person, including to obtain, suppress, or 
exclude any evidence, or to impede the sharing of personal
data. Rights existing independently of this Agreement,
however, are not affected.

Article 13

Limitation on processing to protect personal 
and other data

1. Without prejudice to Article 11, paragraph 3, each
Party may process data obtained under this Agreement:

a. for the purpose of its criminal investigations;
b. for preventing a serious threat to its public security;
c. in its non-criminal judicial or administrative

proceedings directly related to investigations set forth in
subparagraph (a); or

d. for any other purpose, only with the prior consent of
the Party which has transmitted the data. 

2. The Parties shall not communicate data provided
under this Agreement to any third State, international body 
or private entity without the consent of the Party that
provided the data and without the appropriate safeguards.

3. A Party may conduct an automated search of the
other Party’s fingerprint or DNA files under Articles 4
or 8, and process data received in response to such a
search, including the communication whether or not a hit
exists, solely in order to:

a. establish whether the compared DNA profiles or
fingerprint data match;

b. prepare and submit a follow-up request for
assistance in compliance with national law, including the
legal assistance rules, if those data match; or

c. conduct record-keeping, as required or permitted by
its national law.

The Party administering the file may process the data
supplied to it by the searching Party during the course of an 
automated search in accordance with Articles 4 and
8 solely where this is necessary for the purposes of
comparison, providing automated replies to the search or
record-keeping pursuant to Article 16. The data supplied
for comparison shall be deleted immediately following
data comparison or automated replies to searches unless
further processing is necessary for the purposes mentioned 
under this Article, paragraph 3, subparagraphs (b) or (c).

Article 14

Correction, blockage and deletion of data

1. At the request of the supplying Party, the receiving
Party shall be obliged to correct, block, or delete,
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consistent with its national law, data received under this
Agreement that is incorrect or incomplete or if its
collection or further processing contravenes this
Agreement or the rules applicable to the supplying Party.

2. Whe re a Party be co mes awa re that data it has
re ce i ved from the ot her Party un der this Ag re e ment are not 
ac cu ra te, it shall take all app rop ri a te me a su res to sa fe gu ard 
aga inst er ro ne o us re li an ce on such data, which shall
inc lu de in par ti cu lar supp le men tation, de let ion, or
cor rec ti on of such data.

3. Each Party shall notify the other if it becomes aware
that material data it has transmitted to the other Party or
received from the other Party under this Agreement are
inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt.

Article 15

Documentation

1. Each Party shall maintain a record of the
transmission and receipt of data communicated to the other 
Party under this Agreement. This record shall serve to:

a. ensure effective monitoring of data protection in
accordance with the national law of the respective Party;

b. enable the Parties to effectively make use of the
rights granted to them according to Articles 15 and 19; and

c. ensure data security.

2. The record shall include:

a. information on the data supplied;

b. the date of supply; and

c. the recipient of the data in case the data are supplied
to other entities.

3. The recorded data shall be protected with suitable
measures against inappropriate use and other forms of
improper use and shall be kept for two years. After the
conservation period the recorded data shall be deleted
immediately, unless this is inconsistent with national law,
including applicable data protection and retention rules.

Article 16

Data Security

1. The Parties shall ensure that the necessary technical
measures and organizational arrangements are utilized to
protect personal data against accidental or unlawful
destruction, accidental loss or unauthorized disclosure,
alteration, access or any unauthorized form of processing.
The Parties in particular shall reasonably take measures to
ensure that only those authorized to access personal data
can have access to such data.

2. The implementing agreements or arrangements that
govern the procedures for automated searches of
fingerprint and DNA files pursuant to Articles 4 and
8 shall provide:

a. that appropriate use is made of modern technology to 
ensure data protection, security, confidentiality and
integrity;

b. that encryption and authorization procedures
recognized by the competent authorities are used when
having recourse to generally accessible networks; and

c. for a mechanism to ensure that only permissible
searches are conducted.

Ar tic le 17

Trans pa ren cy – Pro vi ding in for mat ion to the data
sub jects

1. Nothing in this Agreement shall be interpreted to
interfere with the Parties’ legal obligations, as set forth by
their respective laws, to provide data subjects with
information as to the purposes of the processing and the
identity of the data controller, the recipients or categories
of recipients, the existence of the right of access to and the
right to rectify the data concerning him or her and any
further information such as the legal basis of the
processing operation for which the data are intended, the
time limits for storing the data and the right of recourse, in
so far as such further information is necessary, having
regard for the purposes and the specific circumstances in
which the data are processed, to guarantee fair processing
with respect to data subjects.

2. Such information may be denied in accordance with
the respective laws of the Parties, including if providing
this information may jeopardize:

a. the purposes of the processing;

b. investigations or prosecutions conducted by the
competent authorities in the United States of America or by
the competent authorities in the Republic of Hungary; or

c. the rights and freedoms of third parties.

Article 18

Information

Upon request, the receiving Party shall inform the
supplying Party of the processing of supplied data and the
result obtained. The receiving Party shall ensure that its
answer is communicated to the supplying Party in a timely
manner.
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Article 19

Relation to Other Agreements

Nothing in this Agreement shall be construed to limit or
prejudice the provisions of any treaty, other agreement,
working law enforcement relationship, or domestic law
allowing for information sharing between the United
States of America and the Republic of Hungary.

Article 20

Consultations

1. The Parties shall consult each other regularly on the
implementation of the provisions of this Agreement.

2. In the event of any dispute regarding the
interpretation or application of this Agreement, the Parties
shall consult each other in order to facilitate its resolution.

Article 21

Expenses

Each Party shall bear the expenses incurred by its
authorities in implementing this Agreement. In special
cases, the Parties may agree on different arrangements.

Article 22

Ter mi na ti on of the Ag re e ment

This Agreement may be terminated by either Party with
three months’ notice in writing to the other Party. The
provisions of this Agreement shall continue to apply to
data supplied prior to such termination.

Article 23

Amendments

1. The Parties shall enter into consultations with
respect to the amendment of this Agreement at the request
of either Party.

2. This Agreement may be amended by written
agreement of the Parties at any time.

Article 24

Entry into force

This Agreement shall enter into force, with the
exception of Articles 8 through 10, on the date of the later
note completing an exchange of diplomatic notes between
the Parties indicating that each has taken the steps
necessary to bring the agreement into force. Articles 8
through 10 of this Agreement shall enter into force
following the conclusion of the implementing
agreement(s) or arrangements referenced in Article 10 and
on the date of the later note completing an exchange of
diplomatic notes between the Parties indicating that each
Party is able to implement those articles on a reciprocal
basis. This exchange shall occur if the laws of both Parties
permit the type of DNA screening contemplated by
Articles 8 through 10.

Done at Budapest, in duplicate, this 1st day of October
2008, in the English language.

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a bûncselekmények megelõzése

és az ellenük  való küzdelem terén folytatott
együttmûködés fokozásáról

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

at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy a bûn cse lek mé nyek,
ide ért ve a ter ro riz must is, ha té ko nyabb meg elõ zé se és le -
küz dé se ér de ké ben part ner ként mû köd je nek együtt,

fel is mer ve, hogy az in for má ció meg osz tás a bûn cse lek -
mé nyek, ide ért ve a ter ro riz must is, el le ni küz de lem lé nye -
ges ele me,

fel is mer ve a bûn cse lek mé nyek, ide ért ve a ter ro riz must
is, meg elõ zé sé nek és le küz dé sé nek fon tos sá gát, az alap ve -
tõ jo gok és sza bad ság jo gok, kü lö nö sen a sze mé lyes ada tok 
vé del mé hez  való jog tisz te let ben tar tá sá val,

kö vet ve a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés fo ko zá sá ról
 szóló Prü mi Szer zõ dés pél dá ját, és

tö re ked ve a Fe lek kö zött a part ner ség szel le mé ben foly -
ta tan dó együtt mû kö dés ja ví tá sá ra és ösz tön zé sé re,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

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

1. ,,Bûn cse lek mény” az e Meg ál la po dás 4. és 5. Cik -
ké nek vég re haj tá sa cél já ból olyan jog el le nes cse lek ményt
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je lent, amely bün te té sé nek fel sõ ha tá ra leg alább egy év
sza bad ság vesz tés, vagy amely re a tör vény sú lyo sabb bün -
te tést ír elõ. An nak ér de ké ben, hogy a nem ze ti jo guk kal
 való meg fe le lést a Fe lek biz to sí ta ni tud ják, meg ál la pod -
hat nak ab ban, hogy az egyik Fél ál tal meg ha tá ro zott bûn -
cse lek mé nyek ese té ben az adott Fél a 6. és 9. Cikk ben
meg ha tá ro zott sze mé lyes ada to kat szol gál tat.

2. A „bün te tõ igaz ság szol gál ta tá si cél ból” vég zett cse -
lek mény ma gá ban fog lal ja a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás
so rán vég zett te vé keny sé ge ket, ame lyek a kö vet ke zõk va -
la me lyi ké nek gya kor lá sát je len tik: vád lot tak vagy bûn el -
kö ve tõk fel de rí té se, õri zet be vé te le, fog va tar tá sa, tár gya -
lást meg elõ zõ ide ig le nes sza ba don bo csá tá sa, tár gya lás
utá ni fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sa, vád alá he lye zé se,
bí ró ság ál ta li ha tá ro zat ho za tal, fel ügye le ti in téz ke dés
vagy re ha bi li tá ci ós in téz ke dés (el te re lés, kény szer gyó gyí -
tás) al kal ma zá sa. A bün te tõ igaz ság szol gál ta tás fo gal má ba 
be le tar to zik a bûn ügyi azo no sí tá si te vé keny ség is.

3. ,,DNS-pro fi lok (DNS-azo no sí tó min ták)” alatt olyan 
be tû- vagy szám kó dok ér ten dõk, ame lyek egy elem zett
em be ri DNS-min ta – va gyis az egyes ve gyi kép le tek a kü -
lön bö zõ DNS-he lye ken (ló ku szok) – nem kó dolt ré gi ó já -
nak azo no sí tó je lö lés-kész le tét je lö lik.

4. Sze mé lyes adat alatt bár mi lyen, azo no sí tott vagy
azo no sít ha tó ter mé sze tes sze mély re (,,adat alany”) vo nat -
ko zó in for má ció ér ten dõ.

5. Sze mé lyes adat fel dol go zá sa alatt bár mely olyan
mû ve let vagy mû ve let so ro zat ér ten dõ, ame lyet sze mé lyes
adat tal vé gez nek, au to ma ti zált vagy más mó don, mint pél -
dá ul a gyûj tés, a rög zí tés, a szer ve zés, a tá ro lás, az adap tá -
ció vagy vál toz ta tás, a rend sze re zés, a le töl tés, a kon zul tá -
ció, a hasz ná lat, az át adás sal nyil vá nos ság ra ho zás, a ter -
jesz tés vagy más fé le képp ren del ke zés re bo csá tás, kom bi -
ná ció vagy ki iga zí tás, hoz zá fér he tet len né té tel, vagy a sze -
mé lyes ada tok el tá vo lí tá sá val vagy meg sem mi sí té sé vel
 való tör lés.

6. ,,Re fe ren cia-adat” alatt egy DNS-pro fil és a hoz zá
kap cso ló dó re fe ren cia (DNS-re fe ren ci a a dat) vagy ujj nyo -
mat-adat és a hoz zá kap cso ló dó re fe ren cia (ujjnyomat-
 referenciaadat) ér ten dõ. A re fe ren cia-adat nem tar tal maz -
hat sem mi lyen ada tot, amely bõl az adat alany köz vet le nül
azo no sít ha tó. A konk rét sze mély hez nem köt he tõ re fe ren -
cia-ada tot (nyílt nyo mot) ek ként kell meg je löl ni.

2. Cikk

A Megállapodás célja

A Meg ál la po dás cél ja a Ma gyar Köz tár sa ság és az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok köz ti együtt mû kö dés fo ko zá sa a
bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sé ben és az el le nük  való küz -
de lem ben.

3. Cikk

Ujjnyomat-adatok

Je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá nak cél já ból a Fe lek a
bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se és ül dö zé se cél já ból lét re -
ho zott nem ze ti au to ma ti zált ujj nyo mat-azo no sí tó rend sze -
rük adat bá zi sá ból biz to sít ják a re fe ren cia-ada tok hoz zá fér -
he tõ sé gét. A re fe ren cia-adat ki zá ró lag ujj nyo mat-ada tot és 
egy azo no sí tót tar tal maz hat.

4. Cikk

Ujjnyomat-adatok automatizált keresése

1. Bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se és ül dö zé se cél já ból
a Fe lek le he tõ vé te szik a má sik Fél 7. Cikk alap ján ki je lölt
nem ze ti kap cso lat tar tó pont jai szá má ra az e cél ból lét re ho -
zott au to ma ti zált ujj nyo mat-azo no sí tó rend sze re ik re fe -
ren cia-ada ta i hoz  való hoz zá fé rést, és a re fe ren cia-ada tok -
nak az ujj nyo mat-ada tok össze ha son lí tá sá val tör té nõ au to -
ma ti zált ke re sé sét. A ke re sés csak egye di ese tek ben, a ke -
re sést vég zõ Fél nem ze ti jo gá val össz hang ban vé gez he tõ.

2. Az ujj nyo mat-ada tok nak az adat bá zist ke ze lõ Fél ál -
tal tá rolt re fe ren cia-adat tal  való össze ha son lí tá sát a meg -
ke re sõ nem ze ti kap cso lat tar tó pont nak az egy ér tel mû azo -
no sí tás hoz szük sé ges re fe ren cia-ada tok au to ma ti zált át -
adá sá nak se gít sé gé vel kell vé gez nie.

5. Cikk

A keresés alternatív eszközei egyéb azonosító adat
felhasználásával

1. A 4. Cikk ben hi vat ko zott ke re sés te kin te té ben,
amíg a Ma gyar Köz tár sa ság nem ren del ke zik az egyé ni
bûn ügyi nyil ván tar tá si ada tok hoz kap cso ló dó, teljeskö -
rûen mû kö dõ au to ma ti zált ujj nyo mat-azo no sí tá si rend -
szer rel és nem áll ké szen arra, hogy az Egye sült Ál la mok -
nak au to ma ti zált hoz zá fé rést nyújt son eh hez a rend szer -
hez, al ter na tív mó dot kell biz to sí ta nia a ke re sés re olyan
más azo no sí tó ada tok fel hasz ná lá sá val, ame lyek egy ér tel -
mû azo no sí tás ra al kal ma sak, ki egé szí tõ ada tok hoz kap -
csol va a sze mélyt. A ke re sé si jo go sult sá gok a 4. Cikk ben
fog lal tak nak meg fele lõen gya ko rol ha tók, és a tény le ges
egye zést ugyan úgy kell ke zel ni, mint az ujj nyo mat-ada tok
egy ér tel mû egye zé sét a 6. Cikk sze rin ti to váb bi adat szol -
gál ta tás le he tõ vé té te le ér de ké ben.

2. Az e Meg ál la po dás sze rin ti ke re sé si jo go sult sá gok
ki zá ró lag bün te tõ igaz ság szol gál ta tá si cél ból gya ko rol ha -
tók, amely az ál lam ha tá ron is ér vé nye sül, amennyi ben azt
a sze mélyt, aki vel kap cso lat ban to váb bi ada tok át adá sa
szük sé ges, to váb bi vizs gá lat ra je löl ték ki.
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6. Cikk

További személyes és egyéb adatok átadása

Amennyi ben a 4. és 5. Cikk ben hi vat ko zott el já rá sok az
ujj nyo mat-ada tok vagy más azo no sí tó ada tok egye zé sét
mu tat ják, bár mi lyen to váb bi ren del ke zés re álló, a re fe ren -
cia-adat ra vo nat ko zó sze mé lyes adat és egyéb ada tok át -
adá sa csak a meg ke re sett Fél nem ze ti joga alap ján tör tén -
het, ide ért ve a jog se gély re vo nat ko zó sza bá lyo kat is.

7. Cikk

Nemzeti kapcsolattartó pontok és végrehajtási
megállapodások

1. A 4. és 5. Cikk ben hi vat ko zott adat szol gál ta tás cél já -
ból mind két Fél egy vagy több nem ze ti kap cso lat tar tó pon -
tot je löl ki. A kap cso lat tar tó pon tok jog ál lá sát a vo nat ko zó
nem ze ti jog sza bá lyoz za.

2. A 4. és 5. Cikk ben fog lal tak sze rint vég zett ke re sés
mû sza ki és el já rá si rész le te it egy vagy több vég re haj tá si
meg ál la po dás sza bá lyoz za.

8. Cikk

DNS-profilok automatizált keresése

1. Amennyi ben a vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyok le -
he tõ vé te szik, a vi szo nos ság elve alap ján a Szer zõ dõ Fe lek
a bûn cse lek mé nyek ül dö zé sé nek cél já ból le he tõ vé te szik a 
má sik Fél 10. Cikk ben hi vat ko zott nem ze ti kap cso lat tar tó
pont jai szá má ra a hoz zá fé rést a DNS-elem zõ adat ál lo má -
nya ik re fe ren cia-ada ta i hoz, és jo go sult sá got biz to sí ta nak a 
DNS-pro fi lok össze ha son lí tá sá val vég zett au to ma ti zált
ke re sés re. A ke re sés csak egye di ese tek ben, és csak a ke re -
sést vég zõ Fél nem ze ti jo gá val össz hang ban gya ko rol ha tó.

2. Amennyi ben az au to ma ti zált ke re sés egye zést mu tat
a ke re sés cél já ra meg adott DNS-pro fil és a má sik Fél adat -
bá zi sá ban rög zí tett DNS-pro fil kö zött, a ke re sést vég zõ
kap cso lat tar tó pont au to ma ti kus ér te sí tést kap a ta lá lat ról
és a re fe ren ci á ról. Amennyi ben nincs ta lá lat, er rõl kap
 automatizált ér te sí tést.

9. Cikk

További személyes és egyéb adatok átadása

Amennyi ben a 8. Cikk ben hi vat ko zott el já rás a
DNS-pro fi lok egye zé sét mu tat ja, bár mi lyen to váb bi ren -
del ke zés re álló, a re fe ren cia-adat ra vo nat ko zó sze mé lyes
adat és egyéb ada tok át adá sa csak a meg ke re sett Fél nem -

ze ti joga alap ján tör tén het, ide ért ve a jog se gély re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat is.

10. Cikk

Nemzeti kapcsolattartó pont és végrehajtási
megállapodások

1. A 8. Cikk ben hi vat ko zott adat szol gál ta tás cél já ból
mind két Fél egy vagy több nem ze ti kap cso lat tar tó pon tot
je löl ki. A kap cso lat tar tó pon tok jog ál lá sát a vo nat ko zó
nem ze ti jog sza bá lyoz za.

2. A 8. Cikk ben fog lal tak sze rint vég zett ke re sés mû -
sza ki és el já rá si rész le te it egy vagy több vég re haj tá si meg -
ál la po dás sza bá lyoz za.

11. Cikk

Személyes adatok és egyéb adatok átadása
bûncselekmények megelõzése és leküzdése érdekében,

ideértve a terrorizmust is

1. Bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se és le küz dé se ér de ké -
ben, ide ért ve a ter ro riz must is, a Fe lek, vo nat ko zó nem ze ti
jo guk kal össz hang ban, egye di ese tek ben erre irá nyu ló
meg ke re sés hi á nyá ban is át ad hat ják a má sik Fél 6. be kez -
dés ben hi vat ko zott meg fe le lõ nem ze ti kap cso lat tar tó pont -
ja szá má ra a 2. be kez dés ben le írt sze mé lyes ada to kat,
amennyi ben ez azért szük sé ges, mert bi zo nyos kö rül mé -
nyek alap ján ok kal fel té te lez he tõ, hogy az adat alany:

a) ter ro ris ta- vagy ter ro riz mus hoz kap cso ló dó bûn cse -
lek mé nye ket vagy ter ro ris ta cso port hoz vagy szer ve zet hez 
kap cso ló dó bûn cse lek mé nye ket fog el kö vet ni, vagy kö ve -
tett el, az ada to kat át adó Fél nem ze ti joga sze rint, vagy

b) az a) pont ban em lí tett bûn cse lek mé nyek el kö ve té sét
cél zó ki kép zés ben vett vagy vesz részt, vagy

c) bûn cse lek ményt fog el kö vet ni, vagy kö ve tett el, vagy 
egy szer ve zett bû nö zõi cso port ban vagy bûn szer ve zet ben
vesz részt.

2. Az át ad ha tó ada tok köre a sze mé lyek ve ze ték ne vé re, 
utó ne ve i re, ko ráb bi ne ve i re, egyéb ne ve i re, ál- vagy gúny -
ne ve i re, ne ve i nek el té rõ írás mód já ra, ne mé re, szü le té si he -
lyé re és ide jé re, je len le gi és ko ráb bi nem ze ti sé gé re, út le -
vél szá má ra, egyéb sze mély azo no sí tó do ku men tu mai szá -
má ra és ujj nyo mat-ada ta i ra, to váb bá ko ráb bi el íté lé sé nek
le írá sá ra, va la mint az 1. be kez dés ben le írt fel té te le zés re
okot adó kö rül mé nyek le írá sá ra ter jed ki, amennyi ben
ezek az ada tok ren del ke zés re áll nak.

3. Az ada tot szol gál ta tó Fél sa ját nem ze ti jo gá val össz -
hang ban fel té tel hez köt he ti az ezen ada tok nak és in for má -
ci ók nak az ada tot át ve võ Fél ál ta li fel hasz ná lá sát. Az át ve -
võ Fe let, amennyi ben az ada to kat át ve szi, ezek a fel té te lek
kö tik.
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4. Az ada tot át adó Fél nem te he ti füg gõ vé ada tok át adá -
sát a 3. be kez dés sze rint at tól a fel té tel tõl, hogy az ada tot
át ve võ Fél ál ta lá nos kor lá to zá so kat ve zes sen be jog rend -
sze ré ben a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó jogi el -
vek te kin te té ben.

5. A 2. be kez dés ben em lí tett sze mé lyes ada to kon túl a
Fe lek az 1. be kez dés ben em lí tett bûn cse lek mé nyek kel
kap cso la tos nem sze mé lyes ada to kat is át ad hat nak egy -
más nak.

6. Mind két Fél ki je löl egy vagy több nem ze ti kap cso -
lat tar tó pon tot a má sik Fél lel e Cikk alap ján foly ta tan dó
sze mé lyes és más ada tok cse ré jé re. A kap cso lat tar tó pont
jog ál lá sát a vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyoz za.

12. Cikk

Személyiségi jogok és adatvédelem

1. A Fe lek el is me rik, hogy az egy más tól ka pott sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé nek és fel dol go zá sá nak mód ja ki e mel -
ten fon tos a bi za lom meg õr zé se szem pont já ból a Meg ál la -
po dás vég re haj tá sa so rán.

2. A Fe lek el kö te le zik ma gu kat az iránt, hogy a sze mé -
lyes ada to kat tisz tes sé ge sen és vo nat ko zó jog sza bá lya ik -
kal össz hang ban dol goz zák fel, to váb bá hogy:

a) az át adott sze mé lyes ada tok az át adás konk rét cél já -
nak meg fe le lõ ek és re le ván sak;

b) a sze mé lyes ada to kat csak az át adás vagy a je len
Meg ál la po dás sze rin ti to váb bi fel dol go zás konk rét és jog -
sze rû cél já hoz szük sé ges ide ig tá rol ják; és

c) a min den  valószínûség sze rint pon tat lan sze mé lyes
ada tok ról a fo ga dó Fe let idõ ben tá jé koz tat ják an nak biz to -
sí tá sá ra, hogy a meg fe le lõ lé pé se ket meg le hes sen ten ni az
ada tok he lyes bí té sé re.

3. Je len Meg ál la po dás nem szol gál tat jog ala pot egyet -
len ma gán sze mély nek sem, kü lö nö sen bi zo nyí té kok meg -
szer zé sé re, meg sem mi sí té sé re vagy ki zá rá sá ra, vagy a sze -
mé lyes ada tok hoz  való hoz zá fé rés meg aka dá lyo zá sá ra. A
Meg ál la po dás tól füg get le nül fenn ál ló jo gok azon ban nem
sé rül nek.

13. Cikk

A feldolgozás korlátozása személyes és más adatok
védelme céljából

1. A 11. Cikk 3. be kez dé sé nek sé rel me nél kül a Fe lek
fel dol goz hat ják a je len Meg ál la po dás alap ján szer zett ada -
to kat:

a) bûn ügyi nyo mo za ti cé lok ra;

b) sú lyos köz biz ton sá gi fe nye ge tett ség meg elõ zé sé re;

c) az a) pont ban em lí tett nyo mo zá sok hoz köz vet le nül
kap cso ló dó, nem bün te tõ igaz ság szol gál ta tá si el já rá sok -
ban vagy köz igaz ga tá si el já rá sok ban; vagy

d) bár mi lyen más cél ra, ki zá ró lag az ada tot át adó Fél
elõ ze tes be le egye zé sé vel.

2. A Fe lek az ezen Meg ál la po dás ál tal szol gál ta tott
ada to kat ki zá ró lag az ada tot át adó Fél en ge dé lyé vel és
meg fe le lõ biz to sí té kok meg lé te ese tén ad hat ják to vább
bár mely har ma dik ál lam nak, nem zet kö zi tes tü let nek vagy
nem ál la mi szer ve zet nek.

3. Mind két Fél au to ma ti zált ke re sést vé gez het a má sik
Fél ujj nyo mat- vagy DNS-adat ál lo má nya i ban a 4. és
8. Cik kek sze rint, és az e ke re sés re vá lasz ként ka pott ada -
to kat, be le ért ve a ta lá la tok meg lé té rõl vagy meg nem lé té -
rõl ka pott tá jé koz ta tást is, ki zá ró lag az aláb bi cé lok ra dol -
goz hat ja fel:

a) az össze ha son lí tott DNS-pro fil vagy ujj nyo mat-adat
egye zé sé nek meg ál la pí tá sa;

b) az ada tok egye zé se ese tén to váb bi se gít ség ké rés elõ -
ké szí té se és be nyúj tá sa a nem ze ti jog nak meg fele lõen, ide -
ért ve a jog se gély re vo nat ko zó sza bá lyo kat; vagy

c) nyil ván tar tás, ha ezt a Fél nem ze ti joga elõ ír ja, vagy
meg en ge di.

Az adat ál lo mányt ke ze lõ Fél ki zá ró lag ak kor dol goz hat -
ja fel a ré szé re a ke re sõ Fél ál tal a 4. és 8. Cikk sze rint le -
foly ta tott au to ma ti zált ke re sés alap ján át adott ada to kat,
amennyi ben az az össze ha son lí tás, a ke re sés re  való au to -
ma ti zált vá lasz adás vagy a 16. Cikk sze rin ti nyil ván tar tás
cél já ból szük sé ges. Az át adott ada to kat azok össze ha son lí -
tá sát vagy a ke re sés re  való au to ma ti zált vá lasz adást köve -
tõen ha la dék ta la nul tö röl ni kell, amennyi ben nincs szük -
ség azok to váb bi, e Cikk 3. be kez dé sé nek b) és c) pont já -
ban em lí tett cé lo kat szol gá ló fel dol go zá sá ra.

14. Cikk

Az adatok helyesbítése, hozzáférhetetlenné tétele
és törlése

1. Az ada tot át adó Fél ké ré sé re a fo ga dó Fél kö te les a
je len Meg ál la po dás alap ján neki át adott hely te len vagy
pon tat lan ada to kat, va la mint azo kat az ada to kat, ame lyek
gyûj té se vagy to váb bi fel dol go zá sa el lent mond e Meg ál la -
po dás nak vagy az át adó Fél re al kal maz ha tó sza bá lyok nak, 
nem ze ti jo gá val össz hang ban he lyes bí te ni, hoz zá fér he tet -
len né ten ni vagy tö röl ni.

2. Amennyi ben az egyik Fél ész le li, hogy a má sik Fél -
tõl e Meg ál la po dás alap ján ka pott adat pon tat lan, meg te szi 
a meg fe le lõ in téz ke dé se ket, hogy el ke rül je az ilyen ada tok
hely te len fel hasz ná lá sát. E cél ból el ren del he ti kü lö nö sen
az ilyen adat ki egé szí té sét, tör lé sét vagy he lyes bí té sét.

3. Mind két Fél ér te sí ti a má sik Fe let, ha ész le lik, hogy
az ál ta luk át adott vagy a szá muk ra át adott lé nye ges adat
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pon tat lan, meg bíz ha tat lan vagy an nak meg íté lé se nagy -
mér ték ben két sé ges.

15. Cikk

Dokumentáció

1. Mind két Fél nyil ván tart ja a je len Meg ál la po dás alap -
ján a má sik Fél nek tör tént adat át adást és a má sik Fél tõl
 való adat fo ga dást. E nyil ván tar tás cél ja, hogy:

a) az érin tett Fél nem ze ti jo gá val össz hang ban biz to sít -
sa az adat vé de lem ha té kony fel ügye le tét;

b) a Fe lek szá má ra le he tõ vé te gye a 15. és a 19. Cik kek
alap ján rá juk ru há zott jo gok ha té kony gya kor lá sát; és

c) biz to sít sa az adat biz ton sá got.

2. A nyil ván tar tás nak a kö vet ke zõk re kell ki ter jed nie:
a) az át adott ada tok;
b) az át adás dá tu ma; va la mint
c) az adat át adás cím zett je, amennyi ben az ada tot más

szerv nek ad ják át.

3. A rög zí tett ada tot meg fe le lõ in téz ke dé sek kel kell vé -
de ni a hely te len vagy egyéb il le ték te len fel hasz ná lás el len, 
és két évig meg kell õriz ni. A meg õr zé si idõ le jár ta kor a
rög zí tett ada tot ha la dék ta la nul tö röl ni kell, ki vé ve, ha ez
nem fe lel meg a nem ze ti jog nak, kü lö nö sen a vo nat ko zó
adat vé del mi és -meg õr zé si sza bá lyok nak.

16. Cikk

Adatbiztonság

1. A Fe lek kö te le sek biz to sí ta ni a sze mé lyes ada tok ha -
té kony vé del mét vé let len vagy jo go su lat lan meg sem mi sí -
té sük kel, vé let len meg sem mi sü lé sük kel, a jo go su lat lan
nyil vá nos ság ra ho za ta luk kal, jo go su lat lan vagy vé let len
meg vál toz ta tá suk kal, a jo go su lat lan hoz zá fé rés sel vagy
azok bár mi lyen más mó don tör té nõ jog ta lan fel dol go zá sá -
val szem ben. A Fe lek le he tõ ség sze rint kü lö nö sen olyan
in téz ke dé se ket hoz nak, ame lyek biz to sít ják, hogy csak a
sze mé lyes ada tok hoz  való hoz zá fé rés re en ge déllyel ren -
del ke zõk fér hes se nek hoz zá ezek hez az ada tok hoz.

2. A 4. és a 8. Cikk sze rin ti au to ma ti zált ujj nyo mat- és
DNS-pro fil ke re sé si el já rá so kat sza bá lyo zó vég re haj tá si
meg ál la po dá sok nak elõ kell írni:

a) hogy az adat vé del met, -biz ton sá got, az ada tok bi zal -
mas ke ze lé sét, va la mint azok in teg ri tá sát mo dern tech no -
ló gia al kal ma zá sá val biz to sít sák;

b) hogy a kom pe tens ha tó sá gok ál tal el is mert rejt je le zé -
si és en ge dé lye zé si el já rá so kat hasz nál ja nak az ál ta lá no san 
hoz zá fér he tõ há ló za tok hasz ná la ta so rán; és

c) egy ki zá ró lag a meg en ge dett ke re sé sek el vég zé sét
biz to sí tó me cha niz must.

17. Cikk

Átláthatóság – Az adatalanyok tájékoztatása

1. Je len Meg ál la po dás egyet len ele me sem ér tel mez he -
tõ úgy, hogy az a Fe lek ha tá lyos jog sza bá lya i ban rög zí tett
jogi kö te le zett sé ge i vel el len té tes az adat ala nyok tá jé koz ta -
tá sát il le tõ en az adat fel dol go zás cél já ról és az ada tot el len -
õr zõ sze mély azo nos sá gá ról, az ada tot meg ka pott sze mély -
rõl vagy cso por tok ról, az adat hoz tör té nõ hoz zá fé rés hez
 való és az adat alany ra vo nat ko zó ada tok he lyes bí té sé hez
 való jo go sult sá gá ról, il let ve – amennyi ben szük sé ges –
min den to váb bi in for má ci ó ról, mint pél dá ul az adat fel dol -
go zá sá nak jog alap já ról, az adat meg õr zés re vo nat ko zó ha -
tár idõk rõl és az adat fel dol go zás cél já ra és an nak kü lön le -
ges kö rül mé nye i re te kin tet tel gya ko rol ha tó ke re se ti jo -
gaikról, az adat ala nyok ada ta i nak tisz tes sé ges fel dol go zá -
sa ér de ké ben.

2. A Fe lek ha tá lyos jo gá val össz hang ban ez a tá jé koz -
ta tás meg ta gad ha tó, kü lö nö sen, ha a tá jé koz ta tás nyúj tá sa
ve szé lyez te ti:

a) a fel dol go zás cél ját;
b) az Ame ri kai Egye sült Ál la mok vagy a Ma gyar Köz -

tár sa ság ille té kes ha tó sá gai ál tal vég zett nyo mo zá so kat;
vagy

c) har ma dik fe lek jo ga it és sza bad sá gát.

18. Cikk

Tájékoztatás

Ké rés re az ada tot át ve võ Fél tá jé koz tat ja az át adó Fe let
az át adott ada tok fel dol go zá sá ról és az ez ál tal el ért ered -
mé nyek rõl. Az át ve võ Fél biz to sít ja, hogy a vá lasz az át -
adó Fél hez meg fe le lõ idõ ben el jus son.

19. Cikk

Más megállapodásokkal  való kapcsolat

Je len Meg ál la po dás nem érin ti a Fe lek közt már meg lé -
võ, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok és a Ma gyar Köz tár sa -
ság kö zöt ti in for má ció cse ré re vo nat ko zó szer zõ dé sek, más 
egyez mé nyek ren del ke zé se i bõl, fenn ál ló ren dé sze ti kap -
cso la tok ból vagy nem ze ti jogi ren del ke zé sek bõl fa ka dó
jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

20. Cikk

Konzultációk

1. A Fe lek rend sze re sen egyez tet nek egy más sal a je len
Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról.
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2. E Meg ál la po dás ér tel me zé sét vagy al kal ma zá sát
érin tõ bár mely vita ese tén a Fe lek egyez tet nek egy más sal a 
vita meg ol dá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben.

21. Cikk

Költségek

Mind két Fél vi se li az e Meg ál la po dás vég re haj tá sá val
kap cso la to san sa ját ha tó sá gai szá má ra fel me rü lõ ki adá so -
kat. Kü lön le ges ese tek ben a Fe lek el té rõ sza bá lyo zás ban
ál la pod hat nak meg.

22. Cikk

A Megállapodás felmondása

Je len Meg ál la po dást bár me lyik Fél bár mi kor fel mond -
hat ja a má sik Fél nek el jut ta tott írás be li nyi lat ko zat tal. A
fel mon dás há rom hó nap pal az írás be li nyi lat ko za tot köve -
tõen ha tá lyos. A Meg ál la po dás ren del ke zé se it a fel mon -
dást meg elõ zõ en át adott ada tok ra a továb biak ban is al kal -
maz ni kell.

23. Cikk

Módosítás

1. A Fe lek je len Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról bár mely
Fél ké ré sé re egyez te tést kez de nek.

2. Je len Meg ál la po dás a Fe lek írá sos meg ál la po dá sá val 
bár mi kor mó do sít ha tó.

24. Cikk

Hatálybalépés

Je len Meg ál la po dás a 8–10. Cik kek ki vé te lé vel a Fe lek
köz ti, a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges lé pé -
sek mind két Fél ál ta li meg té te lé rõl  szóló dip lo má ci ai jegy -
zék vál tás so rán ké sõbb át adott ok mány kel te zé sé nek nap -
ján lép ha tály ba. Je len Meg ál la po dás 8–10. Cik kei a
10. Cikk ben hi vat ko zott vég re haj tá si meg ál la po dás(ok)
vagy ren del ke zé sek meg kö té sét köve tõen a Fe lek nek az
em lí tett Cik kek köl csö nös vég re haj tá sá ra  való ké pes sé gét
jel zõ dip lo má ci ai jegy zék vál tás so rán ké sõbb át adott ok -
mány kel te zé sé nek nap ján lép nek ha tály ba. Ez a jegy zék -
vál tás ak kor ese dé kes, ha mind két Fél joga le he tõ vé te szi a
8–10. Cik kek ben meg ha tá ro zott DNS-vizs gá la tot.

Ké szült Bu da pes ten, 2008. ok tó ber 1. nap ján, két pél -
dány ban, an gol nyel ven.”

4. § A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény (a továb -
biak ban: Bnytv.) 37.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[37.  § A dak ti lo szkó pi ai és fény kép nyil ván tar tás ból
adat igény lés re jo go sul tak:]

„d) a bûn ügyi jog se gély rõl  szóló jog sza bá lyok ban,
 illetve bûn ül dö zé si, bûn meg elõ zé si tár gyú nem zet kö zi
szer zõ dés ben, egyéb nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás ban
fog lal tak sze rint a kül föl di nyo mo zó ha tó ság, ügyész ség,
bí ró ság, nem zet kö zi igaz ság ügyi és bûn ül dö zõ szerv;
egyéb igaz ság ügyi és bûn ül dö zõ szerv.”

5.  § A Bnytv. a VI. Fe je ze tet meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
37/A.  §-sal egé szül ki:

„37/A.  § (1) Har ma dik or szág gal kö tött, tör vénnyel ki -
hir de tett bûn ül dö zé si, bûn meg elõ zé si tár gyú nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján – ha az az igé nyelt és át adan dó ada tok
kö rét rész le te sen nem ha tá roz za meg – a har ma dik or szág
37.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott szer vei
 részére, az ál ta luk igé nyelt, ki zá ró lag a 31.  § a) pont já ban
meg ha tá ro zott ada tok

a) a szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té sé nek ala pos
gya nú ja  miatt el já rás alá vont sze mély,

aa) el íté lé se ese tén a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá -
nyok aló li men te sü lé sig,

ab) kény szer gyógy ke ze lé sé nek, pró bá ra bo csá tá sá nak, 
il le tõ leg ja ví tó in té ze ti ne ve lé sé nek el ren de lé se ese tén a
bûn cse lek mény bün tet he tõ sé gé nek el évü lé sé ig,

b) a nyo mo zás, il let ve a bün te tõ el já rás meg szün te té se
ese tén a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig

to váb bít ha tó ak.

(2) Az (1) be kez dés alap ján tör té nõ adat to váb bí tás cél -
já ból az adat to váb bí tás ra fel jo go sí tott szerv

a) a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ból a 10.  § (1) be kez dé -
sé ben,

b) a bün te tõ el já rás alatt ál lók nyil ván tar tá sá ból a 26.  §
a)–e) pont já ban, va la mint

c) a dak ti lo szkó pi ai- és fény kép nyil ván tar tás ból a 32.  § 
a), e) és g) pont ban

meg ha tá ro zott ada to kat igé nyel he ti.

(3) Az adat to váb bí tás ra fel jo go sí tott szerv a (2) be kez -
dés alap ján igé nyelt ada to kat az (1) be kez dés alap ján tel je -
sí tett adat to váb bí tást kö ve tõ en ha la dék ta la nul tör li.

(4) E § al kal ma zá sá ban har ma dik or szág: min den olyan
ál lam, amely nem az Eu ró pai Unió tag ál la ma, nem az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
 részes más ál lam, to váb bá nem olyan ál lam, amely nek
 állampolgára az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint 
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés
alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló megálla -
podásban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást
él vez.”
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6.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–5.  §-a a Meg ál la po dás 24. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2–5.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha -
la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a kül po li ti ká ért 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

III. Kor mány ren de le tek

A Kormány
267/2008. (XI. 12.) Korm.

ren de le te

az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram 
III–IV. in téz ke dés cso port já nak vég re haj tá sá val
kap cso lat ban fel me rü lõ össze fér he tet len sé gek

meg szün te té sé rõl

A Kor mány az Al kot mány 35. §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1. §

Ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott he lyi ak ció -
cso port (a to váb bi ak ban: HACS), il le tõ leg a he lyi vi dék -
fej lesz té si kö zös ség (a to váb bi ak ban: HVK) mun ka szer -
ve ze té nek al kal ma zott ja ként vagy a HACS vagy a HVK
dön tés ho zó tes tü le té nek tag ja ként va la mely ügy re vo nat -
ko zó dön tés elõ ké szí té sé ben köz re mû kö dõ sze méllyel
össze füg gés ben a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át -
lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Knyt.) 6. vagy 9. §-a sze rin ti ki zá rás áll fenn, a
dön tés-elõ ké szí tés meg kez dé se elõtt, vagy – ha a ki zá rás
oka a dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny ség meg kez dé se után kö -
vet ke zik be – a dön tés-elõ ké szí tés új bó li le foly ta tá sa so rán 
biz to sí ta ni kell, hogy a dön tés-elõ ké szí tés ben ki zá rás sal
érin tett sze mély ne ve gyen részt.

2. §

Ha va la mely ügy ben a HACS vagy a HVK ve ze tõ jé nek
he lyet te sé vel össze füg gés ben – ezen jog vi szo nyá ra te kin -
tet tel – a Knyt. 6. vagy 9. §-a sze rin ti ki zá rás áll fenn, a tel -
jes dön tés-elõ ké szí tést a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) lát ja el.

3. §

Ha va la mely ügy ben a HACS vagy a HVK ál tal lét re ho -
zott jogi sze mé lyi sé gû szer ve zet a pá lyá zó, a tá mo ga tá si
el já rás tel jes dön tés-elõ ké szí té sét az MVH lát ja el.

4. § 

Az 1–3. § sze rin ti eset ben a ki zá rás sal érin tett sze mély a
ki zá rás okát an nak tu do má sá ra ju tá sát kö ve tõ en haladék -
talanul kö te les be je len te ni a HACS vagy a HVK vezetõ -
jének.

5. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy a ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

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

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

149/2008. (XI. 12.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó

támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól  szóló 

88/2007. (VIII. 17.) 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.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
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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.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból a
me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga -
tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 88/2007. 
(VIII. 17.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a az
aláb bi 18. pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„18. szán dé kos ság: a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si 
in téz ke dé sek kel össze füg gés ben szán dé kos nak mi nõ sül az 
ügy fél, il let ve az ál ta la igény be vett köz re mû kö dõ je, kép -
vi se lõ je ma ga tar tá sa, amennyi ben az ügy fél tu da tá ban van
an nak, hogy az ál ta la, il let ve köz re mû kö dõ je, kép vi se lõ je
ál tal ta nú sí tott te võ le ges ma ga tar tás vagy mu lasz tás az
 intézkedésekkel össze füg gés ben jo go sult ság jo go su lat lan
meg szer zé se, an nak fenn tar tá sa, il let ve az in téz ke dé sek kel 
össze füg gés ben jo go sult sá gá nak bár mely ele me vonat -
kozásában ked ve zõbb el bí rá lást biz to sít szá má ra, mint a
ta nú sí tott ma ga tar tás nél kül.”

2.  §

(1) Az R. 5.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tás igény be vé te lé re a ké rel me zõ ak kor jo go -
sult, ha tel je sí ti az aláb bi fel té te lek mind egyi két:]

„a) ren del ke zik a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ en a ter ve zett er dõ rész let el he lyez ke dé se sze rint ille -
té kes er dé sze ti igaz ga tó ság ál tal jó vá ha gyott, ne vé re  szóló
és az er dõ rész let re vo nat ko zó er dõ te le pí té si en ge déllyel,”

(2) Az R. 5.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tás igény be vé te lé re a ké rel me zõ ak kor jo go -
sult, ha tel je sí ti az aláb bi fel té te lek mind egyi két:]

„c) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két nap -
tá ri év ben me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té sé re vo nat ko -
zó tá mo ga tás igény be vé te le ese tén nem ke rült ki zá rás ra a
tá mo ga tá si fel té te lek szán dé ko san tör té nõ meg sze gé se
 miatt;”

(3) Az R. 5.  § (5) be kez dés b) pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les:]

„b) a mû ve lé si ág vál to zá sát leg ké sõbb a ki fi ze té si ké re -
lem be nyúj tá sa elõtt be je len te ni a te rü le ti leg ille té kes elsõ
fokú kör ze ti föld hi va tal nál.”

3.  §

Az R. 6.  § (5) be kez dés a) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[(5) A ki egé szí tõ tá mo ga tás igény be vé te le ese tén a tá -
mo ga tás ra jo go sult kö te les:]

„a) a ki egé szí tõ in téz ke dést funk ci ó já nak el lá tá sa cél já -
ból a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt szak mai kö ve tel mé -
nyek nek meg fele lõen meg valósítani, és azo kat an nak
meg fe le lõ ál la pot ban fenn tar ta ni, és”

4.  §

Az R. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(2) Az elsõ ki vi tel rész ben tör té nõ el ma ra dá sa ese tén, a 
ked vez mé nye zett kö te les a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá -
nak idõ pont já ig be je len te ni azt, az er dõ rész let el he lyez ke -
dé se sze rint ille té kes Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal (a továb biak ban: MgSzH) er dé sze ti igaz ga tó sá gá -
nak. Amennyi ben az er dõ te le pí tés a ter ve zett er dõ rész let
rész te rü le tén  valósul meg, kö te les az er dé sze ti ha tó ság nál
az er dõ rész let meg osz tá sát kez de mé nyez ni. Ha az elsõ
 kivitel a tá mo ga tá si ha tá ro zat ban sze rep lõ te rü le ten az
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ra csak
rész ben  valósul meg, az el ma ra dás sal érin tett te rü let tá mo -
ga tá si jo go sult sá ga az adott ké re lem vo nat ko zá sá ban meg -
szû nik.”

5.  §

Az R. 10.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zé sek lép nek, és e § ere de ti (2)–(7) be kez dé sé nek
szá mo zá sa (3)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ne vé ben el já ró, 
a ter ve zett er dõ rész let el he lyez ke dé se sze rint ille té kes
MgSzH er dé sze ti igaz ga tó sá gá hoz – az MVH hon lap ján
köz zé tett for ma nyom tat vá nyon – kell be nyúj ta ni. Egy ké -
rel me zõ egy be nyúj tá si idõ szak ban csak egy tá mo ga tá si
ké rel met nyújt hat be, az adott er dõ rész let el he lyez ke dé se
sze rint ille té kes MgSzH er dé sze ti igaz ga tó sá gá hoz, a to -
váb bi be ér ke zõ ké rel mek el uta sí tás ra ke rül nek.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett for ma nyom tat vány az
aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) ügy fél-azo no sí tá si és kap cso lat tar tá si in for má ci ók;

b) tá mo ga tá si jo go sult ság ra vo nat ko zó ada tok;

c) tá mo ga tás igény lé sé hez szük sé ges nyi lat ko za tok;

d) be tét lap, ame lyet er dõ rész le ten ként kü lön kell ki töl -
te ni az adott er dõ rész let re, va la mint a tá mo ga tá si igény re
vo nat ko zó ada tok meg adá sá val.”

19378 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/159. szám



6.  §

(1) Az R. 12.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ki fi ze té si ké rel met egy pél dány ban, min den év -
ben – az elsõ ki vi tel re vo nat ko zó ki fi ze té si ké rel met leg ké -
sõbb az elsõ ki vi tel meg valósítását kö ve tõ má so dik nap tá ri 
év ben – az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem mel
együtt, az MVH hon lap ján köz zé tett for ma nyom tat vá -
nyon, az ügy fél lak he lye vagy szék he lye sze rint ille té kes
me gyei MVH ki ren delt ség hez le het be nyúj ta ni.

(2) Az er dõ te le pí tés elsõ ki vi te lé hez nyúj tott tá mo ga tás
a ki fi ze té si ké re lem alap ján az elsõ ki vi tel el vég zé sét
köve tõen ak kor fi zet he tõ ki, ha az er dõ sí tett te rü let erdõ
mû ve lé si ágba tör té nõ át so ro lá sát az er dõ rész let el he lyez -
ke dé se sze rin ti ille té kes elsõ fokú kör ze ti föld hi va tal nál
kez de mé nyez ték. Az er dõ te le pí tés meg valósítását köve -
tõen a ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell

a) a mû ve lé si ág vál to zás át ve ze té sé rõl ren del ke zõ jog -
erõs föld hi va ta li ha tá ro zat egy hi te les pél dá nyát, vagy

b) a szél jegy zett hi te les tu laj do ni lap má so la tát, amely
iga zol ja, hogy a mû ve lé si ág vál to zást a föld hi va tal hoz be -
je len tet ték; a mû ve lé si ág vál to zás át ve ze té sé rõl ren del ke -
zõ jog erõs föld hi va ta li ha tá ro zat nak a ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ szak le zá rul ta utá ni kéz hez vé -
te le kor, a tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a kéz hez vé tel utá ni
8 na pon be lül an nak egy hi te les pél dá nyát az er dõ rész let
el he lyez ke dé se sze rint ille té kes MgSzH er dé sze ti igaz ga -
tó ság hoz el jut tat ni.”

(2) Az R. 12.  § (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(6) A meg valósítást kö ve tõ elsõ ki fi ze té si ké re lem hez
mel lé kel ni kell az er dõ rész le tek ha tár vo na la i nak váz raj -
zát, kül sõ tö rés pont ja i nak az Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti
Rend szer ben leg alább 50 cen ti mé ter pon tos ság gal meg ha -
tá ro zott ko or di ná tá i nak fel tün te té sé vel, va la mint a ko or di -
ná ták pon tos sá gát alá tá masz tó mé ré si jegy zõ könyv nek a
ké szí tõ és a ké rel me zõ ál tal alá írt má so la ti pél dá nyát.”

7.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„13.  § (1) A fel vett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, va la mint az adott er dõ rész let -
hez kap cso ló dó an meg ál la pí tott tá mo ga tá si jo go sult ság
meg szû nik, ha

a) a tá mo ga tás ra jo go sult a 7.  §-ban fog lal ta kat nem
tar tot ta be, vagy

b) a tá mo ga tás ra jo go sult a tá mo ga tá si idõ szak ban a te -
le pí tett er dõ rész let te rü le tét vagy an nak egy ré szét en ge -
dély nél kül más mó don hasz no sít ja, il let ve

c) a tá mo ga tás ra jo go sult az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat meg szeg te.

(2) Ha a tá mo ga tá si idõ szak bár mely sza ka szá ban a tá -
mo ga tá si fel té te lek tel je sü lé sé nek el ma ra dá sa a tá mo ga -
tás ra jo go sult szán dé kos ma ga tar tá sá nak kö vet kez mé nye,
úgy:

a) kö te les az e ren de let alap ján az adott ké rel me vo nat -
ko zá sá ban már fel vett tá mo ga tást a jo go su lat la nul igény be 
vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet -
ni, to váb bá

b) a tá mo ga tá si fel té te lek szán dé kos meg sze gé sét meg -
ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek évé ben, va la -
mint az azt kö ve tõ nap tá ri év ben e ren de let alap ján tá mo -
ga tás ban nem ré sze sül het.”

8.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„14.  § (1) Ha a 3.  § (1) be kez dé se alap ján a ké re lem ben

meg je lölt és a jó vá ha gyott cél ál lo mány a 2. szá mú mel lék -
let sze rin ti pont nál ala cso nyabb pont ér té kû cél ál lo mány tí -
pus sal ke rül meg valósításra, úgy az ügy fél az adott er dõ -
rész let re esõ tény le ge sen meg valósított cél ál lo mány elsõ
ki vi te le után járó tá mo ga tá si összeg 85%-ára jo go sult.

(2) Ha meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a tá mo ga tás ra jo go -
sult az 5.  § (5) be kez dés a) pont já ban fog lal ta kat nem tar -
tot ta be, úgy az adott er dõ rész let re esõ elsõ ki vi tel tá mo ga -
tá si össze gé nek 10%-át kö te les vissza fi zet ni.

(3) Ha meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a tá mo ga tás ra jo go -
sult a 6.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ki egé szí tõ in téz ke dé se -
ket a 6.  § (5) be kez dés a) pont ja el le né re úgy haj tot ta vég -
re, hogy azok

a) funk ci ó juk el lá tá sá ra al kal mat la nok, ak kor adott
 erdõrészlet adott ki egé szí tõ in téz ke dés re vo nat ko zó an a
tá mo ga tá si jo go sult sá ga meg szû nik és a már ki fi ze tett tá -
mo ga tás jo go su lat lan igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül;

b) funk ci ó juk el lá tá sá ra al kal ma sak, de a 3. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott mû sza ki pa ra mé te rek nek nem
 felelnek meg, ak kor az ügy fél az adott er dõ rész let re vo nat -
ko zó ki egé szí tõ tá mo ga tá sá nak 90%-ára jo go sult.

(4) Amennyi ben meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a tá mo ga -
tás ra jo go sult a 6.  § (5) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kat
nem tar tot ta be, a ki egé szí tõ in téz ke dés re ki fi ze tett tá mo -
ga tás 50%-a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi -
nõ sül.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a 9.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal tak el le né re jö ve de lem pót ló tá mo ga tást
vesz igény be, úgy az er dõ rész let re vo nat ko zó adott évi
 jövedelempótló tá mo ga tás nem fi zet he tõ ki, és az adott er -
dõ rész let tá mo ga tá si jo go sult sá ga meg szû nik.

(6) Amennyi ben meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a tá mo ga -
tás ra jo go sult még sem fe lel meg a 9.  § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak nak, ab ban az eset ben csak az alap szin tû jö ve de -
lem pót ló tá mo ga tás 50%-ra jo go sult, va la mint az ezen
 felül ko ráb ban fel vett jö ve de lem pót ló tá mo ga tá si összeg
jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.”
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9.  §

Az R. 17.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„17.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek

vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:
a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 

nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló, 2005. szep -
tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de le te 43. cikk;

b) a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat -
ko zó el len õr zé si el já rá sok, va la mint a köl csö nös meg fe lel -
te tés vég re haj tá sa te kin te té ben az 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 7-i 1975/2006/EK 
bi zott sá gi ren de let 18. cikk (2) be kez dés.”

10.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té ben azon kó dok ese té ben,
ahol a tá mo ga tá si cso port meg ne ve zés

a) fe nyõ: a jö ve de lem pót ló tá mo ga tá si idõ szak az R.
4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen 5 évre
mó do sul, il let ve

b) egyéb lágy lom bos: a jö ve de lem pót ló tá mo ga tá si
idõ szak az R. 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen 10 évre mó do sul.

11.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it – az R. e ren de let 2.  §
(1) be kez dé sé vel mó do sí tott 5.  § (1) be kez dés a) pont ja, az 
R. e ren de let 6.  §-ával mó do sí tott 12.  § (2) és (6) bekez -
dése, va la mint az R. e ren de let 8.  §-ával mó do sí tott 14.  §
(1)–(4) be kez dé sei ki vé te lé vel – a fo lya mat ban lévõ el já rá -
sok ban is al kal maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

150/2008. (XI. 12.) FVM
ren de le te

a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl szó ló
40/2004. (IV. 7.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza po -
rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról szó ló

2003. évi LII. tör vény 30. § (2) be kez dés a) és b) 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 szó ló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1. §

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl szó ló 40/2004.
(IV. 7.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 30. §-a a kö -
vet ke zõ u) pont tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -
lést szol gál ja:]

„u) a Bi zott ság 2008/83/EK irány el ve (2008. augusz -
tus 13.) a 2002/53/EK ta ná csi irány elv 7. cik ké nek al kal -
ma zá sá ban a zöld ség fa jok egyes faj tá i nak a vizs gá la ta kor
mi ni má li san fi gye lem be vett jel lem zõk és a vizs gá lat
 elvégzésének mi ni mum kö ve tel mé nyei te kin te té ben tör -
ténõ vég re haj tá si in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá ról szó ló
2003/91/EK irány elv mó do sí tá sá ról.”

2. §

Az R. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mellék -
lete lép.

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba. A ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg kez dett vizs gá la tok 
ese té ben e ren de let mel lék le te sze rin ti vizs gá la ti kö ve tel -
mé nye ket csak a be je len tõ hoz zá já ru lá sá val le het al kal -
maz ni.

4. §

A ren de let a 2002/53/EK ta ná csi irány elv 7. cik ké nek
al kal ma zá sá ban a zöld ség fa jok egyes faj tá i nak a vizs gá la -
ta kor mi ni má li san fi gye lem be vett jel lem zõk és a vizs gá lat 
el vég zé sé nek mi ni mum kö ve tel mé nyei te kin te té ben tör -
ténõ vég re haj tá si in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá ról szó ló
2003/91/EK irány elv mó do sí tá sá ról szó ló, 2008. au gusz -
tus 13-i 2008/83/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le -
lést szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 150/2008. (XI. 12.) FVM ren de let hez

[11. szá mú mel lék let a 40/2004. (IV. 7.) FVM ren de let hez]

I. Rész

A Kö zös sé gi Nö vény faj ta-hi va tal vizs gá la ti irány mu ta tá sai a zöld ség fa jok DUS-vizs gá la tá ra

A Kö zös Faj ta jegy zék ben sze rep lõ fa jok CPVO-irány mu ta tás

Vö rös hagy ma és sa lot ta hagy ma Vö rös hagy ma, sa lot ta hagy ma 2005. 06. 14-i TP/46/1 irány mu ta tás

Pó ré hagy ma Pó ré hagy ma, 2001. 11. 15-i TP/85/1 irány mu ta tás

Fok hagy ma Fok hagy ma, 2004. 03. 25-i TP/162/1 irány mu ta tás

Zel ler Zel ler, 2008. 03. 13-i TP/82/1 irány mu ta tás 

Gu mós zel ler Gu mós zel ler, 2008. 03. 13-i TP/74/1 irány mu ta tás

Spár ga Spár ga, 2002. 03. 27-i TP/130/1 irány mu ta tás

Kar fi ol Kar fi ol, 2001. 11. 15-i TP/45/1 irány mu ta tás

Brok ko li Brok ko li, 2007. 03. 21-i TP/151/2 irány mu ta tás

Bim bós kel Bim bós kel, 2005. 12. 01-i TP/54/2 irány mu ta tás

Ka ra lá bé Ka ra lá bé, 2004. 03. 25-i TP/65/1 irány mu ta tás

Kel ká posz ta, fe jes ká posz ta és vö rös ká posz ta Kel ká posz ta, fe jes ká posz ta és vö rös ká posz ta 2005. 12. 01-i
TP/48/2 irány mu ta tás

Kí nai kel Kí nai kel, 2008. 03. 13-i TP/105/1 irány mu ta tás

Pap ri ka Pap ri ka, 2007. 03. 21-i TP/76/2 irány mu ta tás

En dí via sa lá ta En dí via sa lá ta, 2005. 12. 01-i TP/118/2 irány mu ta tás

Ipa ri ci kó ria Ipa ri ci kó ria, 2005. 12. 01-i TP/172/2 irány mu ta tás

Haj ta tó ci kó ria Haj ta tó ci kó ria, 2004. 03. 25-i TP/173/1 irány mu ta tás

Gö rög dinnye Gö rög dinnye, 2007. 03. 21-i TP/142/1 irány mu ta tás

Sár ga dinnye Sár ga dinnye, 2007. 03. 27-i TP/104/2 irány mu ta tás

Ubor ka (sa lá ta és kon zerv) Ubor ka (sa lá ta és kon zerv), 2008. 03. 13-i TP/61/2 irány mu ta tás

Tök Tök, 2004. 03. 25-i TP/119/1 irány mu ta tás

Ar ti csó ka, kar di Ar ti csó ka, kar di, 2004. 03. 25-i TP/184/1 irány mu ta tás

Sár ga ré pa és ta kar mány sár ga ré pa Sár ga ré pa és ta kar mány sár ga ré pa, 2008. 03. 13-i TP/49/3
irány mu ta tás

Édes kö mény Édes kö mény, 2004. 03. 25-i TP/183/1 irány mu ta tás

Fe jes sa lá ta Fe jes sa lá ta, 2007. 03. 21-i TP/13/3 irány mu ta tás

Pa ra di csom Pa ra di csom, 2007. 03. 21-i TP/44/3 irány mu ta tás

Pet re zse lyem Pet re zse lyem, 2007. 03. 21-i TP/136/1 irány mu ta tás

Tûz bab Tûz bab, 2007. 03. 21-i TP/9/1 irány mu ta tás

Zöld bab (bo kor bab és fu tó bab) Zöld bab (bo kor bab és fu tó bab), 2005. 12. 01-i TP/12/2
irány mu ta tás

Ki fej tõ bor só, ve lõ bor só, cu kor bor só Ki fej tõ bor só, ve lõ bor só, cu kor bor só, 2003. 11. 06-i TP/7/1
irány mu ta tás

Re tek Re tek, 2002. 03. 27-i TP/64/1 irány mu ta tás

To jás gyü mölcs To jás gyü mölcs, 2008. 03. 13-i TP/117/1 irány mu ta tás

Spe nót Spe nót, 2008. 03. 13-i TP/55/2 irány mu ta tás

Ga lamb begysa lá ta Ga lamb begy sa lá ta, 2007. 03. 21-i TP/75/2 irány mu ta tás

Ló bab Ló bab, 2004. 03. 25-i TP/Bro ad Bean/1 irány mu ta tás

Cse me ge ku ko ri ca és pat to ga tó ku ko ri ca Cse me ge ku ko ri ca és pat to ga tó ku ko ri ca, 2001. 11. 15-i TP/2/2
irány mu ta tás
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II. Rész

Az UPOV vizs gá la ti irány el vei a zöld ség fa jok DUS-vizs gá la tá ra

A Kö zös Faj ta jegy zék ben sze rep lõ fa jok UPOV irány elv

Téli sar ja dék hagy ma Téli sar ja dék hagy ma, 1998. 04. 01-i TG/161/3 irány elv

Me té lõ hagy ma Me té lõ hagy ma, 2003. 04. 09-i TG/198/1 irány elv

Mán gold Mán gold, 2004. 03. 31-i TG/106/4 irány elv

Cék la Cék la, 2008. 04. 09-i TG/60/7 irány elv

Le ve les kel Le ve les kel, 2004. 03. 31-i TG/90/6 irány elv

Tar ló ré pa Tar ló ré pa, 2001. 04. 04-i TG/37/10 irány elv

Nagy le ve lû ci kó ria Nagy le ve lû ci kó ria, 1996. 10. 18-i TG/154/3 irány elv

Sü tõ tök Sü tõ tök, 2007. 03. 14-i TG/155/4 irány elv

Fe ke te re tek Fe ke te re tek, 1999. 03. 24-i TG/63/6 irány elv

Re bar ba ra Re bar ba ra, 1999. 03. 24-i TG/62/6 irány elv

Fe ke te gyö kér Fe ke te gyö kér, 1988. 10. 21-i TG/116/3 irány elv

III. Rész

Az I. és a II. Rész ben nem sze rep lõ nö vény fa jok nak a nem ze ti DUS-vizs gá la ti irány elv nek kell meg fe lel ni ük.
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
233/2008. (XI. 12.) KE

ha tá ro za ta

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi XXXI. tör vény 2. §

(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem Õ fel sé ge Be at rix hol land ki rály nõ ál tal dr. Nagy Já -
nos al tá bor nagy ré szé re ado má nyo zott „Oran je-Nas sau
Rend Tisz ti ke reszt je” ki tün te tés  vi se lé sét.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 22.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. ok tó ber 31.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-4/04664/2008.



A köz tár sa sági el nö k
234/2008. (XI. 12.) KE

ha tá ro za ta

bíró felmentésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Dá ni el Ist vánt 2009. ja nu ár 14-ei ha tállyal bí rói
tiszt sé gé bõl fel men tem.

Bu da pest, 2008. no vem ber 4.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

 KEH ügy szám: IV-4/04694-1/2008.

A köz tár sa sá gi el nök 
235/2008. (XI. 12.) KE

ha tá ro za ta

egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának b) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek – a fenn tar tó val egyet ér tés -
ben tett –  ja vas la tá ra

dr. Fo dor An talt, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la
 fõiskolai ta ná rát,

dr. Ja kab né Zó rán di Má ri át, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti
Fõ is ko la fõ is ko lai ta ná rát,

dr. Ko csev Mik lóst, a Pá pai Re for má tus Te o ló gi ai
 Akadémia fõ is ko lai ta ná rát,

Sza kály Györ gyöt, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la
fõ is ko lai do cen sét és

dr. Xe ra vits Géza Györ gyöt, a Pá pai Re for má tus Te o ló -
gi ai Aka dé mia fõ is ko lai do cen sét

2008. no vem ber 1.  nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. ok tó ber 30.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/04717/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1069/2008. (XI. 12.) Korm.

ha tá ro za ta

az Új Tu laj do no si Prog ram át me ne ti fel füg gesz té sé rõl

1. A Kor mány

a) a meg vál to zott pénz ügyi és gaz da sá gi kör nye zet re, a
pénz ügyi pi a cok ked ve zõt len fo lya ma ta i ra te kin tet tel az
Új Tu laj do no si Prog ram vég re haj tá sát át me ne ti leg fel füg -
gesz ti. Fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy rész le tes mun -
ka ter vet nyújt son be a Kor mány nak a vál la la tok tõzs dei
be ve ze té sé hez szük sé ges fel ada tok ról, és azok idõzíté -
sérõl;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter 
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 3.

b) fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy gon dos kod jon ar -
ról, hogy az Új Tu laj do no si Prog ram mal kap cso la tos tá jé -
koz ta tá si stra té gia ki dol go zá sá ra és vég re haj tá sá ra az ál ta -
lá nos tar ta lék ból a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá -
nos tar ta lé ká nak elõ irány za tá ból tör té nõ fel hasz ná lás ról
szó ló 2026/2008. (III. 4.) Korm. ha tá ro zat tal biz to sí tott
1,6 Mrd Ft ter hé re a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.
újabb fi ze té si kö te le zett sé get ne vál lal jon;
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Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter 
Ha tár idõ: azon nal

c) fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy tá jé koz tas sa a
Kor mányt a 2. pont ban sze rep lõ tá jé koz ta tá si ki adá sok kal
kap cso la tos el szá mo lás ról és te gyen ja vas la tot a fel nem
hasz ná lan dó összeg köz pon ti költ ség ve tés ré szé re tör té nõ
vissza fi ze té sé re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter 
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 3.

2. Az Új Tu laj do no si Prog ram ke re té ben ér té ke sí ten dõ
egyes tár sa sá gi ré sze se dé sek ki je lö lé sé rõl szó ló
1059/2008. (IX. 9.) Korm. ha tá ro zat 1. pont já nak a)–c) al -

pont ja i ban meg ha tá ro zott ha tár idõ he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Ha tár idõ: az Új Tu laj do no si Prog ram vég re haj tá sát 
         fel füg gesz tõ dön tés ha tá lyon kí vül he lye-
         zé sét kö ve tõ en, az an nak so rán meg ha tá-
         ro zott új ha tár idõk nek megfele lõen”

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

4. A 2. pont a ha tá ro zat ha tály balé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

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

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

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

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

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

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

Ma gyar Köz löny

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

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

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

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

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

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

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

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

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

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

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

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

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

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

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

2009. ja nu ár 1-jé tõl

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

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

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

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407

08.3351 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

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


