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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi XXVIII.
tör vény

a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról
 szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra

megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei,
valamint az azokat módosító egyezmények, 

továbbá a Ciprusi Köztársaságnak,
a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak,

a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak,
a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak,
a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak

és a Szlovén Köztársaságnak az említett
egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ

csatlakozásáról  szóló, Brüsszelben,
 2005. április 14-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt
Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár -
sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság -
nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Szlo vák Köz tár sa ság nak és
a Szlo vén Köz tár sa ság nak a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re
al kal ma zan dó jog ról  szóló, Ró má ban, 1980. jú nius 19-én
alá írás ra meg nyi tott egyez mény hez, va la mint az egyez -
mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál tal tör té nõ ér -
tel me zé sé rõl  szóló elsõ és má so dik jegy zõ könyv höz tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, Brüsszel ben, 2005. áp ri lis 14-én alá írt 
egyez mény (a továb biak ban: Csat la ko zá si Egyez mény) kö -
te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel ki hir de ti
a) az 1.  §-ban em lí tett Csat la ko zá si Egyez ményt;
b) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog -

ról  szóló, Ró má ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi -
tott egyez ményt (a továb biak ban: 1980. évi egyez mény), a
szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló
egyez mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál tal tör -
té nõ ér tel me zé sé rõl  szóló, 1988. de cem ber 19-én alá írt
elsõ jegy zõ köny vet (a továb biak ban: elsõ jegy zõ könyv),
va la mint a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó
jog ról  szóló egyez mény nek az ér tel me zé se te kin te té ben az 
Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak ha tás kör rel tör té nõ fel -
ru há zá sá ról  szóló, 1988. de cem ber 19-én alá írt má so dik
jegy zõ köny vet (a továb biak ban: má so dik jegy zõ könyv);

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. fe bu rár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.

c) a b) pont ban em lí tett 1980. évi egyez ményt, il let ve
an nak elsõ jegy zõ köny vét ki iga zí tó és mó do sí tó, az egyes
új tag ál la mok nak az 1980. évi egyez mény hez való csat la -
ko zá sá ról  szóló aláb bi egyez mé nye ket (a továb biak ban
együtt: mó do sí tó egyez mé nyek):

– a Gö rög Köz tár sa ság nak a szer zõ dé ses kö te le zett sé -
gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, 1984. áp ri lis 10-én Lu xem bo urg ban 
alá írt egyez mény (a továb biak ban: az 1984. évi egyez -
mény);

– a Spa nyol Ki rály ság nak és a Por tu gál Köz tár sa ság -
nak a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, 1992.
má jus 18-án Fun chal ban alá írt egyez mény (a továb biak -
ban: az 1992. évi egyez mény);

– az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn Köz tár sa ság nak
és a Svéd Ki rály ság nak a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al -
kal ma zan dó jog ról  szóló egyez mény hez tör té nõ csat la ko -
zá sá ról  szóló, 1996. no vem ber 29-én Brüsszel ben alá írt
egyez mény (a továb biak ban: az 1996. évi egyez mény).

3.  § A Csat la ko zá si Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, 

a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, 
a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,
a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, 

a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásáról a szerzõdéses kötelezettségekre

alkalmazandó jogról szóló,
1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott

Egyezményhez, valamint az Egyezménynek
az Európai Közösségek Bírósága által történõ

értelmezésérõl szóló elsõ és második Jegyzõkönyvhöz

Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés Ma gas
Szer zõ dõ Fe lei,

szem elõtt tart va a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa -
ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván
Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, 
a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo -
vák Köz tár sa ság csat la ko zá si fel té te le i rõl, va la mint az
 Európai Unió alap já ul szol gá ló szer zõ dé sek ki iga zí tá sa i ról 
 szóló ok mányt és kü lö nö sen an nak 5. cik ke (2) be kez dé sét,

em lé kez tet ve arra, hogy az új tag ál la mok az Uni ó hoz
tör té nõ csat la ko zá suk kal vál lal ták a Gö rög Köz tár sa ság -
nak a csat la ko zá sá ról  szóló, 1984. áp ri lis 10-én Luxem -
bourgban alá írt egyez ménnyel, a Spa nyol Ki rály ság nak és
a Por tu gál Köz tár sa ság nak a csat la ko zá sá ról  szóló, 1992.
má jus 18-án Fun chal ban alá írt egyez ménnyel, va la mint az
Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn Köz tár sa ság nak és a Svéd
Ki rály ság nak a csat la ko zá sá ról  szóló, 1996. no vem ber
29-én Brüsszel ben alá írt egyez ménnyel mó do sí tott, a szer -
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zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló, Ró -
má ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott egyez -
mény hez, va la mint az egyez mény Bí ró ság ál tal tör té nõ ér -
tel me zé sé rõl  szóló elsõ és má so dik jegy zõ köny vé hez való
csat la ko zást,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la koz nak az aláb bi egyez mé nyek hez és jegy zõ -
köny vek hez:

a) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, Ró má ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott
egyez mény, a továb biak ban: az 1980. évi egyez mény,
amely tar tal maz za a kö vet ke zõ egyez mé nyek ál tal tett ki -
iga zí tá so kat és mó do sí tá so kat:

– a Gö rög Köz tár sa ság nak a szer zõ dé ses kö te le zett sé -
gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, 1984. áp ri lis 10-én Lu xem bo urg ban 
alá írt egyez mény, a továb biak ban: az 1984. évi egyez -
mény,

– a Spa nyol Ki rály ság nak és a Por tu gál Köz tár sa ság -
nak a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, 1992.
má jus 18-án Fun chal ban alá írt egyez mény, a továb biak -
ban: az 1992. évi egyez mény,

– az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn Köz tár sa ság nak
és a Svéd Ki rály ság nak a szer zõ dé ses kötelezettségekre  al -
kal ma zan dó jog ról  szóló egyez mény hez tör té nõ csat -
lakozásáról  szóló, 1996. no vem ber 29-én Brüsszel ben
 aláírt egyez mény, a továb biak ban: az 1996. évi egyez -
mény;

b) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál -
tal tör té nõ ér tel me zé sé rõl  szóló, 1988. de cem ber 19-én
alá írt elsõ jegy zõ könyv, a továb biak ban: az 1988. évi elsõ
jegy zõ könyv, amely tar tal maz za az 1992. évi egyez mény -
hez és az 1996. évi egyez mény hez tett ki iga zí tá so kat és
mó do sí tá so kat;

c) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény nek az ér tel me zé se te kin te té ben az Eu ró -
pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak ha tás kör rel tör té nõ fel ru há -
zá sá ról  szóló, 1988. de cem ber 19-én alá írt má so dik jegy -
zõ könyv, a továb biak ban: az 1988. évi má so dik jegy zõ -
könyv.

II. CÍM

AZ 1988. ÉVI ELSÕ JEGYZÕKÖNYV
KIIGAZÍTÁSAI

2. cikk

A 2. cikk a) pont ja az aláb bi fran cia be kez dé sek kel egé -
szül ki:

a) az elsõ és a má so dik fran cia be kez dés kö zött:
„– a Cseh Köz tár sa ság ban:
Nej vyš ší soud Èes ké re pub li ky
Nej vyš ší správ ní soud”
b) a har ma dik és a ne gye dik fran cia be kez dés kö zött:
„– Észt or szág ban:
Ri i gi ko hus”
c) a nyol ca dik és a ki len ce dik fran cia be kez dés kö zött:
„– Cip ru son:
!<ñJ"J@ )4i"FJ¬k4@
– Lett or szág ban:
Augst~k~s Ti e sas Sen~ts
– Lit vá ni á ban:
Li e tu vos Auk šè i a u si a sis Te is mas
Li e tu vos vy ri a u si a sis ad mi nist ra ci nis te is mas”
 d) a ki len ce dik és a ti ze dik fran cia be kez dés kö zött:
„– Ma gyar or szá gon:
Leg fel sõbb Bí ró ság
– Mál tán:
Qor ti ta' l-Ap pell”
e) a ti zen egye dik és a ti zen ket te dik fran cia be kez dés kö -

zött:
„– Len gyel or szág ban:
S¹d Naj wy¿ szy
Na czelny S¹d Ad mi nist ra cyjny”
f) a ti zen ket te dik és a ti zen har ma dik fran cia be kez dés

kö zött:
„– Szlo vé ni á ban:
Us tav no so di šèe Re pub li ke Slo ve ni je
Vrhov no so di šèe Re pub li ke Slo ve ni je
– Szlo vá ki á ban:
Naj vyš ší súd Slo vens kej re pub li ky”

III. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. cikk

(1) Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra el jut tat ja az
1980. évi egyez mény, az 1984. évi egyez mény, az 1988.
évi elsõ jegy zõ könyv, az 1988. évi má so dik jegy zõ könyv,
az 1992. évi egyez mény és az 1996. évi egyez mény an gol,
dán, finn, fran cia, gö rög, hol land, né met, olasz, por tu gál,
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spa nyol és svéd nyel vû hi te le sí tett má so la tát a Cseh Köz -
tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a
Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár -
sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a
Szlo vák Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kor má nya
ré szé re.

(2) Az 1980. évi egyez mény, az 1984. évi egyez mény,
az 1988. évi elsõ jegy zõ könyv, az 1988. évi má so dik jegy -
zõ könyv, az 1992. évi egyez mény és az 1996. évi egyez -
mény szö ve gé nek cseh, észt, len gyel, lett, lit ván, ma gyar,
mál tai, szlo vák és szlo vén nyel vû vál to za tai az 1980. évi
egyez mény, az 1984. évi egyez mény, az 1988. évi elsõ
jegy zõ könyv, az 1988. évi má so dik jegy zõ könyv, az 1992. 
évi egyez mény és az 1996. évi egyez mény töb bi szö ve gé re 
vo nat ko zó fel té te lek kel azo nos fel té te lek sze rint hi te le sek.

4. cikk

Ezt az egyez ményt az alá író ál la mok nak meg kell erõ sí -
te ni ük. A meg erõ sí tõ ok ira to kat az Eu ró pai Kö zös sé gek
Ta ná csa fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

5. cikk

(1) Ez az egyez mény az azt meg erõ sí tõ ál la mok kö zött a
má so dik meg erõ sí tõ ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ har -
ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

(2) Ezt köve tõen az egyez mény az egyez ményt ké sõbb
meg erõ sí tõ min den alá író ál lam szá má ra meg erõ sí tõ ok ira -
ta le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

6. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká ra tá jé koz -
tat ja az alá író ál la mo kat a kö vet ke zõk rõl:

a) az egyes meg erõ sí tõ ok ira tok le tét be he lye zé se;
b) az egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont jai a szer zõ -

dõ ál la mok te kin te té ben.

7. cikk

Ezt az egyez ményt, amely egy-egy ere de ti pél dány ban
an gol, cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land, ír, len -
gyel, lett, lit ván, ma gyar, mál tai, né met, olasz, por tu gál,
spa nyol, svéd, szlo vák és szlo vén nyel ven ké szült, és
amely nek mind a hu szon egy szö ve ge egy aránt hi te les, az
Eu ró pai Unió Ta ná csa Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá ban he -
lye zik le tét be. A fõ tit kár va la mennyi alá író ál lam kor má -
nya ré szé re el jut tat egy hi te le sí tett má so la tot.

Kelt Lu xem bo urg ban, a ket tõ ezer-ötö dik év áp ri lis ti -
zen ne gye dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]

A Magas Szerzõdõ Felek együttes nyilatkozata
a Csatlakozási Egyezmény megerõsítésének kitûzött

határidejével kapcsolatban

A Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip -
ru si Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz -
tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa -
ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság nak, a Szlo vén Köz tár sa -
ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság nak a szer zõ dé ses kö te le -
zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló, 1980-as Ró mai
Egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló egyez mény
alá írá sá ra a Ta nács ke re té ben ülé se zõ Ma gas Szer zõ dõ Fe -
lek ki je len tik, hogy meg tesz nek min den szük sé ges in téz -
ke dést an nak ér de ké ben, hogy ezt az egyez ményt éssze rû
ha tár idõn be lül, le he tõ leg 2005 de cem be re elõtt meg erõ -
sít sék.

A tagállamok nyilatkozata a szerzõdéses
kötelezettségekre alkalmazandó jogról  szóló
rendeletre vonatkozó javaslat benyújtásának

idõpontjáról

A tag ál la mok fel ké rik a Bi zott sá got, hogy a le he tõ leg -
ha ma rabb, de leg ké sõbb 2005 vé gén nyújt son be egy, a
szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló
ren de let re vo nat ko zó ja vas la tot.

A tagállamok információcserével kapcsolatos
együttes nyilatkozata

A Bel ga Ki rály ság, a Cseh Köz tár sa ság, a Dán Ki rály -
ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, az Észt Köz -
tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, a
Fran cia Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz tár sa ság, a
Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár -
sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Ma gyar Köz tár sa -
ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Hol land Ki rály ság, az Oszt rák 
Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Por tu gál Köz tár sa -
ság, a Szlo vén Köz tár sa ság, a Szlo vák Köz tár sa ság, a Finn
Köz tár sa ság, a Svéd Ki rály ság és Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga kor má nyai,

a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, 1980-ban Ró má ban alá írás ra meg nyi tott egyez -
mény hez, va la mint az egyez mény nek az Eu ró pai Kö zös sé -
gek Bí ró sá ga ál tal tör té nõ ér tel me zé sé rõl  szóló, ké sõbb
mó do sí tott elsõ és má so dik jegy zõ könyv höz való csat la -
ko zás ról  szóló 2005-ös egyez mény alá írá sa kor,
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az zal az óhaj jal, hogy a fent em lí tett elsõ jegy zõ könyv
ren del ke zé se i nek a le he tõ leg ha té ko nyabb és leg egy sé ge -
sebb al kal ma zá sát biz to sít sák,

ki je len tik, hogy ké szek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá -
gá val együtt mû köd ve in for má ció cse rét szer vez ni az em lí -
tett jegy zõ könyv 2. cik ké ben meg ne ve zett bí ró sá gok ál tal
a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló 
egyez mény ér tel mé ben ho zott és jog erõ re emel ke dett íté -
le tek kel kap cso lat ban. Az in for má ció cse re a kö vet ke zõk re 
fog ki ter jed ni:

– az elsõ jegy zõ könyv 2. cik ke a) pont já ban em lí tett bí -
ró sá gok ál tal ho zott íté le tek nek, és ugyan ezen jegy zõ -
könyv 2. cik ke b) pont já ban em lí tett bí ró sá gok ál tal ho zott
je len tõs íté le tek nek az ille té kes nem ze ti ha tó sá gok ál tal a
Bí ró ság szá má ra tör té nõ to váb bí tá sa,

– az íté le tek Bí ró ság ál ta li osz tá lyo zá sa és tá jé koz ta tó
jel le gû ki ér té ke lé se, szük ség ese tén be le ért ve ki vo na tok és 
for dí tá sok ké szí té sét, va la mint a kü lö nös je len tõ ség gel
bíró íté le tek köz zé té te lét,

– a do ku men tá ció Bí ró ság ál ta li köz lé se a jegy zõ -
könyv ben fél ként részt vevõ ál la mok ille té kes nem ze ti ha -
tó sá ga i val, va la mint a Bi zott ság gal és az Eu ró pai Kö zös -
sé gek Ta ná csá val.”

4.  § A 2.  § b) pont já ban em lí tett 1980. évi egyez mény,
elsõ jegy zõ könyv és má so dik jegy zõ könyv ma gyar nyel vû 
hi te les szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról

(aláírásra megnyitva Rómában, 1980. június 19-én)

Pre am bu lum
Az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés

Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,
tö re ked ve arra, hogy a Kö zös sé gen be lül – kü lö nö sen a

bí ró sá gi jog ha tó ság és a bí ró sá gi ha tá ro za tok vég re haj tá sa
te kin te té ben – meg kez dõ dött jog egy sé ge sí tés foly ta tód jon 
a nem zet kö zi ma gán jog te rü le tén,

az zal a szán dék kal, hogy egy sé ges sza bá lyo kat ala kít sa -
nak ki a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog -
gal kap cso la to san,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. CÍM

AZ EGYEZMÉNY HATÁLYA

1. cikk

Az egyezmény hatálya

(1) Ezen egyez mény ren del ke zé se it kell al kal maz ni a
szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re min den olyan hely zet ben,
ami kor kü lön bö zõ or szá gok jo gai kö zött kell vá lasz ta ni.

(2) E ren del ke zé se ket nem le het al kal maz ni az aláb bi ak
ese té ben:

a) ter mé sze tes sze mé lyek sze mé lyi ál la po tá val, il let ve
jog- és cse lek võ ké pes sé gé vel össze füg gõ kér dé sek, a
11. cikk sé rel me nél kül;

b) az aláb bi ak ra vo nat ko zó szer zõ dé ses kö te le zett sé -
gek:

– vég ren de le tek és örök lés,

– há zas sá gi va gyon jog,

– csa lá di vagy ro ko ni kap cso lat ból, há zas ság ból vagy
só gor ság ból szár ma zó jo gok és kö te les sé gek, be le ért ve a
há zas sá gon kí vül szü le tett gyer mek kel szem be ni tar tá si
kö te le zett sé get is;

c) vál tók, csek kek és sa ját vál tók, va la mint egyéb for -
gat ha tó ér ték pa pí rok alap ján lét re jö võ kö te le zett sé gek,
amennyi ben az ilyen egyéb for gat ha tó ér ték pa pí rok alap -
ján lét re jö võ kö te le zett sé gek azok át ru ház ha tó jel le gé bõl
szár maz nak;

d) vá lasz tott bí ró sá gi meg ál la po dá sok és jog ha tó sá gi ki -
kö té sek;

e) a tár sa sá gi jo got, az egye sü le ti jo got, va la mint a jogi
sze mé lyek re vo nat ko zó jo got érin tõ kér dé sek, mint pél -
dául a tár sa sá gok, egye sü le tek és más jogi sze mé lyek be -
jegy zés út ján vagy más mó don tör té nõ lét re ho zá sa, jog ké -
pes sé ge, bel sõ szer ve ze te és mû kö dé se vagy fel osz lá sa,
va la mint a tár sa sá gi ta gok és a tiszt ség vi se lõk jog sza bá -
lyon ala pu ló sze mé lyes fe le lõs sé ge a tár sa ság, az egye sü -
let, il let ve a jogi sze mély kö te le zett sé ge i ért;

f) azon kér dés el dön té se, hogy va jon har ma dik sze -
méllyel szem ben a kép vi se lõ kö te lez he ti-e azon sze mélyt,
aki nek a ne vé ben ál lí tá sa sze rint el jár, il let ve hogy egy tár -
sa ság, egye sü let vagy jogi sze mély szer ve kö te lez he ti-e a
tár sa sá got, egye sü le tet vagy jogi sze mélyt har ma dik sze -
méllyel szem ben;

g) cél va gyon (trust) ala pí tá sa, és az ala pí tók, va gyon ke -
ze lõk és ked vez mé nye zet tek kö zöt ti jog vi szony;

h) bi zo nyí tás és el já rás, a 14. cikk sé rel me nél kül.

(3) Ezen egyez mény ren del ke zé sei nem vo nat koz nak
azon biz to sí tá si szer zõ dé sek re, ame lyek az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Kö zös ség tag ál la ma i nak te rü le tén je lent ke zõ koc -
ká za to kat fe de zik. An nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy
va jon a koc ká zat e te rü le te ken je lent ke zik-e, a bí ró ság sa -
ját bel sõ jo gát al kal maz za.

(4) A meg elõ zõ be kez dés nem vo nat ko zik a vi szont biz -
to sí tá si szer zõ dé sek re.

2. cikk

Nem szerzõdõ államok jogának alkalmazása

Az ezen egyez mény sze rint meg ha tá ro zott jo got ak kor
is al kal maz ni kell, ha e jog egy nem szer zõ dõ ál lam joga.
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II. CÍM

EGYSÉGES SZABÁLYOK

3. cikk

A jogválasztás szabadsága

(1) A szer zõ dés re a fe lek ál tal vá lasz tott jog az irány adó. 
A jog vá lasz tás nak ki fe je zett nek kell len nie, vagy an nak a
szer zõ dés ren del ke zé se i bõl, il let ve az eset kö rül mé nye i bõl 
kel lõ bi zo nyos ság gal meg ál la pít ha tó nak kell len nie. Vá -
lasz tá suk kal a fe lek a szer zõ dés egé szé re vagy an nak csak
egy ré szé re al kal ma zan dó jo got ha tá roz hat ják meg.

(2) A fe lek bár mi kor meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a
szer zõ dést a ko ráb ban – az e cikk sze rin ti ko ráb bi jog vá -
lasz tás, il let ve az ezen egyez mény más ren del ke zé sei alap -
ján – irány adó jog he lyett egy má sik jog ren del ke zé sei alá
von ják. A szer zõ dés al kal ma zan dó jog ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se i nek a szer zõ dés kö tés után be kö vet ke zett mó do -
sí tá sa a szer zõ dés 9. cikk sze rin ti ala ki ér vé nyes sé gét nem
érin ti és har ma dik sze mé lyek jo ga it nem sér ti.

(3) Amennyi ben a jog vá lasz tás idõ pont já ban va la -
mennyi egyéb tény ál lá si elem ki zá ró lag egy adott or szág -
hoz kap cso ló dik, úgy a kül föl di jog fe lek ál tal tör té nõ ki -
vá lasz tá sa – füg get le nül at tól, hogy az együtt jár-e egy kül -
föl di bí ró ság jog ha tó sá gá nak ki kö té sé vel vagy sem – nem
érin ti az adott ál lam azon jog sza bá lya i nak al kal ma zá sát,
ame lyek tõl szer zõ dés út ján nem le het el tér ni, a továb biak -
ban: kö te le zõ sza bá lyok.

(4) Az al kal ma zan dó jog ra vo nat ko zó meg ál la po dás lét -
re ho zá sá ra és ér vé nyes sé gé re a 8., 9. és 11. cikk ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.

4. cikk

A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog

(1) Amennyi ben a szer zõ dés re al kal ma zan dó jog ról
nem szü le tett a 3. cikk sze rint meg ál la po dás, úgy a szer zõ -
dés re azon or szág joga az irány adó, amely hez az a leg szo -
ro sab ban kap cso ló dik. Azon ban a szer zõ dés olyan el kü lö -
nít he tõ ré szé re, amely egy má sik or szág gal áll szo ro sabb
kap cso lat ban, ki vé te le sen az érin tett má sik or szág joga le -
het az irány adó.

(2) E cikk (5) be kez dé sé nek ren del ke zé se i re is fi gye -
lem mel, vé lel mez ni kell, hogy a szer zõ dés azon or szág gal
áll a leg szo ro sabb kap cso lat ban, ahol a szer zõ dés jel le gé -
bõl adó dó tel je sí tést vég zõ fél nek a szer zõ dés meg kö té se -
kor a szo ká sos tar tóz ko dá si he lye ta lál ha tó, il let ve tár sa -
ság, egye sü let vagy egyéb jogi sze mély ese té ben köz pon ti
ügy ve ze té sé nek he lye ta lál ha tó. Amennyi ben azon ban a
szer zõ dést az em lí tett fél szak mai vagy üz le ti te vé keny sé -
gé nek gya kor lá sa kö ré ben kö tik meg, úgy azt kell vé lel -

mez ni, hogy a te vé keny ség vég zé sé nek köz pont ja sze rin ti
or szág mu tat ja fel a leg szo ro sabb kap cso la tot a szer zõ dés -
sel, il let ve ha a szer zõ dé si fel té te lek alap ján a tel je sí tés re a
te vé keny ség vég zé sé nek köz pont ján kí vü li más te lep he -
lyen ke rül sor, úgy az e te lep hely sze rin ti or szág.

(3) E cikk (2) be kez dé sé nek ren del ke zé sei el le né re,
amennyi ben a szer zõ dés tár gya in gat lan nal kap cso la tos
do lo gi jog vagy in gat lan hasz ná la tá val kap cso la tos jog,
úgy vé lel mez ni kell, hogy a szer zõ dés a leg szo ro sabb kap -
cso lat ban az in gat lan fek vé se sze rin ti or szág gal áll.

(4) A fu va ro zá si szer zõ dés re nem vo nat ko zik a (2) be -
kez dés sze rin ti vé le lem. Ilyen szer zõ dés ese té ben, ha a
szer zõ dés meg kö té se kor a fu va ro zó te vé keny sé ge vég zé -
sé nek köz pont ja sze rin ti or szág meg egye zik a be ra ko dás
vagy a ki ra ko dás he lye vagy a fel adó te vé keny sé ge vég zé -
sé nek köz pont ja sze rin ti or szág gal, úgy vé lel mez ni kell,
hogy a szer zõ dés a leg szo ro sabb kap cso lat ban ezen or -
szág gal áll. E be kez dés al kal ma zá sá ban az egy sze ri útra
 szóló ha jó bér le ti szer zõ dé se ket és más olyan szer zõ dé se -
ket, ame lyek fõ cél ja az áru fu va ro zás, fu va ro zá si szer zõ -
dés nek kell te kin te ni.

(5) A (2) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha nem ál la pít ha -
tó meg a jel lem zõ szol gál ta tás. A (2), (3) és (4) be kez dés
sze rin ti vé lel mek nem al kal maz ha tó ak, ha a kö rül mé nyek
összes sé ge arra utal, hogy a szer zõ dés egy má sik or szág gal 
szo ro sabb kap cso lat ban áll.

5. cikk

Fogyasztói szerzõdések

(1) E cikk azon szer zõ dé sek re vo nat ko zik, ame lyek tár -
gya áruk szál lí tá sa vagy szol gál ta tá sok nyúj tá sa egy sze -
mély (,,a fo gyasz tó”) ré szé re, an nak szak mai vagy üz le ti
te vé keny sé gén kí vü li cél ra, to váb bá azon szer zõ dé sek re,
ame lyek az ilyen ügy le tek fi nan szí ro zá sá ra irá nyul nak.

(2) A 3. cikk ren del ke zé sei el le né re, a fe lek jog vá lasz tá -
sa nem ered mé nyez he ti azt, hogy a fo gyasz tót meg foszt ják 
azon or szág jo gá nak kö te le zõ sza bá lyai ál tal biz to sí tott vé -
de lem tõl, ahol szo ká sos tar tóz ko dá si he lye ta lál ha tó,
amennyi ben:

– ezen or szág ban a szer zõ dés meg kö té sét ki fe je zet ten
neki cím zett aján lat vagy rek lám elõz te meg, és a fo gyasz -
tó ezen or szág ban a maga ré szé rõl az összes szük sé ges lé -
pést meg tet te a szer zõ dés meg kö té se ér de ké ben,

vagy
– a má sik fél vagy an nak kép vi se lõ je a fo gyasz tó meg -

ren de lé sét ezen or szág ban vet te át,
vagy
– a szer zõ dés áruk el adá sá ra irá nyul, és a fo gyasz tó

ezen or szág ból egy má sik or szág ba uta zott, és ott adta le
meg ren de lé sét, fel té ve hogy a fo gyasz tó uta zá sát az el adó
szer vez te meg a fo gyasz tó vá sár lás ra való ösz tön zé se cél -
já ból.
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(3) A 4. cikk ren del ke zé sei el le né re, az e cikk ha tá lya
alá tar to zó szer zõ dé sek re – a 3. cikk sze rin ti jog vá lasz tás
hi á nyá ban – azon or szág joga irány adó, amely ben a fo -
gyasz tó szo ká sos tar tóz ko dá si he lye ta lál ha tó, ha a szer zõ -
dést az e cikk (2) be kez dé sé ben le írt kö rül mé nyek kö zött
kö tik meg.

(4) E cikk nem vo nat ko zik az aláb bi ak ra:
a) fu va ro zá si szer zõ dé sek;
b) szol gál ta tás nyúj tá sá ra irá nyu ló szer zõ dé sek, ha a

szol gál ta tást a fo gyasz tó szá má ra ki zá ró lag a szo ká sos tar -
tóz ko dá si he lye sze rin ti or szág tól el té rõ or szág ban nyújt -
ják.

(5) A (4) be kez dés ren del ke zé sei el le né re, e cik ket kell
al kal maz ni azon szer zõ dé sek re is, ame lyek alap ján áta -
lány díj fe jé ben az uta zás ról és az el szál lá so lás ról is gon -
dos kod nak.

6. cikk

Egyéni munkaszerzõdések

(1) A 3. cikk ren del ke zé sei el le né re, mun ka szer zõ dés
ese té ben a fe lek jog vá lasz tá sa nem ered mé nyez he ti azt,
hogy a mun ka vál la lót meg foszt ják az azon jog kö te le zõ
sza bá lyai ál tal biz to sí tott vé de lem tõl, amely jog vá lasz tás
hi á nyá ban a (2) be kez dés alap ján al kal ma zan dó len ne.

(2) A 4. cikk ren del ke zé sei el le né re, a 3. cikk sze rin ti
jog vá lasz tás hi á nyá ban a mun ka szer zõ dés re az aláb bi ak az 
irány adó ak:

a) azon or szág joga, ahol a mun ka vál la ló a szer zõ dés
tel je sí té se ként rend sze rint a mun ká ját vég zi, még ha ide ig -
le ne sen egy má sik or szág ban is fog lal koz tat ják;

vagy
b) ha a mun ka vál la ló mun ká ját rend sze rint nem ugyan -

azon or szág ban vég zi, úgy az azon te lep hely sze rin ti or -
szág joga, ahol a mun ka vál la lót al kal maz ták;
ki vé ve, amennyi ben a kö rül mé nyek összes sé ge arra utal,
hogy a szer zõ dés egy má sik or szág gal szo ro sabb kap cso -
lat ban áll, amely eset ben a szer zõ dés re e má sik or szág joga 
az irány adó.

7. cikk

Kötelezõ szabályok

(1) Va la mely or szág jo gá nak ezen egyez mény alap ján
tör té nõ al kal ma zá sa so rán figye lembe ve he tõk egy má sik
olyan or szág jo gá nak kö te le zõ sza bá lyai is, amellyel a
tény ál lás szo ros kap cso lat ban áll, ha és amennyi ben ez
utób bi or szág joga alap ján e sza bá lyo kat a szer zõ dés re al -
kal ma zan dó jog tól füg get le nül al kal maz ni kell. An nak
vizs gá la ta so rán, hogy va jon al kal maz ni kell-e e kö te le zõ
sza bá lyo kat, figye lembe kell ven ni azok jel le gét és cél ját,

va la mint al kal ma zá suk vagy nem al kal ma zá suk kö vet kez -
mé nye it.

(2) Ezen egyez mény ren del ke zé sei nem kor lá toz zák az
el já ró bí ró ság or szá gá nak joga sze rint ér vé nye sü lõ azon
sza bá lyok al kal ma zá sát, ame lyek kö te le zõ jel leg gel, a
szer zõ dés re egyéb ként al kal ma zan dó jog fi gyel men kí vül
ha gyá sá val sza bá lyoz zák a tény ál lást.

8. cikk

Anyagi érvényesség

(1) A szer zõ dés vagy va la mely szer zõ dé si fel té tel meg -
lé tét és ér vé nyes sé gét azon jog ha tá roz za meg, amely a
szer zõ dés vagy szer zõ dé si fel té tel ér vé nyes sé ge ese té ben
ezen egyez mény alap ján irány adó len ne.

(2) Azon ban a fél hi vat koz hat a szo ká sos tar tóz ko dá si he -
lye sze rin ti or szág jo gá ra an nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben,
hogy a szer zõ dés hez nem já rult hoz zá, amennyi ben a kö rül -
mé nyek bõl az tû nik ki, hogy nem len ne in do kolt ma ga tar tá sa 
kö vet kez mé nye i nek a meg elõ zõ be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jog nak meg fele lõen tör té nõ meg ha tá ro zá sa.

9. cikk

Alaki érvényesség

(1) Ala ki lag ér vé nyes az ugyan azon or szág ban tar tóz -
ko dó sze mé lyek kö zött kö tött szer zõ dés, ha ele get tesz az
ezen egyez mény alap ján irány adó jog vagy a meg kö tés he -
lye sze rin ti or szág joga ala ki kö ve tel mé nye i nek.

(2) Ala ki lag ér vé nyes a kü lön bö zõ or szá gok ban tar tóz -
ko dó sze mé lyek kö zött kö tött szer zõ dés, ha ele get tesz az
ezen egyez mény alap ján irány adó jog vagy az egyik érin -
tett or szág joga ala ki kö ve tel mé nye i nek.

(3) Amennyi ben a szer zõ dést kép vi se lõ köti, úgy a kép -
vi se lõ tar tóz ko dá si he lye sze rin ti or szág mi nõ sül re le váns
or szág nak az (1) és (2) be kez dés al kal ma zá sá ban.

(4) A meg kö tött vagy ter ve zett szer zõ dés sel kap cso la tos 
jog ha tás ki vál tá sá ra irá nyu ló egy ol da lú jog ügy let ala ki lag
ak kor ér vé nyes, ha ele get tesz az egyez mény alap ján a
szer zõ dés re irány adó jog vagy azon jog ala ki kö ve tel mé -
nye i nek, amely a szer zõ dés re irány adó len ne, vagy ha
meg fe lel a jog ügy let he lye sze rin ti or szág joga ala ki kö ve -
tel mé nye i nek.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ren del ke zé sei nem al kal ma zan -
dók az 5. cikk ha tá lya alá tar to zó olyan szer zõ dé sek re,
ame lye ket az 5. cikk (2) be kez dé sé ben le írt kö rül mé nyek
kö zött kö töt tek. Az ilyen szer zõ dé sek ala ki ér vé nyes sé gé -
re azon or szág joga irány adó, ahol a fo gyasz tó szo ká sos
tar tóz ko dá si he lye ta lál ha tó.
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(6) E cikk (1)–(4) be kez dé se el le né re, azon szer zõ dé -
sek, ame lyek tár gya in gat lan nal kap cso la tos do lo gi jog
vagy in gat lan hasz ná la tá val kap cso la tos jog, az in gat lan
fek vé se sze rin ti or szág jo gá ban elõ írt kö te le zõ ala ki kö ve -
tel mé nyek alá tar toz nak, ha e jog alap ján e kö ve tel mé nyek
a szer zõ dés meg kö té se sze rin ti or szág ra és a szer zõ dés re
irány adó jog ra te kin tet nél kül al kal ma zan dók.

10. cikk

A szerzõdésre alkalmazandó jog hatálya

(1) Az ezen egyez mény 3–6. és 12. cik ke alap ján a szer zõ -
dés re al kal ma zan dó jog kü lö nö sen az aláb bi ak ra irány adó:

a) ér tel me zés;
b) a szer zõ dés sel lét re ho zott kö te le zett sé gek tel je sí té se;
c) a sa ját el já rá si joga ál tal a bí ró ság ra ru há zott ha tás kö -

rön be lül, a tel jes vagy rész le ges nem tel je sí tés bõl ere dõ
szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nyei, be le ért ve a kár mér té -
ké nek meg ál la pí tá sát is, amennyi ben arra a jog sza bá lyok
irány adó ak;

d) a kö te le zett sé gek meg szû né sé nek kü lön bö zõ mód jai,
va la mint az el évü lés és a ha tár idõ le jár tá hoz fû zõ dõ jog -
vesz tés;

e) a szer zõ dés sem mis sé gé nek kö vet kez mé nyei.

(2) A tel je sí tés mód ja és a hi bás tel je sí tés ese tén a jo go -
sult ál tal meg te en dõ in téz ke dé sek te kin te té ben a tel je sí tés
he lye sze rin ti or szág jo gát kell figye lembe ven ni.

11. cikk

Cselekvõképtelenség

Ugyan azon or szág ban tar tóz ko dó sze mé lyek kö zött kö -
tött szer zõ dés ese té ben azon ter mé sze tes sze mély, aki ezen 
or szág joga alap ján cse lek võ ké pes len ne, csak ak kor hi vat -
koz hat egy má sik jog alap ján való cse lek võ kép te len sé gé -
re, ha a má sik szer zõ dõ fél e cse lek võ kép te len sé get a szer -
zõ dés meg kö té se kor is mer te, vagy gon dat lan ság  miatt
nem is mer te.

12. cikk

Követelés engedményezése

(1) Har ma dik sze méllyel (,,a kö te le zett”) szem be ni kö -
ve te lés en ged mé nye zé se alap ján az en ged mé nye zõ és az
en ged mé nyes köl csö nös kö te le zett sé ge i re azon jog az
irány adó, amely ezen egyez mény alap ján az en ged mé nye -
zõ és az en ged mé nyes kö zöt ti szer zõ dés re al kal ma zan dó.

(2) Az en ged mény ezés sel át ru há zott kö ve te lés re irány -
adó jog ha tá roz za meg an nak át ru ház ha tó sá gát, az en ged -
mé nyes és a kö te le zett kö zöt ti jog vi szonyt, azon fel té te le -
ket, ame lyek alap ján az en ged mé nye zés re a kö te le zet tel

szem ben hi vat koz ni le het, és a kö te le zett tel je sí té sé nek a
kö te lem alól men te sí tõ ha tá sát.

13. cikk

Jogok és kötelezettségek átszállása

(1) Ha egy sze mélyt (,,a hi te le zõ”) szer zõ dé ses kö ve te -
lés il let meg egy má sik sze méllyel (,,a kö te le zett”) szem -
ben, és egy har ma dik sze mély kö te les a hi te le zõt ki elé gí te -
ni, vagy tény le ge sen e har ma dik sze mély elé gí tet te ki a hi -
te le zõt a kö te le zett ség alap ján, úgy a har ma dik sze mély e
kö te le zett sé gé re irány adó jog ha tá roz za meg, hogy va jon a 
har ma dik sze mély jo go sult-e a kö te le zet tel szem ben gya -
ko rol ni azon jo go kat, ame lyek kel a hi te le zõ ren del ke zett a
kö te le zet tel szem ben a jog vi szo nyuk ra irány adó jog alap -
ján, és ha igen, ak kor azo kat tel jes kö rû en vagy csak kor lá -
to zott mér ték ben gya ko rol hat ja.

(2) Ugyan ezen sza bály al kal ma zan dó, ha ugyan azon
szer zõ dé ses kö ve te lés nek több kö te le zett je van, és ezek
egyi ke ki elé gí tet te a hi te le zõt.

14. cikk

Bizonyítás

(1) A szer zõ dés re az ezen egyez mény alap ján irány adó
jog annyi ban al kal ma zan dó, amennyi ben a szer zõ dé ses
kö te le zett sé gek re vo nat ko zó an tör vényes vé lel me ket ál lít
fel, vagy meg ha tá roz za a bi zo nyí tá si ter het.

(2) A szer zõ dés vagy jog ügy let az el já ró bí ró ság or szá -
ga sze rin ti jog vagy a 9. cikk ben em lí tett bár mely olyan jog 
ál tal el is mert mó don bi zo nyít ha tó, amely nek alap ján a kér -
dé ses szer zõ dés vagy jog ügy let ala ki lag ér vé nyes, fel té ve,
hogy e bi zo nyí tá si mód az el já ró bí ró ság ál tal el fo ga dott.

15. cikk

A vissza- és továbbutalás kizárása

Va la mely ál lam jo gá nak ezen egyez mény sze rin ti al kal -
ma zá sa az érin tett or szág ban a nem zet kö zi ma gán jo gi sza bá -
lyo kon kí vü li ha tá lyos jog sza bá lyok al kal ma zá sát je len ti.

16. cikk

Közrend

Az ezen egyez mény ál tal meg ha tá ro zott jog va la mely
ren del ke zé sé nek al kal ma zá sa csak ak kor ta gad ha tó meg,
ha az al kal ma zás nyil ván va ló an össze egyez tet he tet len az
el já ró bí ró ság ál la má nak köz rend jé vel.
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17. cikk

A visszaható hatály tilalma

Ezen egyez mény a szer zõ dõ ál lam ban azon szer zõ dé sek re 
al kal ma zan dó, ame lye ket ezen egyez mény az érin tett ál lam
te kin te té ben tör té nõ ha tály ba lé pé se után kö töt tek.

18. cikk

Egységes értelmezés

A meg elõ zõ egy sé ges sza bá lyok ér tel me zé se és al kal -
ma zá sa so rán figye lembe kell ven ni azok nem zet kö zi jel -
le gét és an nak kí vá na tos sá gát, hogy ér tel me zé sük és al kal -
ma zá suk egy sé ges mó don tör tén jen.

19. cikk

Egynél több jogrendszerrel rendelkezõ
államok

(1) Ha egy ál lam több olyan te rü le ti egy ség bõl áll, ame -
lyek mind egyi ke sa ját jog sza bá lyok kal ren del ke zik a szer -
zõ dé ses kö te le zett sé gek te kin te té ben, úgy az egyes te rü le ti 
egy sé ge ket or szág ként kell ke zel ni az ezen egyez mény
alap ján al kal ma zan dó jog meg ál la pí tá sa cél já ból.

(2) Azon ál la mok, ame lye ken be lül kü lön bö zõ te rü le ti
egy sé gek sa ját jog sza bá lyok kal ren del kez nek a szer zõ dé -
ses kö te le zett sé gek te kin te té ben nem kö te le sek al kal maz ni 
ezen egyez ményt a ki zá ró lag az ilyen egy sé gek joga kö zött 
fel me rü lõ kol lí zi ók ra.

20. cikk

A közösségi jog elsõbbsége

Ezen egyez mény nem érin ti azon ren del ke zé sek al kal -
ma zá sát, ame lyek adott ügy cso por tok te kin te té ben kollí -
ziós sza bá lyo kat ál la pí ta nak meg a szer zõ dé ses kö te le zett -
sé gek re vo nat ko zó an, és ame lyek az Eu ró pai Kö zös sé gek
in téz mé nye i nek jogi ak tu sa i ban vagy az ilyen jogi ak tu sok 
vég re haj tá sa so rán har mo ni zált nem ze ti jog sza bá lyok ban
ta lál ha tó ak vagy azok ba ke rül nek be le fog la lás ra.

21. cikk

Kapcsolat más egyezményekkel

Ezen egyez mény nem érin ti azon nem zet kö zi egyez mé -
nyek al kal ma zá sát, ame lyek nek a szer zõ dõ ál lam ré sze se
vagy azzá vá lik.

22. cikk

Fenntartások

(1) Az alá írás kor, meg erõ sí tés kor, el fo ga dás kor vagy
jó vá ha gyás kor bár mely szer zõ dõ ál lam fenn tart hat ja a jo -
got arra néz ve, hogy nem al kal maz za:

a) a 7. cikk (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it;
b) a 10. cikk (1) be kez dé se e) pont já nak ren del ke zé se it.

(2) Bár mely szer zõ dõ ál lam az egyez mény 27. cikk
(2) be kez dé sé nek meg fe le lõ ki ter jesz té sé rõl  szóló ér te sí -
tés sel egy ide jû leg, a ki ter jesz tés ben em lí tett összes vagy
egyes te rü le tek re kor lá to zott ha tá lyú egy vagy több fenn -
tar tást te het.

(3) Bár mely szer zõ dõ ál lam bár mi kor vissza von hat ja az
ál ta la tett fenn tar tást; a fenn tar tás a vissza vo nás ról  szóló
ér te sí tést kö ve tõ har ma dik nap tá ri hó nap elsõ nap ján ha tá -
lyát vesz ti.

III. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

(1) Ha azon idõ pont után, ami kor ezen egyez mény egy
szer zõ dõ ál lam ra néz ve ha tály ba lé pett, az érin tett ál lam új
kol lí zi ós sza bályt kí ván el fo gad ni az ezen egyez mény ha -
tá lya alá tar to zó va la mely meg ha tá ro zott szer zõ dé si ka te -
gó ria te kin te té ben, úgy ezen ál lam e szán dé kát a töb bi alá -
író ál lam mal az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká -
rán ke resz tül köz li.

(2) A fõ tit kár hoz in té zett köz le mény kel tét kö ve tõ hat
hó na pon be lül bár mely alá író ál lam kér he ti a fõ tit kár tól,
hogy meg ál la po dás el éré se ér de ké ben szer vez zen kon zul -
tá ci ó kat az alá író ál la mok kö zött.

(3) Ha ezen idõ tar ta mon be lül egy alá író ál lam sem kért
kon zul tá ci ó kat, vagy ha a fõ tit kár hoz in té zett köz le ményt
kö ve tõ két éven be lül nem ju tot tak meg ál la po dás ra a kon -
zul tá ci ók fo lya mán, úgy az érin tett szer zõ dõ ál lam a jel zett 
mó don mó do sít hat ja jo gát. Az érin tett ál lam ál tal ho zott
in téz ke dé se ket az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit -
ká rán ke resz tül a töb bi alá író ál lam tu do má sá ra kell hoz ni.

24. cikk

(1) Ha azon idõ pon tot köve tõen, ami kor ezen egyez -
mény egy szer zõ dõ ál lam ra néz ve ha tály ba lé pett, az érin -
tett ál lam egy olyan több ol da lú egyez mény ben kí ván részt
ven ni, amely nek el sõd le ges cél ja vagy egyik el sõd le ges
cél ja, hogy nem zet kö zi ma gán jo gi sza bá lyo kat ál la pít son
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meg az ezen egyez mény ál tal sza bá lyo zott kér dé sek bár -
me lyi ke te kin te té ben, úgy a 23. cikk sze rin ti el já rást kell
al kal maz ni. Az em lí tett cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett
két éves idõ tar tam azon ban egy évre csök ken.

(2) Nem szük sé ges kö vet ni a meg elõ zõ be kez dés ben
em lí tett el já rást, ha va la mely szer zõ dõ ál lam vagy az Eu ró -
pai Kö zös sé gek egyi ke már ré sze se a több ol da lú egyez -
mény nek, vagy ha an nak egy olyan egyez mény át dol go zá -
sa a cél ja, amely nek az érin tett ál lam már ré sze se, vagy ha
ezen egyez ményt az Eu ró pai Kö zös sé ge ket lét re ho zó szer -
zõ dés ke re tén be lül kö töt ték meg.

25. cikk

Ha va la mely szer zõ dõ ál lam úgy véli, hogy az egyez -
mény ál tal meg va ló sí tott jog egy sé ge sí tést a 24. cikk
(1) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar to zó meg ál la po dá sok
meg kö té se ve szé lyez te ti, úgy az érin tett ál lam kér he ti az
Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká rá tól, hogy szer -
vez zen kon zul tá ci ó kat az egyez mény alá író ál la mai
 között.

26. cikk

Bár mely szer zõ dõ ál lam kér he ti ezen egyez mény fe lül -
vizs gá la tát. Ilyen kor az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak
el nö ke fe lül vizs gá la ti kon fe ren ci át hív össze.

27. cikk

(1) Ez az egyez mény a szer zõ dõ ál la mok eu ró pai te rü le -
te in al kal ma zan dó, be le ért ve Grön lan dot is, va la mint a
Fran cia Köz tár sa ság tel jes te rü le té re.
 (2) Az (1) be kez dés el le né re:

a) ez az egyez mény nem al kal ma zan dó a Fa roe szi ge -
tek re, ki vé ve ha a Dán Ki rály ság et tõl el té rõ nyi lat ko za tot
tesz;

b) ez az egyez mény nem al kal ma zan dó az eu ró pai te rü -
le tek re, ame lyek az Egye sült Ki rály sá gon kí vül ta lál ha tók, 
és ame lyek nem zet kö zi kap cso la ta i ért az Egye sült Ki rály -
ság fe le lõs, ki vé ve ha az Egye sült Ki rály ság e te rü le tek te -
kin te té ben et tõl el té rõ nyi lat ko za tot tesz;

c) ez az egyez mény nem al kal ma zan dó a Hol land An til -
lák ra, ki vé ve ha a Hol land Ki rály ság et tõl el té rõ nyi lat ko -
za tot tesz.
 (3) Ilyen nyi lat ko zat az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csa
fõ tit ká rá nak ér te sí té se mel lett bár mi kor te he tõ.
 (4) A (2) be kez dés b) al be kez dé sé ben em lí tett te rü le tek
egyi ké nek bí ró sá ga ál tal ho zott ha tá ro zat el le ni jog or vos -
la ti el já rá so kat az Egye sült Ki rály ság ban az azon bí ró sá -
gok elõtt fo lyó el já rá sok nak kell te kin te ni.

28. cikk

(1) Ezen egyez mény 1980. jú ni us 19-étõl áll nyit va az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ben
részt vevõ ál la mok ré szé rõl tör té nõ alá írás ra.
 (2) Ezen egyez ményt az alá író ál la mok nak meg kell erõ -
sí te ni ük, el kell fo gad ni uk vagy jóvá kell hagy ni uk. A
meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok ira to kat az Eu ró -
pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká rá nál kell le tét be he -
lyez ni.

29. cikk

(1) Ezen egyez mény a he te dik meg erõ sí tõ, el fo ga dó
vagy jó vá ha gyó ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik
hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.
 (2) Ezen egyez mény a meg erõ sí tést, az el fo ga dást vagy
a jó vá ha gyást ké sõb bi idõ pont ban tel je sí tõ alá író ál la mok -
ra néz ve a meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok ira tuk
le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.

30. cikk

 (1) Ezen egyez mény a 29. cikk (1) be kez dé se sze rin ti
ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól szá mí tott 10 évig ma rad
ha tály ban, még azon ál la mok ese té ben is, ame lyek te kin te -
té ben en nél ké sõb bi idõ pont ban lép ha tály ba.
 (2) Fel mon dás hi á nyá ban a meg ál la po dás idõ be li ha tá -
lya hall ga tó la go san öt éven ként meg újul.
 (3) Az egyez ményt fel mon da ni kí vá nó szer zõ dõ ál lam
– az eset tõl füg gõ en – a tíz- vagy az öt éves idõ tar tam le jár -
ta elõtt leg alább hat hó nap pal ér te sí ti az Eu ró pai Kö zös sé -
gek Ta ná csá nak fõ tit ká rát. A fel mon dás olyan te rü let re is
kor lá toz ha tó, amely re az egyez mény ha tá lyát a 27. cikk
(2) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat tal ter jesz tet ték ki.
 (4) A fel mon dás csak az azt be je len tõ ál lam te kin te té ben 
lép ha tály ba. Az egyez mény az összes töb bi szer zõ dõ ál -
lam kö zött to vább ra is ha tály ban ma rad.

31. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká ra az aláb -
biakról ér te sí ti az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho -
zó szer zõ dés ben ré szes ál la mo kat:

a) az alá írá sok;

b) az egyes meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok ira -
tok le tét be he lye zé se;

c) ezen egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja;

1618 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/21. szám



d) a 23., 24., 25., 26., 27. és 30. cikk alap ján tett köz le -
mé nyek;

e) a 22. cikk ben em lí tett fenn tar tá sok és a fenn tar tá sok
vissza vo ná sa.

32. cikk

Az ezen egyez mény hez csa tolt jegy zõ könyv an nak el -
vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

33. cikk

Ezen egyez ményt, amely egy-egy ere de ti pél dány ban
an gol, dán, fran cia, hol land, ír, né met és olasz nyel ven ké -
szült, amely szö ve gek mind egyi ke egy aránt hi te les, az
 Európai Kö zös sé gek Ta ná csa Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá -
ban he lye zik le tét be. A fõ tit kár az alá író ál la mok kor má -
nyai ré szé re el jut tat egy-egy hi te le sí tett má so la tot.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott, erre kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták ezen egyez ményt.

Kelt Ró má ban, az ezer ki lenc száz nyolc va na dik év jú -
nius ha vá nak ti zen ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]

Jegyzõkönyv

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek az aláb bi, az egyez mény hez
csa to lan dó ren del ke zés ben ál la pod tak meg:

Az egyez mény ren del ke zé sei el le né re, Dá nia meg tart -
hat ja a „So lov” (a ten ge ri ha jó zás ról  szóló tör vény)
169.  §-ában fog lalt, a ten ge ri szál lí tás sal kap cso la tos
ügyek ben al kal ma zan dó jog ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, és
e sza bá lyo kat a Ró mai Egyez mény 23. cik ké ben meg ha tá -
ro zott el já rás kö ve té se nél kül mó do sít hat ja.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott, erre kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták e jegy zõ köny vet.

Kelt Ró má ban, az ezer ki lenc száz nyolc va na dik év jú ni -
us ha vá nak ti zen ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]

Együttes Nyilatkozat

A szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény alá írá sa kor a Bel ga Ki rály ság, a Dán Ki -
rály ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Fran cia 
Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz tár sa ság, a Lu xem bur -
gi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály ság, va la mint
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá nak 
kor má nyai,

I. tö re ked ve arra, hogy le he tõ ség sze rint el ke rül jék a kol lí -
zi ós sza bá lyok nak több ok mány ba való szét szó ró dá sát és az
ilyen sza bá lyok kö zött mu tat ko zó el té ré se ket, azon óha juk -
nak ad nak han got, hogy az Eu ró pai Kö zös sé gek in téz mé -
nyei az ala pí tó szer zõ dé sek sze rin ti ha tás kö rük gya kor lá sa
so rán, szük ség ese tén olyan kol lí zi ós sza bá lyok el fo ga dá sá ra 
tö re ked je nek, ame lyek a le he tõ leg job ban meg fe lel nek az
ezen egyez mény ben fog lalt sza bá lyok nak;

II. ki fe je zik azon szán dé ku kat, hogy az egyez mény alá írá -
sá nak idõ pont já tól a 24. cikk kö te le zõ ere jé nek te kin te tük -
ben tör té nõ be ál lá sá ig kon zul tál nak egy más sal, ha va la mely
alá író ál lam olyan egyez mény ré sze se kí ván len ni, amely re
néz ve a 24. cikk ben em lí tett el já rás al kal ma zan dó;

III. te kin tet tel a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma -
zan dó jog ról  szóló egyez mény nek a kol lí zi ós sza bá lyok
Eu ró pai Kö zös sé ge ken be lü li egy sé ge sí té sé hez tör té nõ
hoz zá já ru lá sá ra, azon vé le mé nyük nek ad nak han got, hogy 
az Eu ró pai Kö zös sé gek tag já vá váló ál la mok nak csat la -
koz ni uk kell ezen egyez mény hez.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott, erre kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták ezen együt tes nyi lat ko za tot.

Kelt Ró má ban, az ezer ki lenc száz nyolc va na dik év jú -
nius ha vá nak ti zen ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]

Együttes Nyilatkozat

A Bel ga Ki rály ság, a Dán Ki rály ság, a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Fran cia Köz tár sa ság, Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Hol land Ki rály ság, va la mint Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá nak kor má nyai,

a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény alá írá sa kor,

an nak biz to sí tá sa szán dé ká val, hogy az egyez ményt a
le he tõ leg ha té ko nyabb mó don al kal maz zák,

an nak meg aka dá lyo zá sá ra tö re ked ve, hogy az egyez -
mény ér tel me zé sé vel kap cso la tos el té ré sek az egyez -
ménnyel el ér ni kí vánt egy sé ges sé get ve szé lyez tes sék,
kész nek nyi lat koz nak arra, hogy:

1. meg vizs gál ják an nak le he tõ sé gét, hogy bi zo nyos
ügyek ben ha tás kört ru ház za nak az Eu ró pai Kö zös -
sé gek Bí ró sá gá ra, és ha szük sé ges, egy erre irá nyu ló 
meg ál la po dás ról tár gya lá so kat foly tas sa nak;

2. kép vi se lõ ik kö zött rend sze res idõ kö zön ként ta lál -
ko zó kat szer vez ze nek.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott, erre kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták ezen együt tes nyi lat ko za tot.

Kelt Ró má ban, az ezer ki lenc száz nyolc va na dik év
 június ha vá nak ti zen ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]”
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„Elsõ Jegyzõkönyv
a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról

 szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra
megnyitott egyezménynek az Európai Közösségek

Bírósága által történõ értelmezésérõl

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,

te kin tet tel a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan -
dó jog ról  szóló, 1980. jú ni us 19-én Ró má ban alá írás ra
meg nyi tott egyez mény hez csa tolt együt tes nyi lat ko zat ra,

úgy ha tá roz tak, hogy az em lí tett egyez mény ér tel me zé -
se te kin te té ben az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak ha tás -
kör rel való fel ru há zá sá ról  szóló jegy zõ köny vet köt nek, és
e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként ki je löl ték:

[A tag ál la mok meg ha tal ma zott ja i nak fel so ro lá sa]

akik, az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak ke re té ben ülé -
sez ve, ki cse rél ve jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá -
sa i kat,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ha tás kör rel ren del ke -
zik arra néz ve, hogy ha tá roz zon az aláb bi ak ér tel me zé sé -
vel kap cso la to san:

a) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, 1980. jú ni us 19-én Ró má ban alá írás ra meg nyi tott
egyez mény, a továb biak ban: a Ró mai Egyez mény;

b) azon ál la mok nak a Ró mai Egyez mény hez való csat -
la ko zá sá ról  szóló egyez mé nyek, ame lyek a Ró mai Egyez -
mény alá írás ra való meg nyi tá sa óta vál tak az Eu ró pai Kö -
zös sé gek tag já vá;

c) e jegy zõ könyv.

2. cikk

Az aláb bi ak ban fel so rolt bár mely bí ró ság kér he ti a Bí -
ró ság tól, hogy elõ ze tes dön tést hoz zon az elõt te fo lya mat -
ban lévõ ügy ben fel me rü lõ és az 1. cikk ben em lí tett ok má -
nyok ban fog lalt ren del ke zé sek ér tel me zé sét érin tõ kér dés
te kin te té ben, ha úgy véli, hogy a kér dés sel kap cso la tos
dön tés szük sé ges ah hoz, hogy íté le tet tud jon hoz ni:

a)
– Bel gi um ban:
„la Cour de cas sa ti on” („het Hof van Cas sa tie”) és „le

Con se il d'É tat” („de Raad van Sta te”),
– Dá ni á ban:
„Hrjes te ret”,
– a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban:
„die obers ten Ge richts hö fe des Bun des”,

– Gö rög or szág ban:

„T" "<éJ"J" )4J"FJ²k4"”,
– Spa nyol or szág ban:
„el Tri bu nal Sup re mo”,
– Fran cia or szág ban:
„la Cour de cas sa ti on” és „le Con se il d'É tat”,
– Ír or szág ban:
„the Sup re me Co urt”,
– Olasz or szág ban:
„la Cor te sup re ma di cas sa zi o ne” és „il Con sig lio di

 Stato”,
– Lu xem burg ban:
„la Cour Su pé ri e u re de Jus ti ce”, amennyi ben „Cour de

Cas sa ti on” mi nõ ség ben jár el,
– Hol lan di á ban:
„de Hoge Raad”,
– Por tu gá li á ban:
„o Sup re mo Tri bu nal de Jus ti ça” és „o Sup re mo Tri bu -

nal Ad mi nist ra ti vo”,
– az Egye sült Ki rály ság ban:
„the Ho u se of Lords” és azon bí ró sá gok, ame lyek ha tá -

ro za tá val szem ben to váb bi jog or vos la ti le he tõ ség nem áll
ren del ke zés re;

b) a szer zõ dõ ál la mok bí ró sá gai, amennyi ben fel lebb -
vi te li bí ró ság ként jár nak el.

3. cikk

 (1) A szer zõ dõ ál lam ille té kes ha tó sá ga kér he ti a Bí ró -
ság tól, hogy az 1. cikk ben em lí tett ok má nyok ban fog lalt
ren del ke zé sek kel kap cso la tos ér tel me zé si kér dés ben ha tá -
ro za tot hoz zon, ha az érin tett ál lam bí ró sá gai ál tal ho zott
ha tá ro za tok el len té te sek a Bí ró ság ál tal, vagy egy má sik
szer zõ dõ ál lam 2. cikk ben em lí tett va la mely bí ró sá gá nak
ha tá ro za tá ban adott ér tel me zés sel. E be kez dés ren del ke zé -
sei csak a jog erõs ha tá ro za tok ra vo nat koz nak.
 (2) A Bí ró ság ál tal az ilyen ké rés re vá la szul adott ér tel -
me zés nincs ki ha tás sal az ér tel me zés re irá nyu ló ké rés
alap já ul szol gá ló ha tá ro za tok ra.
 (3) A szer zõ dõ ál la mok leg fel sõbb fel lebb vi te li bí ró sá -
gai mel lett mû kö dõ fõ ügyé szek vagy a szer zõ dõ ál lam ál -
tal ki je lölt egyéb ha tó sá gok jo go sul tak arra, hogy a Bí ró -
ság tól az (1) be kez dés nek meg fele lõen ér tel me zés sel kap -
cso la tos ha tá ro za tot kér je nek.
 (4) A Bí ró ság hi va tal ve ze tõ je a ké re lem rõl ér te sí ti a
szer zõ dõ ál la mo kat, a Bi zott sá got és az Eu ró pai Kö zös sé -
gek Ta ná csát, ame lyek az ér te sí tés tõl szá mí tott két hó na -
pon be lül jo go sul tak arra, hogy a Bí ró ság hoz be ad vá nyo -
kat vagy írás be li ész re vé te le ket nyújt sa nak be.
 (5) Az e cikk ben meg ha tá ro zott el já rá sok kal kap cso lat -
ban fel me rült költ ség igé nyek fel szá mí tá sá ra és meg té rí té -
sé re nincs mód.
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4. cikk

(1) E jegy zõ könyv el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban, az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés és az
ah hoz csa tolt, a Bí ró ság alap ok má nyá ról  szóló jegy zõ -
könyv azon ren del ke zé sei, ame lyek ak kor ke rül nek al kal -
ma zás ra, ha a Bí ró sá got elõ ze tes dön tés ho za tal ra ké rik fel,
az 1. cikk ben em lí tett ok má nyok ér tel me zé sé re irá nyu ló
el já rá sok ese té ben is al kal ma zan dó ak.
 (2) A Bí ró ság el já rá si sza bály za tát szük ség sze rint az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
188. cik ké nek meg fele lõen kell ki iga zí ta ni és ki egé szí te ni.

5. cikk

E jegy zõ köny vet az alá író ál la mok nak meg kell erõ sí te -
ni ük. A meg erõ sí tõ ok ira to kat az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta -
ná csa fõ tit ká rá nál kell le tét be he lyez ni.

6. cikk

 (1) E jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé hez hét olyan ál lam
meg erõ sí té se szük sé ges, ame lyek te kin te té ben a Ró mai
Egyez mény ha tály ban van. E jegy zõ könyv az azt kö ve tõ
har ma dik hó nap nak az elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor a
meg erõ sí tõ ok ira tot ezen ál la mok kö zül az utol só le tét be
he lyez te. Ha azon ban az 1988. de cem ber 19-én Brüsszel -
ben meg kö tött, a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma -
zan dó jog ról  szóló, 1980. jú ni us 19-én Ró má ban alá írás ra
meg nyi tott egyez mény ér tel me zé se te kin te té ben az Eu ró -
pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak ha tás kör rel tör té nõ fel ru há -
zá sá ról  szóló má so dik jegy zõ könyv en nél ké sõb bi idõ -
pont ban lép ha tály ba, úgy e jegy zõ könyv a má so dik jegy -
zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap ján lép ha tály ba.
 (2) Az e jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ meg erõ sí -
tés a meg erõ sí tõ ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik
hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, fel té ve hogy a Ró mai
Egyez mény nek a kér dé ses ál lam ál tal tör té nõ meg erõ sí té -
se, el fo ga dá sa vagy jó vá ha gyá sa ha tály ba lé pett.

7. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká ra az aláb -
biakról ér te sí ti az alá író ál la mo kat:

a) az egyes meg erõ sí tõ ok ira tok le tét be he lye zé se;
b) e jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja;
c) a 3. cikk (3) be kez dé se sze rin ti ki je lö lé sek;
d) a 8. cikk sze rin ti köz le mé nyek.

8. cikk

A szer zõ dõ ál la mok köz lik az Eu ró pai Kö zös sé gek
 Tanácsa fõ tit ká rá val azon jog sza bá lyi ren del ke zé se ik

 szövegét, ame lyek a 2. cikk a) pont já ban fel so rolt bí ró sá -
gok lis tá já nak mó do sí tá sát te szik szük sé ges sé.

9. cikk

E jegy zõ könyv mind ad dig ha tá lyos, amíg a Ró mai
Egyez mény ha tály ban ma rad az em lí tett egyez mény
30. cik ké ben meg ál la pí tott fel té te lek alap ján.

10. cikk

Bár mely szer zõ dõ ál lam kér he ti e jegy zõ könyv fe lül -
vizs gá la tát. Ilyen kor az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak
el nö ke fe lül vizs gá la ti kon fe ren ci át hív össze.

11. cikk

E jegy zõ köny vet, amely egy-egy ere de ti pél dány ban,
an gol, dán, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met, olasz, por tu -
gál és spa nyol nyel ven ké szült, amely tíz szö veg mind -
egyi ke egy aránt hi te les, az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csa
Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá ban he lye zik le tét be. A fõ tit kár
az alá író ál la mok kor má nyai ré szé re el jut tat egy-egy hi te -
le sí tett má so la tot.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak az aláb -
bi ak ban alá írá suk kal lát ták el e jegy zõ köny vet.

Kelt Brüsszel ben, az ezer ki lenc száz nyolc van nyol ca dik
év de cem ber ha vá nak ti zen ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]

EGYÜTTES NYILATKOZATOK

Együttes nyilatkozat

A Bel ga Ki rály ság, a Dán Ki rály ság, a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol
Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz -
tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály -
ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, va la mint Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá nak kor má nyai,

a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, 1980. jú ni us 19-én Ró má ban alá írás ra meg nyi tott
egyez mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál tal tör -
té nõ ér tel me zé sé rõl  szóló elsõ jegy zõ könyv alá írá sa kor,

an nak biz to sí tá sa szán dé ká val, hogy az egyez ményt a
le he tõ leg ha té ko nyabb és leg egy sé ge sebb mó don al kal -
maz zák,

kész nek nyi lat koz nak arra, hogy az Eu ró pai Kö zös sé -
gek Bí ró sá gá val együtt mû köd ve meg szer vez zék az azon
jog erõs ha tá ro za tok kal kap cso la tos in for má ci ók cse ré jét,
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ame lye ket a kér dé ses jegy zõ könyv 2. cik ké ben em lí tett bí -
ró sá gok hoz tak a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma -
zan dó jog ról  szóló egyez mény alap ján. Az in for má ció cse -
re az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:

– a 2. cikk a) pont já ban em lí tett bí ró sá gok ál tal ho zott
íté le tek nek és a 2. cikk b) pont já ban em lí tett bí ró sá gok ál -
tal ho zott je len tõs íté le tek nek az ille té kes nem ze ti ha tó sá -
gok ál tal a Bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sa,

– ezen íté le tek nek a Bí ró ság ál ta li osz tá lyo zá sa és tá jé -
koz ta tó jel le gû ki ér té ke lé se, be le ért ve szük ség sze rint ki -
vo na tok és for dí tá sok ké szí té sét, va la mint a kü lö nös je len -
tõ ség gel bíró íté le tek köz zé té te lét is,

– a tá jé koz ta tó anyag köz lé se a Bí ró ság ál tal a jegy zõ -
könyv ben ré szes ál la mok ille té kes nem ze ti ha tó sá ga i val,
va la mint a Bi zott ság gal és az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná -
csá val.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak az aláb -
bi ak ban alá írá suk kal lát ták el ezen együt tes nyi lat ko za tot.

Kelt Brüsszel ben, az ezer ki lenc száz nyolc van nyol ca dik
év de cem ber ha vá nak ti zen ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]

Együttes nyilatkozat

A Bel ga Ki rály ság, a Dán Ki rály ság, a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol
Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz -
tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály -
ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, va la mint Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá nak kor má nyai,

a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, 1980. jú ni us 19-én Ró má ban alá írás ra meg nyi tott
egyez mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál tal tör -
té nõ ér tel me zé sé rõl  szóló elsõ jegy zõ könyv alá írá sa kor,

te kin tet tel a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan -
dó jog ról  szóló egyez mény hez csa tolt együt tes nyi lat ko -
zat ra,

an nak biz to sí tá sa szán dé ká val, hogy az egyez ményt a
le he tõ leg ha té ko nyabb és leg egy sé ge sebb mó don al kal -
maz zák,

an nak meg elõ zé sé re tö re ked ve, hogy az egyez mény ér -
tel me zé sé vel kap cso la tos el té ré sek az egyez ménnyel el ér -
ni kí vánt egy sé ges sé get ve szé lyez tes sék,

azon vé le mé nyük nek ad nak han got, hogy az Eu ró pai
Kö zös sé gek tag já vá váló ál la mok nak csat la koz ni uk kell e
jegy zõ könyv höz.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak az aláb -
bi ak ban alá írá suk kal lát ták el ezen együt tes nyi lat ko za tot.

Kelt Brüsszel ben, az ezer ki lenc száz nyolc van nyol ca dik
év de cem ber ha vá nak ti zen ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]”

„Második Jegyzõkönyv
a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról

 szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra
megnyitott egyezmény értelmezése tekintetében
az Európai Közösségek Bíróságának hatáskörrel

történõ felruházásáról

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,

mi vel a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó
jog ról  szóló, 1980. jú ni us 19-én Ró má ban alá írás ra meg -
nyi tott egyez mény, a továb biak ban: a Ró mai Egyez mény,
a he te dik meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok irat le -
tét be he lye zé sét köve tõen ha tály ba lép,

mi vel a Ró mai Egyez mény ben meg ál la pí tott sza bá lyok
egy sé ges al kal ma zá sá hoz egy olyan me cha niz mus ki ala kí -
tá sa szük sé ges, amely biz to sít ja e sza bá lyok egy sé ges ér -
tel me zé sét, és mi vel en nek ér de ké ben meg fe le lõ ha tás kör -
rel kell fel ru ház ni az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gát még
azt meg elõ zõ en, hogy a Ró mai Egyez mény az Eu ró pai
Gaz da sá gi Kö zös ség va la mennyi tag ál la ma te kin te té ben
ha tály ba lép,

úgy ha tá roz tak, hogy meg kö tik e jegy zõ köny vet, és
e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként ki je löl ték:

[A tag ál la mok meg ha tal ma zott ja i nak fel so ro lá sa]

akik, az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak ke re té ben
ülé sez ve, ki cse rél ve jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma -
zá sa i kat,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

 (1) A Ró mai Egyez mény te kin te té ben az Eu ró pai Kö -
zös sé gek Bí ró sá ga ren del ke zik azon ha tás kör rel, amellyel
a Bí ró sá got az 1988. de cem ber 19-én Brüsszel ben meg kö -
tött, a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, 1980. jú ni us 19-én Ró má ban alá írás ra meg nyi tott
egyez mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál tal tör -
té nõ ér tel me zé sé rõl  szóló elsõ jegy zõ könyv vel fel ru ház -
ták. Az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak alap ok má nyá ról 
 szóló jegy zõ köny vet és a Bí ró ság el já rá si sza bály za tát al -
kal maz ni kell.
 (2) A Bí ró ság el já rá si sza bály za tát szük ség sze rint az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
188. cik ké nek meg fele lõen kell ki iga zí ta ni és ki egé szí te ni.

2. cikk

E jegy zõ köny vet az alá író ál la mok nak meg kell erõ sí te -
ni ük. A meg erõ sí tõ ok ira to kat az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta -
ná csa fõ tit ká rá nál kell le tét be he lyez ni.
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3. cikk

E jegy zõ könyv an nak a har ma dik hó nap nak az elsõ nap -
ján lép ha tály ba, amely azon idõ pon tot kö ve ti, ami kor a
meg erõ sí tõ ok ira tot az alá író ál la mok kö zül az utol só le tét -
be he lyez te.

4. cikk

E jegy zõ köny vet, amely egy-egy ere de ti pél dány ban,
an gol, dán, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met, olasz, por tu -
gál és spa nyol nyel ven ké szült, amely tíz szö veg mind -
egyi ke egy aránt hi te les, az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csa
Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá ban he lye zik le tét be. A fõ tit kár
az alá író ál la mok kor má nyai ré szé re el jut tat egy-egy hi te -
le sí tett má so la tot.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak az aláb -
bi ak ban alá írá suk kal lát ták el e jegy zõ köny vet.

Kelt Brüsszel ben, az ezer ki lenc száz nyolc van nyol ca dik
év de cem ber ha vá nak ti zen ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]”

5.  § A 2.  § c) pont já ban em lí tett mó do sí tó egyez mé nyek
ma gyar nyel vû hi te les szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Görög Köztársaságnak a szerzõdéses

kötelezettségekre alkalmazandó jogról  szóló,
Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott

egyezményhez történõ csatlakozásáról

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,

fi gye lem be véve, hogy a Gö rög Köz tár sa ság a Kö zös -
ség hez tör té nõ csat la ko zá sá val vál lal ta a szer zõ dé ses kö te -
le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló, Ró má ban, 1980.
jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zást,

úgy ha tá roz tak, hogy meg kö tik ezen egyez ményt, és
e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként a kö vet ke zõ sze mé lye ket
je löl ték ki:

[A tag ál la mok meg ha tal ma zott ja i nak fel so ro lá sa]

akik a Ta nács ban össze ül ve, ki cse rél ve jó és kel lõ alak -
ban ta lált meg ha tal ma zá sa i kat,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

A Gö rög Köz tár sa ság csat la ko zik a szer zõ dé ses kö te le -
zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló, Ró má ban, 1980.
jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott egyez mény hez.

2. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká ra el jut tat ja
a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló 
egyez mény dán, hol land, an gol, fran cia, né met, ír és olasz
nyel vû hi te le sí tett má so la tát a Gö rög Köz tár sa ság kor má -
nya ré szé re.

A szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény gö rög nyel vû vál to za tát mel lék let ként
csa tol ták. A gö rög nyel vû szö veg ugyan azon fel té te lek
sze rint hi te les, mint a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal -
ma zan dó jog ról  szóló egyez mény töb bi szö ve gei.

3. cikk

Az egyez ményt az alá író ál la mok nak meg kell erõsíte -
niük. A meg erõ sí tõ ok ira to kat az Eu ró pai Kö zös sé gek
 Tanácsa fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

4. cikk

Ez az egyez mény az egyez ményt meg erõ sí tõ ál la mok
kö zött az azt kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha -
tály ba, hogy a Gö rög Köz tár sa ság, va la mint a szer zõ dé ses
kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló egyez ményt
meg erõ sí tõ hét ál lam az utol só meg erõ sí tõ ok ira tot le tét be
he lyez te.

Ez az egyez mény az egyez ményt ké sõbb meg erõ sí tõ
min den szer zõ dõ ál lam te kin te té ben a meg erõ sí tõ ok irat
le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.

5. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká ra tá jé koz -
tat ja az alá író ál la mo kat a kö vet ke zõk rõl:

a) az egyes meg erõ sí tõ ok ira tok le tét be he lye zé se;

b) az egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont jai a szer zõ -
dõ ál la mok te kin te té ben.

6. cikk

Ezt az egyez ményt, amely egy-egy ere de ti pél dány ban,
an gol, dán, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met és spa nyol
nyel ven ké szült, és amely nek va la mennyi szö ve ge egy -
aránt hi te les, az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csa Fõ tit kár sá -
gá nak le vél tá rá ban he lye zik le tét be. A fõ tit kár mind egyik
alá író ál lam kor má nya ré szé re el jut tat egy hi te le sí tett má -
so la tot.
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Fen ti ek hi te lé ül, az alul írott meg ha tal ma zot tak ezen
egyez ményt alább kéz je gyük kel lát ták el.

Kelt Lu xem bo urg ban, az ezer ki lenc száz nyolc van ne -
gye dik év áp ri lis hó ti ze dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]”

„Egyezmény
a Spanyol Királyságnak és a Portugál

Köztársaságnak a szerzõdéses kötelezettségekre
alkalmazandó jogról  szóló, Rómában,

1980. június 19-én aláírásra megnyitott
egyezményhez történõ csatlakozásáról

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,

fi gye lem be véve, hogy a Spa nyol Ki rály ság és a Por tu -
gál Köz tár sa ság a Kö zös ség hez való csat la ko zá sá val vál -
lal ta a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, Ró má ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott
egyez mény hez tör té nõ csat la ko zást,

úgy ha tá roz tak, hogy meg kö tik ezen egyez ményt, és
e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként ki je löl ték a kö vet ke zõ
sze mé lye ket:

[A tag ál la mok meg ha tal ma zott ja i nak fel so ro lá sa]

akik a Ta nács ban össze ül ve, ki cse rél ve jó és kel lõ alak -
ban ta lált meg ha tal ma zá sa i kat,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

A Spa nyol Ki rály ság és a Por tu gál Köz tár sa ság csat la -
ko zik a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog -
ról  szóló, Ró má ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi -
tott egyez mény hez.

2. cikk

A szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

1. a 22. cikk (2) be kez dé sét, a 27. cik ket és a 30. cikk
(3) be kez dé sé nek má so dik mon da tát el kell hagy ni;

2. a 31. cikk d) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„d) a 23., 24., 25., 26. és 30. cikk alap ján tett köz le mé -
nyek”.

3. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká ra el jut tat ja
a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló 

egyez mény an gol, dán, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met
és olasz nyel vû hi te le sí tett má so la tát a Spa nyol Ki rály ság
és a Por tu gál Köz tár sa ság kor má nya ré szé re.

A szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény por tu gál és spa nyol nyel vû szö ve gét
ezen egyez mény I. és II. mel lék le te tar tal maz za. A por tu -
gál és spa nyol nyel vû szö veg ugyan azon fel té te lek sze rint
hi te les, mint a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan -
dó jog ról  szóló egyez mény töb bi szö ve ge.

4. cikk

Az egyez ményt az alá író ál la mok nak meg kell erõsíte -
niük. A meg erõ sí tõ ok ira to kat az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta -
ná csa fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

5. cikk

Ez az egyez mény az egyez ményt meg erõ sí tõ ál la mok
kö zött az azt kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha -
tály ba, hogy a Spa nyol Ki rály ság vagy a Por tu gál Köz tár -
sa ság, va la mint a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma -
zan dó jog ról  szóló egyez ményt meg erõ sí tõ va la me lyik ál -
lam az utol só meg erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez te.

Ez az egyez mény az egyez ményt ké sõbb meg erõ sí tõ
min den szer zõ dõ ál lam te kin te té ben a meg erõ sí tõ ok irat
le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.

6. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká ra ér te sí ti az 
alá író ál la mo kat a kö vet ke zõk rõl:

a) az egyes meg erõ sí tõ ok ira tok le tét be he lye zé se;
b) az egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont jai a szer zõ -

dõ ál la mok te kin te té ben.

7. cikk

Ezt az egyez ményt, amely egy-egy ere de ti pél dány ban,
an gol, dán, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met, olasz, por tu -
gál és spa nyol nyel ven ké szült, és amely nek va la mennyi
szö ve ge egy aránt hi te les, az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csa
Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá ban he lye zik le tét be. A fõ tit kár
min den alá író ál lam kor má nya ré szé re el jut tat egy hi te le sí -
tett má so la tot.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott, erre kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták ezen egyez ményt.

Kelt Fun chal ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven ket te dik
év má jus ha vá nak ti zen nyol ca dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]”
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„Egyezmény
az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak

és a Svéd Királyságnak a szerzõdéses
kötelezettségekre alkalmazandó jogról  szóló,

Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott
egyezményhez, valamint az egyezménynek a Bíróság

által történõ értelmezésérõl  szóló elsõ és második
jegyzõkönyvhöz való csatlakozásáról

Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés Ma gas
Szer zõ dõ Fe lei,

fi gye lem be véve, hogy az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn
Köz tár sa ság és a Svéd Ki rály ság az Eu ró pai Uni ó hoz tör -
té nõ csat la ko zá sá val vál lal ta a szer zõ dé ses kö te le zett sé -
gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló, Ró má ban, 1980. jú ni us
19-én alá írás ra meg nyi tott egyez mény hez, va la mint az
egyez mény nek a Bí ró ság ál tal tör té nõ ér tel me zé sé rõl
 szóló elsõ és má so dik jegy zõ köny vé hez való csat la ko zást,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és a Svéd
Ki rály ság csat la koz nak:

a) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, Ró má ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott
egyez mény hez, a továb biak ban: az 1980. évi egyez mény,
amely tar tal maz za a kö vet ke zõ egyez mé nyek ál tal tett ki -
iga zí tá so kat és mó do sí tá so kat:

– a Gö rög Köz tár sa ság nak a szer zõ dé ses kö te le zett sé -
gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról  szóló, 1984. áp ri lis 10-én Lu xem bo urg ban 
alá írt egyez mény, a továb biak ban: az 1984. évi egyez -
mény,

– a Spa nyol Ki rály ság nak és a Por tu gál Köz tár sa ság -
nak a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, 1992.
má jus 18-án Fun chal ban alá írt egyez mény, a továb biak -
ban: az 1992. évi egyez mény;

b) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál -
tal tör té nõ ér tel me zé sé rõl  szóló, 1988. de cem ber 19-én
alá írt elsõ jegy zõ könyv höz, a továb biak ban: az 1988. évi
elsõ jegy zõ könyv, amely tar tal maz za az 1992. évi egyez -
mény hez és az 1996. évi egyez mény hez tett ki iga zí tá so kat
és mó do sí tá so kat;

c) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló egyez mény nek az ér tel me zé se te kin te té ben az Eu ró -

pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak ha tás kör rel tör té nõ fel ru há -
zá sá ról  szóló, 1988. de cem ber 19-én alá írt má so dik jegy -
zõ könyv höz, a továb biak ban: az 1988. évi má so dik jegy -
zõ könyv.

II. CÍM

AZ 1980. ÉVI EGYEZMÉNYHEZ CSATOLT
JEGYZÕKÖNYV KIIGAZÍTÁSAI

2. cikk

Az 1980. évi egyez mény hez csa tolt jegy zõ könyv he lyé -
be az aláb bi szö veg lép:

„Az egyez mény ren del ke zé sei el le né re Dá nia, Svéd or -
szág és Finn or szág to vább ra is meg tart hat ja a ten ge ri áru -
szál lí tás ra vo nat ko zó kér dé sek re al kal ma zan dó jog gal
kap cso la tos nem ze ti ren del ke zé se ket, és e ren del ke zé se ket 
a Ró mai Egyez mény 23. cik ké ben meg ha tá ro zott el já rás
kö ve té se nél kül mó do sít hat ja. Az e te kin tet ben al kal ma -
zan dó nem ze ti ren del ke zé sek az aláb bi ak:

– Dá ni á ban, a »So lov« (a ten ge ri ha jó zás ról  szóló tör -
vény) 252.  §-a és 321.  §-ának (3) és (4) be kez dé se,

– Svéd or szág ban, a »sjö la gen« (a ten ge ri ha jó zás ról
 szóló tör vény) 13. fe je ze te 2. cik ké nek (1) és (2) be kez dé -
se és 14. fe je ze te 1. cik ké nek (3) be kez dé se,

– Finn or szág ban, a »me ri la ki«/»sjö la gen« (a ten ge ri
ha jó zás ról  szóló tör vény) 13. fe je ze te 2. cik ké nek (1) és
(2) be kez dé se és 14. fe je ze te 1. cik ké nek (3) be kez dé se.”

III. CÍM

AZ 1988. ÉVI ELSÕ JEGYZÕKÖNYV
KIIGAZÍTÁSAI

3. cikk

Az 1988. évi elsõ jegy zõ könyv 2. cikk a) pont já ba az
aláb bi fran cia be kez dé se ket kell be il lesz te ni:

a) a ti ze dik és ti zen egye dik fran cia be kez dés közé:
„– Auszt ri á ban:
az Obers te Ge richts hof, a Ver wal tungs ge richts hof és a

Ver fas sungs ge richts hof,”
b) a ti zen egye dik és a ti zen ket te dik fran cia be kez dés

közé:
„– Finn or szág ban:
kor ke in oi ke us/högs ta doms to len, kor ke in hallinto -

oikeus/högs ta för valt nings doms to len, mark ki na tu o mi o is -
tu in/mark nads doms to len és työ tu o mi o is tu in/ar bets doms -
to len,

– Svéd or szág ban:
Högs ta doms to len, Re ge rings rät ten, Ar bets doms to len

és Mark nads doms to len,”.
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IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. cikk

 (1) Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra el jut tat ja az
1980. évi egyez mény, az 1984. évi egyez mény, az 1988.
évi elsõ jegy zõ könyv, az 1988. évi má so dik jegy zõ könyv
és az 1992. évi egyez mény dán, hol land, an gol, fran cia, né -
met, gö rög, ír, olasz, spa nyol és por tu gál nyel vû hi te le sí tett 
má so la tát az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és a
Svéd Ki rály ság kor má nya ré szé re.
 (2) Az 1980. évi egyez mény, az 1984. évi egyez mény,
az 1988. évi elsõ jegy zõ könyv, az 1988. évi má so dik jegy -
zõ könyv és az 1992. évi egyez mény szö ve gé nek finn és
svéd nyel vû vál to za tai az 1980. évi egyez mény, az 1984.
évi egyez mény, az 1988. évi elsõ jegy zõ könyv, az 1988.
évi má so dik jegy zõ könyv és az 1992. évi egyez mény töb bi 
szö ve gé re vo nat ko zó fel té te lek kel azo nos fel té te lek sze -
rint hi te le sek.

5. cikk

Az egyez ményt az alá író ál la mok nak meg kell erõsíte -
niük. A meg erõ sí tõ ok ira to kat az Eu ró pai Unió Ta ná csá -
nak fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

6. cikk

 (1) Ez az egyez mény az azt meg erõ sí tõ ál la mok kö zött,
az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság vagy a Svéd
Ki rály ság és va la mely, a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al -
kal ma zan dó jog ról  szóló egyez ményt meg erõ sí tõ szer zõ dõ 
ál lam meg erõ sí tõ ok ira tá nak le tét be he lye zé sét kö ve tõ
har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.
 (2) Ez az egyez mény az egyez ményt ké sõbb meg erõ sí tõ
min den szer zõ dõ ál lam te kin te té ben a meg erõ sí tõ ok irat
le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.

7. cikk

Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra tá jé koz tat ja az
alá író ál la mo kat a kö vet ke zõk rõl:

a) az egyes meg erõ sí tõ ok ira tok le tét be he lye zé se;
b) az egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont jai a szer zõ -

dõ ál la mok te kin te té ben.

8. cikk

Ezt az egyez ményt, amely egy-egy ere de ti pél dány ban,
an gol, dán, finn, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met, olasz,
por tu gál, spa nyol és svéd nyel ven ké szült, és amely nek va -
la mennyi szö ve ge egy aránt hi te les, az Eu ró pai Unió Ta ná -
csa Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá ban he lye zik le tét be. A fõ tit -
kár mind egyik alá író ál lam kor má nya ré szé re el jut tat egy
hi te le sí tett má so la tot.

Kelt Brüsszel ben az ezer ki lenc száz ki lenc ven ha to dik év 
no vem ber ha vá nak hu szon ki len ce dik nap ján.

[A meg ha tal ma zot tak alá írá sai]

Közös Nyilatkozat

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek

meg vizs gál va az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn Köz -
tár sa ság nak és a Svéd Ki rály ság nak az 1980. évi egyez -
mény hez és az 1988. évi elsõ és má so dik jegy zõ könyv höz
tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló egyez mény ál tal mó do sí tott
1980. évi Ró mai Egyez mény hez mel lé kelt jegy zõ könyv
szö ve gét,

tu do má sul ve szik Dá nia, Svéd or szág és Finn or szág
azon nyi lat ko za tát, hogy ké szek meg vizs gál ni, mi lyen
mér ték ben ké pe sek biz to sí ta ni, hogy a ten ge ri fu va ro zás -
sal kap cso la tos kér dé sek re al kal ma zan dó nem ze ti jog ra
vo nat ko zó bár mely jö võ be ni mó do sí tás meg fe lel jen az
1980. évi Ró mai Egyez mény 23. cik ké ben meg ál la pí tott
el já rás nak.”

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.  §-ai a Csat la ko zá si Egyez mény
5. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek ha tály ba.

 (3) A Csat la ko zá si Egyez mény, il let ve e tör vény
2–5.  §-ai ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi -
nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál -
la pít ja meg.

 (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy-mi nisz ter, hogy
az 1980. évi egyez mény, az elsõ jegy zõ könyv és a má so dik 
jegy zõ könyv mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt 
szö ve gét a Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi XXIX.
törvény

a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén
 való védelmérõl szóló 1954. évi Hágai Egyezmény

Második Kiegészítõ Jegyzõkönyvének
kihirdetésérõl és a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló

1978. évi IV. törvény módosításáról*

(A Jegy zõ könyv meg erõ sí té sé rõl szó ló ok irat le tét be he -
lye zé se 2005. ok tó ber 26. nap ján meg tör tént; a Jegy zõ -
könyv – an nak 43. Cik ke 2. pont já nak ér tel mé ben – a Ma -
gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 2006. ja nu ár 26. nap -
ján ha tály ba lé pett.)

1. § Az Or szág gyû lés a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze -
üt kö zés ese tén való vé del mé rõl szó ló 1954. évi Há gai
Egyez mény Má so dik Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vét (a to váb -
bi ak ban: Jegy zõ könyv) e tör vénnyel ki hir de ti.

2. § Az Egyez mény 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:

„Second protocol to the 1954 Hague Convention for
the Protection of Cultural Property in the Event of

Armed Conflict

The Hague, 26. March 1999.

The par ties,

con scious of the need to im prove the pro tec tion of
cul tural prop erty in the event of armed con flict and to
es tab lish an en hanced sys tem of pro tec tion for spe cif i cally
des ig nated cul tural property,

re af firm ing the im por tance of the pro vi sions of the
Con ven tion for the Pro tec tion of Cul tural Prop erty in the
Event of Armed Con flict, done at The Hague on 14 May
1954, and em pha siz ing the ne ces sity to sup ple ment these
pro vi sions through mea sures to re in force their
implementation,

de sir ing to pro vide the High Con tract ing Par ties to the
Con ven tion with a means of be ing more closely in volved
in the pro tec tion of cul tural prop erty in the event of armed
con flict by es tab lish ing ap pro pri ate pro ce dures therefor,

con sid er ing that the rules gov ern ing the pro tec tion of
cul tural prop erty in the event of armed con flict should
re flect de vel op ments in in ter na tional law,

af firm ing that the rules of cus tom ary in ter na tional law
will con tinue to gov ern ques tions not reg u lated by the
pro vi sions of this Protocol,

have ag re ed as fol lows:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.

Chapter I

INTRODUCTION

Article 1

Definitions

For the pur poses of this Pro to col:
(a) „Party” means a State Party to this Pro to col; 
(b) „cul tural prop erty” means cul tural prop erty as

de fined in Ar ti cle 1 of the Con ven tion; 
(c) „Con ven tion” means the Con ven tion for the

Pro tec tion of Cul tural Prop erty in the Event of Armed
Con flict, done at The Hague on 14 May 1954; 

(d) „High Con tract ing Party” means a State Party to the
Con ven tion; 

(e) „en hanced pro tec tion” means the sys tem of
en hanced pro tec tion es tab lished by Ar ti cles 10 and 11; 

(f) „mil i tary ob jec tive” means an ob ject which by its
na ture, lo ca tion, pur pose, or use makes an ef fec tive
con tri bu tion to mil i tary ac tion and whose to tal or par tial
de struc tion, cap ture or neu tra li sa tion, in the cir cum stances
rul ing at the time, of fers a def i nite military advantage; 

(g) „il licit” means un der com pul sion or oth er wise in
vi o la tion of the ap pli ca ble rules of the do mes tic law of the
oc cu pied ter ri tory or of in ter na tional law;

(h) „List” means the In ter na tional List of Cul tural
Prop erty un der En hanced Pro tec tion es tab lished in
ac cor dance with Ar ti cle 27, sub-para graph 1(b); 

(i) „Di rec tor-Gen eral” means the Di rec tor-Gen eral of
UNESCO; 

(j) „UNESCO” means the United Na tions Ed u ca tional,
Sci en tific and Cul tural Or ga ni za tion; 

(k) „First Pro to col” means the Pro to col for the
Pro tec tion of Cul tural Prop erty in the Event of Armed
Con flict done at The Hague on 14 May 1954.

Article 2

Relation to the Convention

This Pro to col sup ple ments the Con ven tion in re la tions
be tween the Par ties.

Article 3

Scope of application

1. In ad di tion to the pro vi sions which shall ap ply in time 
of peace, this Pro to col shall ap ply in sit u a tions re ferred to
in Ar ti cle 18 para graphs 1 and 2 of the Con ven tion and in
Ar ti cle 22 para graph 1. 
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2. When one of the par ties to an armed con flict is not
bound by this Pro to col, the Par ties to this Pro to col shall
re main bound by it in their mu tual re la tions. They shall
fur ther more be bound by this Pro to col in re la tion to a State
party to the con flict which is not bound by it, if the lat ter
ac cepts the pro vi sions of this Pro to col and so long as it
applies them. 

Article 4

Relationship between Chapter 3 and other
provisions of the Convention and this Protocol

The ap pli ca tion of the pro vi sions of Chap ter 3 of this
Pro to col is with out prej u dice to:

(a) the ap pli ca tion of the pro vi sions of Chap ter I of the
Con ven tion and of Chap ter 2 of this Pro to col; 

(b) the ap pli ca tion of the pro vi sions of Chap ter II of the
Con ven tion save that, as be tween Par ties to this Pro to col
or as be tween a Party and a State which ac cepts and ap plies 
this Pro to col in ac cor dance with Ar ti cle 3 para graph 2,
where cul tural prop erty has been granted both spe cial
pro tec tion and en hanced pro tec tion, only the pro vi sions of
en hanced protection shall apply. 

Chapter II

GENERAL PROVISIONS REGARDING
 PROTECTION

Article 5

Safeguarding of cultural property

Pre pa ra tory mea sures taken in time of peace for the
safe guard ing of cul tural prop erty against the fore see able
ef fects of an armed con flict pur su ant to Ar ti cle 3 of the
Con ven tion shall in clude, as ap pro pri ate, the prep a ra tion
of in ven to ries, the plan ning of emer gency mea sures for
pro tec tion against fire or struc tural col lapse, the
prep a ra tion for the re moval of mov able cul tural prop erty
or the pro vi sion for ad e quate in situ pro tec tion of such
prop erty, and the des ig na tion of com pe tent au thor i ties
responsible for the safeguarding of cultural property.

Article 6

Respect for cultural property

With the goal of en sur ing re spect for cul tural prop erty in 
ac cor dance with Ar ti cle 4 of the Con ven tion: 

(a) a waiver on the ba sis of im per a tive mil i tary ne ces sity 
pur su ant to Ar ti cle 4 para graph 2 of the Con ven tion may
only be in voked to di rect an act of hos til ity against cul tural
prop erty when and for as long as: 

(i) that cul tural prop erty has, by its func tion, been made
into a mil i tary ob jec tive; and 

(ii) there is no fea si ble al ter na tive avail able to ob tain a
sim i lar mil i tary ad van tage to that of fered by di rect ing an
act of hos til ity against that ob jec tive; 

(b) a waiver on the ba sis of im per a tive mil i tary ne ces sity 
pur su ant to Ar ti cle 4 para graph 2 of the Con ven tion may
only be in voked to use cul tural prop erty for pur poses
which are likely to ex pose it to de struc tion or dam age
when and for as long as no choice is pos si ble be tween such
use of the cul tural prop erty and an other fea si ble method
for ob tain ing a sim i lar mil i tary ad van tage; 

(c) the de ci sion to in voke im per a tive mil i tary ne ces sity
shall only be taken by an of fi cer com mand ing a force the
equiv a lent of a bat tal ion in size or larger, or a force smaller
in size where cir cum stances do not per mit oth er wise; 

(d) in case of an at tack based on a de ci sion taken in
ac cor dance with sub-para graph (a), an ef fec tive ad vance
warn ing shall be given when ever cir cum stances per mit. 

Article 7

Precautions in attack

With out prej u dice to other pre cau tions re quired by
in ter na tional hu man i tar ian law in the con duct of mil i tary
op er a tions, each Party to the conflict shall:

(a) do ev ery thing fea si ble to ver ify that the ob jec tives to
be at tacked are not cul tural prop erty pro tected un der
Ar ti cle 4 of the Convention; 

(b) take all fea si ble pre cau tions in the choice of means
and meth ods of at tack with a view to avoid ing, and in any
event to min i miz ing, in ci den tal dam age to cul tural
prop erty pro tected un der Ar ti cle 4 of the Convention; 

(c) re frain from de cid ing to launch any at tack which
may be ex pected to cause in ci den tal dam age to cul tural
prop erty pro tected un der Ar ti cle 4 of the Con ven tion
which would be ex ces sive in re la tion to the con crete and
di rect mil i tary ad van tage anticipated; and 

(d) can cel or sus pend an at tack if it be comes ap par ent: 

(i) that the ob jec tive is cul tural prop erty pro tected un der
Ar ti cle 4 of the Con ven tion; 

(ii) that the at tack may be ex pected to cause in ci den tal
dam age to cul tural prop erty pro tected un der Ar ti cle 4 of
the Con ven tion which would be ex ces sive in re la tion to the 
con crete and di rect mil i tary ad van tage anticipated.
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Article 8

Precautions against the effects of hostilities

The Par ties to the con flict shall, to the max i mum ex tent
fea si ble:

(a) re move mov able cul tural prop erty from the vi cin ity
of mil i tary ob jec tives or pro vide for ad e quate in situ
pro tec tion; 

(b) avoid lo cat ing mil i tary ob jec tives near cul tural
prop erty.

Article 9

Protection of cultural property in occupied territory

1. With out prej u dice to the pro vi sions of Ar ti cles 4 and
5 of the Con ven tion, a Party in oc cu pa tion of the whole or
part of the ter ri tory of an other Party shall pro hibit and
pre vent in re la tion to the oc cu pied territory: 

(a) any il licit ex port, other re moval or trans fer of
own er ship of cul tural prop erty; 

(b) any ar chae o log i cal ex ca va tion, save where this is
strictly re quired to safe guard, re cord or pre serve cul tural
property; 

(c) any al ter ation to, or change of use of, cul tural
prop erty which is in tended to con ceal or de stroy cul tural,
his tor i cal or sci en tific evidence. 

2. Any ar chae o log i cal ex ca va tion of, al ter ation to, or
change of use of, cul tural prop erty in oc cu pied ter ri tory
shall, un less cir cum stances do not per mit, be car ried out in
close co-op er a tion with the com pe tent na tional au thor i ties
of the occupied territory. 

Chapter III

ENHANCED PROTECTION

Article 10

Enhanced protection

Cul tural prop erty may be placed un der en hanced
pro tec tion pro vided that it meets the fol low ing three
con di tions: 

(a) it is cul tural her i tage of the great est im por tance for
hu man ity; 

(b) it is pro tected by ad e quate do mes tic le gal and
ad min is tra tive mea sures re cog nis ing its ex cep tional
cul tural and his toric value and en sur ing the high est level of 
protection; 

(c) it is not used for mil i tary pur poses or to shield
mil i tary sites and a dec la ra tion has been made by the Party

which has con trol over the cul tural prop erty, con firm ing
that it will not be so used. 

Article 11

The granting of enhanced protection

1. Each Party should sub mit to the Com mit tee a list of
cul tural prop erty for which it in tends to re quest the
grant ing of en hanced pro tec tion. 

2. The Party which has ju ris dic tion or con trol over the
cul tural prop erty may re quest that it be in cluded in the List
to be es tab lished in ac cor dance with Ar ti cle 27
sub-para graph 1(b). This re quest shall in clude all
nec es sary in for ma tion re lated to the cri te ria men tioned in
Ar ti cle 10. The Com mit tee may in vite a Party to re quest
that cul tural prop erty be included in the List.

3. Other Par ties, the In ter na tional Com mit tee of the
Blue Shield and other non-gov ern men tal or gani sa tions
with rel e vant ex per tise may rec om mend spe cific cul tural
prop erty to the Com mit tee. In such cases, the Com mit tee
may de cide to in vite a Party to re quest in clu sion of that
cul tural property in the List. 

4. Nei ther the re quest for in clu sion of cul tural prop erty
sit u ated in a ter ri tory, sov er eignty or ju ris dic tion over
which is claimed by more than one State, nor its in clu sion,
shall in any way prej u dice the rights of the par ties to the
dispute. 

5. Upon re ceipt of a re quest for in clu sion in the List, the
Com mit tee shall in form all Par ties of the re quest. Par ties
may sub mit rep re sen ta tions re gard ing such a re quest to the
Com mit tee within sixty days. These rep re sen ta tions shall
be made only on the ba sis of the cri te ria men tioned in
Ar ti cle 10. They shall be spe cific and re lated to facts. The
Com mit tee shall con sider the rep re sen ta tions, pro vid ing
the Party re quest ing in clu sion with a rea son able
op por tu nity to re spond be fore tak ing the de ci sion. When
such rep re sen ta tions are be fore the Com mit tee, de ci sions
for in clu sion in the List shall be taken, not with stand ing
Ar ti cle 26, by a majority of four-fifths of its members
present and voting. 

6. In de cid ing upon a re quest, the Com mit tee should ask
the ad vice of gov ern men tal and non-gov ern men tal
or gani sa tions, as well as of in di vid ual experts.

7. A de ci sion to grant or deny en hanced pro tec tion may
only be made on the ba sis of the cri te ria men tioned in
Ar ti cle 10.

8. In ex cep tional cases, when the Com mit tee has
con cluded that the Party re quest ing in clu sion of cul tural
prop erty in the List can not ful fil the cri te ria of Ar ti cle 10
sub-para graph (b), the Com mit tee may de cide to grant
en hanced pro tec tion, pro vided that the re quest ing Party
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sub mits a re quest for in ter na tional assistance under
Article 32.

9. Upon the out break of hos til i ties, a Party to the
con flict may re quest, on an emer gency ba sis, en hanced
pro tec tion of cul tural prop erty un der its ju ris dic tion or
con trol by com mu ni cat ing this re quest to the Com mit tee.
The Com mit tee shall trans mit this re quest im me di ately to
all Par ties to the con flict. In such cases the Com mit tee will
con sider rep re sen ta tions from the Par ties con cerned on an
ex pe dited ba sis. The de ci sion to grant pro vi sional
en hanced pro tec tion shall be taken as soon as pos si ble and, 
not with stand ing Ar ti cle 26, by a ma jor ity of four-fifths of
its mem bers pres ent and vot ing. Pro vi sional en hanced
pro tec tion may be granted by the Com mit tee pend ing the
out come of the reg u lar pro ce dure for the grant ing of
en hanced pro tec tion, provided that the provisions of
Article 10 sub-paragraphs (a) and (c) are met.

10. En hanced pro tec tion shall be granted to cul tural
prop erty by the Com mit tee from the mo ment of its en try in
the List.

11. The Di rec tor-Gen eral shall, with out de lay, send to
the Sec re tary-Gen eral of the United Na tions and to all
Par ties no ti fi ca tion of any de ci sion of the Com mit tee to
in clude cul tural prop erty on the List.

Article 12

Immunity of cultural property under
enhanced protection

The Par ties to a con flict shall en sure the im mu nity of
cul tural prop erty un der en hanced pro tec tion by re frain ing
from mak ing such prop erty the ob ject of at tack or from any 
use of the prop erty or its im me di ate sur round ings in
sup port of military action. 

Article 13

Loss of enhanced protection

1. Cul tural prop erty un der en hanced pro tec tion shall
only lose such pro tec tion: 

(a) if such pro tec tion is sus pended or cancelled in
ac cor dance with Ar ti cle 14; or 

(b) if, and for as long as, the prop erty has, by its use,
be come a mil i tary ob jec tive. 

2. In the cir cum stances of sub-para graph 1(b), such
prop erty may only be the ob ject of at tack if: 

(a) the at tack is the only fea si ble means of ter mi nat ing
the use of the prop erty re ferred to in sub-para graph 1(b); 

(b) all fea si ble pre cau tions are taken in the choice of
means and meth ods of at tack, with a view to ter mi nat ing

such use and avoid ing, or in any event mini mis ing, dam age 
to the cul tural property; 

(c) un less cir cum stances do not per mit, due to
re quire ments of im me di ate self-de fence: 

(i) the at tack is or dered at the high est op er a tional level
of com mand; 

(ii) ef fec tive ad vance warn ing is is sued to the op pos ing
forces re quir ing the ter mi na tion of the use re ferred to in
sub-para graph 1(b); and 

(iii) rea son able time is given to the op pos ing forces to
re dress the sit u a tion.

Article 14

Suspension and cancellation of enhanced protection 

1. Where cul tural prop erty no lon ger meets any one of
the cri te ria in Ar ti cle 10 of this Pro to col, the Com mit tee
may sus pend its en hanced pro tec tion sta tus or can cel that
sta tus by re mov ing that cul tural prop erty from the List. 

2. In the case of a se ri ous vi o la tion of Ar ti cle 12 in
re la tion to cul tural prop erty un der en hanced pro tec tion
aris ing from its use in sup port of mil i tary ac tion, the
Com mit tee may sus pend its en hanced pro tec tion sta tus.
Where such vi o la tions are con tin u ous, the Com mit tee may
ex cep tion ally can cel the en hanced pro tec tion sta tus by
re mov ing the cultural property from the List. 

3. The Di rec tor-Gen eral shall, with out de lay, send to the 
Sec re tary-Gen eral of the United Na tions and to all Par ties
to this Pro to col no ti fi ca tion of any de ci sion of the
Com mit tee to sus pend or can cel the en hanced pro tec tion
of cultural property. 

4. Be fore tak ing such a de ci sion, the Com mit tee shall
af ford an op por tu nity to the Par ties to make their views
known. 

Chapter IV

CRIMINAL RESPONSIBILITY AND JURISDICTION

Article 15

Serious violations of this Protocol

1. Any per son com mits an of fence within the mean ing
of this Pro to col if that per son in ten tion ally and in vi o la tion
of the Con ven tion or this Pro to col com mits any of the
following acts: 

(a) mak ing cul tural prop erty un der en hanced pro tec tion
the ob ject of at tack; 

(b) us ing cul tural prop erty un der en hanced pro tec tion or 
its im me di ate sur round ings in sup port of mil i tary action; 
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(c) ex ten sive de struc tion or ap pro pri a tion of cul tural
prop erty pro tected un der the Con ven tion and this
Protocol; 

(d) mak ing cul tural prop erty pro tected un der the
Con ven tion and this Pro to col the ob ject of attack; 

(e) theft, pil lage or mis ap pro pri a tion of, or acts of
van dal ism di rected against cul tural prop erty pro tected
un der the Con ven tion. 

2. Each Party shall adopt such mea sures as may be
nec es sary to es tab lish as crim i nal of fences un der its
do mes tic law the of fences set forth in this Ar ti cle and to
make such of fences pun ish able by ap pro pri ate pen al ties.
When do ing so, Par ties shall com ply with gen eral
prin ci ples of law and in ter na tional law, in clud ing the rules
ex tend ing in di vid ual crim i nal re spon si bil ity to per sons
other than those who directly commit the act.

Article 16

Jurisdiction

1. With out prej u dice to para graph 2, each Party shall
take the nec es sary leg is la tive mea sures to es tab lish its
ju ris dic tion over of fences set forth in Ar ti cle 15 in the
fol low ing cases: 

(a) when such an of fence is com mit ted in the ter ri tory of
that State; 

(b) when the al leged of fender is a na tional of that State; 
(c) in the case of of fences set forth in Ar ti cle 15

sub-para graphs (a) to (c), when the al leged of fender is
pres ent in its ter ri tory. 

2. With re spect to the ex er cise of ju ris dic tion and
with out prej u dice to Ar ti cle 28 of the Con ven tion: 

(a) this Pro to col does not pre clude the in cur ring of
in di vid ual crim i nal re spon si bil ity or the ex er cise of
ju ris dic tion un der na tional and in ter na tional law that may
be ap pli ca ble, or af fect the ex er cise of ju ris dic tion un der
customary international law; 

(b) Ex cept in so far as a State which is not Party to this
Pro to col may ac cept and ap ply its pro vi sions in ac cor dance
with Ar ti cle 3 para graph 2, mem bers of the armed forces and
na tion als of a State which is not Party to this Pro to col, ex cept
for those na tion als serv ing in the armed forces of a State
which is a Party to this Pro to col, do not in cur in di vid ual
crim i nal re spon si bil ity by vir tue of this Pro to col, nor does
this Pro to col im pose an ob li ga tion to es tab lish ju ris dic tion
over such persons or to extradite them. 

Article 17

Prosecution

1. The Party in whose ter ri tory the al leged of fender of an 
of fence set forth in Ar ti cle 15 sub-para graphs 1 (a) to (c) is

found to be pres ent shall, if it does not ex tra dite that
per son, sub mit, with out ex cep tion what so ever and with out 
un due de lay, the case to its com pe tent au thor i ties, for the
pur pose of pros e cu tion, through pro ceed ings in
ac cor dance with its do mes tic law or with, if ap pli ca ble, the 
relevant rules of international law. 

2. With out prej u dice to, if ap pli ca ble, the rel e vant rules
of in ter na tional law, any per son re gard ing whom
pro ceed ings are be ing car ried out in con nec tion with the
Con ven tion or this Pro to col shall be guar an teed fair
treat ment and a fair trial in ac cor dance with do mes tic law
and in ter na tional law at all stages of the pro ceed ings, and
in no cases shall be pro vided guar an tees less fa vor able to
such per son than those provided by international law.

Article 18

Extradition

1. The of fences set forth in Ar ti cle 15 sub-para graphs 1
(a) to (c) shall be deemed to be in cluded as ex tra dit able
of fences in any ex tra di tion treaty ex ist ing be tween any of
the Par ties be fore the en try into force of this Pro to col.
Par ties un der take to in clude such of fences in ev ery
ex tra di tion treaty to be sub se quently concluded between
them. 

2. When a Party which makes ex tra di tion con di tional on 
the ex is tence of a treaty re ceives a re quest for ex tra di tion
from an other Party with which it has no ex tra di tion treaty,
the re quested Party may, at its op tion, con sider the pres ent
Pro to col as the le gal ba sis for ex tra di tion in re spect
of of fences as set forth in Ar ti cle 15 sub-paragraphs 1 (a)
to (c). 

3. Par ties which do not make ex tra di tion con di tional on
the ex is tence of a treaty shall re cog nise the of fences set
forth in Ar ti cle 15 sub-para graphs 1 (a) to (c) as
ex tra dit able of fences be tween them, sub ject to the
con di tions pro vided by the law of the requested Party. 

4. If nec es sary, of fences set forth in Ar ti cle 15
sub-para graphs 1 (a) to (c) shall be treated, for the
pur poses of ex tra di tion be tween Par ties, as if they had
been com mit ted not only in the place in which they
oc curred but also in the ter ri tory of the Par ties that have
es tab lished ju ris dic tion in ac cor dance with Article 16
paragraph 1.

Article 19

Mutual legal assistance

1. Par ties shall af ford one an other the great est mea sure
of as sis tance in con nec tion with in ves ti ga tions or crim i nal
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or ex tra di tion pro ceed ings brought in re spect of the
of fences set forth in Ar ti cle 15, in clud ing as sis tance in
ob tain ing ev i dence at their dis posal necessary for the
proceedings. 

2. Par ties shall carry out their ob li ga tions un der
para graph 1 in con for mity with any trea ties or other
ar range ments on mu tual le gal as sis tance that may ex ist
be tween them. In the ab sence of such trea ties or
ar range ments, Par ties shall af ford one an other as sis tance
in ac cor dance with their domestic law. 

Article 20

Grounds for refusal

1. For the pur pose of ex tra di tion, of fences set forth in
Ar ti cle 15 sub-para graphs 1 (a) to (c), and for the pur pose
of mu tual le gal as sis tance, of fences set forth in Ar ti cle 15
shall not be re garded as po lit i cal of fences nor as of fences
con nected with po lit i cal of fences nor as of fences in spired
by po lit i cal mo tives. Ac cord ingly, a re quest for ex tra di tion 
or for mu tual le gal as sis tance based on such of fences may
not be re fused on the sole ground that it con cerns a
po lit i cal of fence or an of fence con nected with a po lit i cal
offence or an offence inspired by political motives. 

2. Noth ing in this Pro to col shall be in ter preted as
im pos ing an ob li ga tion to ex tra dite or to af ford mu tual
le gal as sis tance if the re quested Party has sub stan tial
grounds for be liev ing that the re quest for ex tra di tion for
of fences set forth in Ar ti cle 15 sub-para graphs 1 (a) to (c)
or for mu tual le gal as sis tance with re spect to of fences set
forth in Ar ti cle 15 has been made for the pur pose of
pros e cut ing or pun ish ing a per son on ac count of that
per son’s race, re li gion, na tion al ity, eth nic or i gin or
po lit i cal opin ion or that com pli ance with the re quest
would cause prej u dice to that person’s position for any of
these reasons. 

Article 21

Measures regarding other violations

With out prej u dice to Ar ti cle 28 of the Con ven tion, each
Party shall adopt such leg is la tive, ad min is tra tive or
dis ci plin ary mea sures as may be nec es sary to sup press the
fol low ing acts when com mit ted intentionally: 

(a) any use of cul tural prop erty in vi o la tion of the
Con ven tion or this Pro to col; 

(b) any il licit ex port, other re moval or trans fer of
own er ship of cul tural prop erty from oc cu pied ter ri tory in
vi o la tion of the Con ven tion or this Protocol. 

Chapter V

THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN
ARMED CONFLICTS NOT OF AN INTERNATIONAL

CHARACTER

Article 22

Armed conflicts not of an international character

1. This Pro to col shall ap ply in the event of an armed
con flict not of an in ter na tional char ac ter, oc cur ring within
the ter ri tory of one of the Parties. 

2. This Pro to col shall not ap ply to sit u a tions of in ter nal
dis tur bances and ten sions, such as ri ots, iso lated and
spo radic acts of vi o lence and other acts of a sim i lar nature. 

3. Noth ing in this Pro to col shall be in voked for the
pur pose of af fect ing the sov er eignty of a State or the
re spon si bil ity of the gov ern ment, by all le git i mate means,
to main tain or re-es tab lish law and or der in the State or to
de fend the na tional unity and ter ri to rial integrity of the
State. 

4. Noth ing in this Pro to col shall prej u dice the pri mary
ju ris dic tion of a Party in whose ter ri tory an armed con flict
not of an in ter na tional char ac ter oc curs over the vi o la tions
set forth in Article 15. 

5. Noth ing in this Pro to col shall be in voked as a
jus ti fi ca tion for in ter ven ing, di rectly or in di rectly, for any
rea son what ever, in the armed con flict or in the in ter nal or
ex ter nal af fairs of the Party in the ter ri tory of which that
conflict occurs. 

6. The ap pli ca tion of this Pro to col to the sit u a tion
re ferred to in para graph 1 shall not af fect the le gal sta tus of
the par ties to the conflict. 

7. UNESCO may of fer its ser vices to the par ties to the
con flict. 

Chapter VI

INSTITUTIONAL ISSUES

Article 23

Meeting of the Parties

1. The Meet ing of the Par ties shall be con vened at the
same time as the Gen eral Con fer ence of UNESCO, and in
co-or di na tion with the Meet ing of the High Con tract ing
Par ties, if such a meet ing has been called by the
Di rec tor-Gen eral. 

2. The Meet ing of the Par ties shall adopt its Rules of
Pro ce dure. 
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3. The Meet ing of the Par ties shall have the fol low ing
func tions: 

(a) to elect the Mem bers of the Com mit tee, in
ac cor dance with Ar ti cle 24 para graph 1;

(b) to en dorse the Guide lines de vel oped by the
Com mit tee in ac cor dance with Ar ti cle 27 sub-para graph
1(a);

(c) to pro vide guide lines for, and to su per vise the use of
the Fund by the Com mit tee;

(d) to con sider the re port sub mit ted by the Com mit tee in 
ac cor dance with Ar ti cle 27 sub-para graph 1(d);

(e) to dis cuss any prob lem re lated to the ap pli ca tion of
this Pro to col, and to make rec om men da tions, as
ap pro pri ate.

4. At the re quest of at least one-fifth of the Par ties, the
Di rec tor-Gen eral shall con vene an Ex traor di nary Meet ing
of the Parties.

Article 24

Committee for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict

1. The Com mit tee for the Pro tec tion of Cul tural
Prop erty in the Event of Armed Con flict is hereby
es tab lished. It shall be com posed of twelve Par ties which
shall be elected by the Meet ing of the Parties. 

2. The Com mit tee shall meet once a year in or di nary
ses sion and in ex tra-or di nary ses sions when ever it deems
nec es sary. 

3. In de ter min ing mem ber ship of the Com mit tee, Par ties 
shall seek to en sure an eq ui ta ble rep re sen ta tion of the
dif fer ent re gions and cul tures of the world. 

4. Par ties mem bers of the Com mit tee shall choose as
their rep re sen ta tives per sons qual i fied in the fields of
cul tural her i tage, de fence or in ter na tional law, and they
shall endeavour, in con sul ta tion with one an other, to
en sure that the Com mit tee as a whole con tains ad e quate
ex per tise in all these fields. 

Article 25

Term of office

1. A Party shall be elected to the Com mit tee for four
years and shall be el i gi ble for im me di ate re-elec tion only
once. 

2. Not with stand ing the pro vi sions of para graph 1, the
term of of fice of half of the mem bers cho sen at the time of
the first elec tion shall cease at the end of the first or di nary
ses sion of the Meet ing of the Par ties fol low ing that at
which they were elected. These mem bers shall be cho sen

by lot by the Pres i dent of this Meet ing af ter the first
election. 

Article 26

Rules of procedure

1. The Com mit tee shall adopt its Ru les of Pro ce du re. A
ma jo rity of the mem bers shall cons ti tu te a qu o rum. 

2. De ci si ons of the Com mit tee shall be ta ken by a
 majority of two-thirds of its mem bers vo ting. 

3. Mem bers shall not par tic i pate in the vot ing on any
de ci sions re lat ing to cul tural prop erty af fected by an armed 
con flict to which they are parties. 

Article 27

Functions

1. The Com mit tee shall have the fol lo wing func ti ons: 
(a) to de ve lop Gu i de li nes for the imp le men ta ti on of this

Pro to col; 
(b) to grant, sus pend or can cel en hanced pro tec tion for

cul tural prop erty and to es tab lish, main tain and pro mote
the List of Cul tural Prop erty un der En hanced Protection; 

(c) to mon i tor and su per vise the im ple men ta tion of this
Pro to col and pro mote the iden ti fi ca tion of cul tural
prop erty un der en hanced protection; 

(d) to con sider and com ment on re ports of the Par ties, to
seek clar i fi ca tions as re quired, and pre pare its own re port
on the im ple men ta tion of this Pro to col for the Meet ing of
the Parties; 

(e) to re ceive and con sider re quests for in ter na tional
as sis tance un der Ar ti cle 32; 

(f) to de ter mine the use of the Fund; 
(g) to per form any other func tion which may be

as signed to it by the Meet ing of the Par ties. 

2. The func tions of the Com mit tee shall be per formed in
co-op er a tion with the Di rec tor-Gen eral. 

3. The Com mit tee shall co-op er ate with in ter na tional
and na tional gov ern men tal and non-gov ern men tal
or ga ni za tions hav ing ob jec tives sim i lar to those of the
Con ven tion, its First Pro to col and this Pro to col. To as sist
in the im ple men ta tion of its func tions, the Com mit tee may
in vite to its meet ings, in an ad vi sory ca pac ity, em i nent
pro fes sional or ga ni za tions such as those which have
for mal re  la  t ions with UNESCO, in clud ing the
In ter na tional Com mit tee of the Blue Shield (ICBS) and its
con stit u ent bod ies. Rep re sen ta tives of the In ter na tional
Cen tre for the Study of the Pres er va tion and Res to ra tion of 
Cul tural Prop erty (Rome Cen tre) (ICCROM) and of the
In ter na tional Com mit tee of the Red Cross (ICRC) may
also be invited to attend in an advisory capacity. 

2006/21. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1633



Article 28

Secretariat

The Com mit tee shall be as sisted by the Sec re tar iat of
UNESCO which shall pre pare the Com mit tee’s
doc u men ta tion and the agenda for its meet ings and shall
have the re spon si bil ity for the im ple men ta tion of its
decisions.

Article 29

The Fund for the Protection of Cultural Property
 in the Event of Armed Conflict

1. A Fund is hereby es tab lished for the fol low ing
pur poses: 

(a) to pro vide fi nan cial or other as sis tance in sup port of
pre pa ra tory or other mea sures to be taken in peace time in
ac cor dance with, inter alia, Ar ti cle 5, Ar ti cle 10
sub-para graph (b) and Article 30; and 

(b) to pro vide fi nan cial or other as sis tance in re la tion to
emer gency, pro vi sional or other mea sures to be taken in
or der to pro tect cul tural prop erty dur ing pe ri ods of armed
con flict or of im me di ate re cov ery af ter the end of
hos til i ties in ac cor dance with, inter alia, Ar ti cle 8
sub-paragraph (a). 

2. The Fund shall con sti tute a trust fund, in con for mity
with the pro vi sions of the fi nan cial reg u la tions of
UNESCO. 

3. Dis burse ments from the Fund shall be used only for
such pur poses as the Com mit tee shall de cide in ac cor dance 
with the guide lines as de fined in Ar ti cle 23 sub-para graph
3(c). The Com mit tee may ac cept con tri bu tions to be used
only for a cer tain programme or pro ject, pro vided that the
Com mit tee shall have de cided on the im ple men ta tion of
such programme or project. 

4. The re sources of the Fund shall con sist of: 
(a) vol un tary con tri bu tions made by the Par ties; 
(b) con tri bu tions, gifts or be quests made by: 
(i) other States;
(ii) UNESCO or other or ga ni za tions of the United

Na tions sys tem;
(iii) other in ter gov ern men tal or non-gov ern men tal

or ga ni za tions; and
(iv) pub lic or pri vate bod ies or in di vid u als;
(c) any in ter est ac cru ing on the Fund; 
(d) funds raised by col lec tions and re ceipts from events

or ga nized for the ben e fit of the Fund; and 
(e) all other re sources au tho rized by the guide lines

ap pli ca ble to the Fund. 

Chapter VII

DISSEMINATION OF INFORMATION
 AND INTERNATIONAL ASSISTANCE

Article 30

Dissemination

1. The Par ties shall endeavour by ap pro pri ate means,
and in par tic u lar by ed u ca tional and in for ma tion
programmes, to strengthen ap pre ci a tion and re spect for
cul tural prop erty by their entire population.

2. The Par ties shall dis sem i nate this Pro to col as widely
as pos si ble, both in time of peace and in time of armed
con flict.

3. Any mil i tary or ci vil ian au thor i ties who, in time of
armed con flict, as sume re spon si bil i ties with re spect to the
ap pli ca tion of this Pro to col, shall be fully ac quainted with
the text thereof. To this end the Par ties shall, as
appropriate:

(a) in cor po rate guide lines and in struc tions on the
pro tec tion of cul tural prop erty in their mil i tary reg u la tions;

(b) de velop and im ple ment, in co op er a tion with
UNESCO and rel e vant gov ern men tal and non-
gov ern men tal or ga ni za tions, peace time train ing and
ed u ca tional programmes;

(c) com mu ni cate to one an other, through the
Di rec tor-Gen eral, in for ma tion on the laws, ad min is tra tive
pro vi sions and mea sures taken un der sub-para graphs (a)
and (b);

(d) com mu ni cate to one an other, as soon as pos si ble,
through the Di rec tor-Gen eral, the laws and ad min is tra tive
pro vi sions which they may adopt to en sure the ap pli ca tion
of this Protocol.

Article 31

International cooperation

In sit u a tions of se ri ous vi o la tions of this Pro to col, the
Par ties un der take to act, jointly through the Com mit tee, or
in di vid u ally, in co op er a tion with UNESCO and the United 
Na tions and in con for mity with the Char ter of the United
Nations.

Article 32

International assistance

1. A Party may re quest from the Com mit tee
in ter na tional as sis tance for cul tural prop erty un der
en hanced pro tec tion as well as as sis tance with re spect to
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the prep a ra tion, de vel op ment or im ple men ta tion of the
laws, ad min is tra tive pro vi sions and mea sures referred to in 
Article 10. 

2. A party to the con flict, which is not a Party to this
Pro to col but which ac cepts and ap plies pro vi sions in
ac cor dance with Ar ti cle 3, para graph 2, may re quest
ap pro pri ate in ter na tional as sis tance from the Committee.

3. The Com mit tee shall adopt rules for the sub mis sion
of re quests for in ter na tional as sis tance and shall de fine the
forms the in ter na tional as sis tance may take.

4. Par ties are en cour aged to give tech ni cal as sis tance of
all kinds, through the Com mit tee, to those Par ties or
par ties to the con flict who re quest it.

Article 33

Assistance of UNESCO

1. A Party may call upon UNESCO for tech ni cal
as sis tance in or ga niz ing the pro tec tion of its cul tural
prop erty, such as pre pa ra tory ac tion to safe guard cul tural
prop erty, pre ven tive and or ga ni za tional mea sures for
emer gency sit u a tions and com pi la tion of na tional
in ven to ries of cul tural prop erty, or in con nec tion with any
other prob lem aris ing out of the ap pli ca tion of this
Pro to col. UNESCO shall ac cord such as sis tance within the 
lim its fixed by its programme and by its resources. 

2. Par ties are en cour aged to pro vide tech ni cal as sis tance 
at bi lat eral or mul ti lat eral level. 

3. UNESCO is au tho rized to make, on its own ini tia tive,
pro pos als on these mat ters to the Par ties. 

Chapter VIII

EXECUTION OF THIS PROTOCOL

Article 34

Protecting Powers

This Pro to col shall be ap plied with the co-op er a tion of
the Pro tect ing Pow ers re spon si ble for safe guard ing the
in ter ests of the Par ties to the conflict.

Article 35

Conciliation procedure

1. The Pro tect ing Pow ers shall lend their good of fices in 
all cases where they may deem it use ful in the in ter ests of
cul tural prop erty, par tic u larly if there is dis agree ment

be tween the Par ties to the con flict as to the ap pli ca tion or
in ter pre ta tion of the pro vi sions of this Protocol.

2. For this pur pose, each of the Pro tect ing Pow ers may,
ei ther at the in vi ta tion of one Party, of the
Di rec tor-Gen eral, or on its own ini tia tive, pro pose to the
Par ties to the con flict a meet ing of their rep re sen ta tives,
and in par tic u lar of the au thor i ties re spon si ble for the
pro tec tion of cul tural prop erty, if con sid ered ap pro pri ate,
on the ter ri tory of a State not party to the con flict. The
Par ties to the con flict shall be bound to give ef fect to the
pro pos als for meet ing made to them. The Pro tect ing
Pow ers shall pro pose for ap proval by the Par ties to the
con flict a per son be long ing to a State not party to the
con flict or a per son pre sented by the Di rec tor-Gen eral,
which per son shall be in vited to take part in such a meeting 
in the capacity of Chairman.

Article 36

Conciliation in absence of Protecting Powers

1. In a con flict where no Pro tect ing Pow ers are
ap pointed the Di rec tor-Gen eral may lend good of fices or
act by any other form of con cil i a tion or me di a tion, with a
view to set tling the disagreement.

2. At the in vi ta tion of one Party or of the
Di rec tor-Gen eral, the Chair man of the Com mit tee may
pro pose to the Par ties to the con flict a meet ing of their
rep re sen ta tives, and in par tic u lar of the au thor i ties
re spon si ble for the pro tec tion of cul tural prop erty, if
con sid ered ap pro pri ate, on the ter ri tory of a State not party
to the conflict.

Article 37

Translations and reports

1. The Par ties shall trans late this Pro to col into their
of fi cial lan guages and shall com mu ni cate these of fi cial
trans la tions to the Di rec tor-Gen eral. 

2. The Par ties shall sub mit to the Com mit tee, ev ery four
years, a re port on the im ple men ta tion of this Pro to col. 

Article 38

State responsibility

No pro vi sion in this Pro to col re lat ing to in di vid ual
crim i nal re spon si bil ity shall af fect the re spon si bil ity of
States un der in ter na tional law, in clud ing the duty to
provide reparation.
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Chapter IX

FINAL CLAUSES

Article 39

Languages

This Pro to col is drawn up in Arabic, Chi nese, Eng lish,
French, Rus sian and Span ish, the six texts be ing equally
au then tic.

Article 40

Signature

This Pro to col shall bear the date of 26 March 1999. It
shall be opened for sig na ture by all High Con tract ing
Par ties at The Hague from 17 May 1999 un til 31 De cem ber 
1999.

Article 41

Ratification, acceptance or approval

1. This Pro to col shall be sub ject to rat i fi ca tion,
ac cep tance or ap proval by High Con tract ing Par ties which
have signed this Pro to col, in ac cor dance with their
re spec tive con sti tu tional procedures.

2. The in stru ments of rat i fi ca tion, ac cep tance or
ap proval shall be de pos ited with the Di rec tor-Gen eral. 

Article 42

Accession

1. This Pro to col shall be open for ac ces sion by other
High Con tract ing Par ties from 1 Jan u ary 2000. 

2. Ac ces sion shall be ef fected by the de posit of an
in stru ment of ac ces sion with the Di rec tor-Gen eral.

Article 43

Entry into force

1. This Pro to col shall en ter into force three months af ter
twenty in stru ments of rat i fi ca tion, ac cep tance, ap proval or
ac ces sion have been deposited.

2. There af ter, it shall en ter into force, for each Party,
three months af ter the de posit of its in stru ment of
rat i fi ca tion, ac cep tance, ap proval or accession. 

Article 44

Entry into force in situations of armed conflict 

The sit u a tions re ferred to in Ar ti cles 18 and 19 of the
Con ven tion shall give im me di ate ef fect to ratifications,
ac cep tan ces or ap prov als of or ac ces sions to this Pro to col
de pos ited by the par ties to the con flict ei ther be fore or af ter 
the be gin ning of hos til i ties or oc cu pa tion. In such cases the 
Di rec tor-Gen eral shall trans mit the com mu ni ca tions
re ferred to in Article 46 by the speediest method.

Article 45

Denunciation

1. Each Party may de nounce this Pro to col.

2. The de nun ci a tion shall be no ti fied by an in stru ment in 
writ ing, de pos ited with the Di rec tor-Gen eral.

3. The de nun ci a tion shall take ef fect one year af ter the
re ceipt of the in stru ment of de nun ci a tion. How ever, if, on
the ex piry of this pe riod, the de nounc ing Party is in volved
in an armed con flict, the de nun ci a tion shall not take ef fect
un til the end of hos til i ties, or un til the op er a tions of
re pa tri at ing cul tural prop erty are completed, whichever is
the later.

Article 46

Notifications

The Di rec tor-Gen eral shall in form all High Con tract ing
Par ties as well as the United Na tions, of the de posit of all
the in stru ments of rat i fi ca tion, ac cep tance, ap proval or
ac ces sion pro vided for in Ar ti cles 41 and 42 and of
de nun ci a tions provided for Article 45.

Article 47

Registration with the United Nations

In con for mity with Ar ti cle 102 of the Char ter of the
United Na tions, this Pro to col shall be reg is tered with the
Sec re tar iat of the United Na tions at the re quest of the
Di rec tor-Gen eral.

In faith whereof the un der signed, duly au tho rized, have
signed the pres ent Pro to col.

Done at The Hague, this twenty-sixth day of March
1999, in a sin gle copy which shall be de pos ited in the
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ar chives of the UNESCO, and cer ti fied true cop ies of
which shall be de liv ered to all the High Con tract ing
Parties.

Második Jegyzõkönyv
a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való

védelmérõl szóló 1954. évi Hágai Egyezményhez

A Fe lek

fel is mer ve, hogy a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt -
kö zés ese tén való vé del mé nek ja ví tá sá ra és kü lön meg ha -
tá ro zott kul tu rá lis ja vak te kin te té ben ki emelt vé del mi
rend szer lét re ho zá sá ra van szük ség,

is mé tel ten meg erõ sít ve a kul tu rá lis ja vak fegy ve res
össze üt kö zés ese tén való vé del me tár gyá ban Há gá ban,
1954. má jus 14-én kelt Egyez mény ren del ke zé se it, és ki -
hang sú lyoz va, hogy ezen ren del ke zé se ket vég re haj tá suk
elõ se gí té sét cél zó in téz ke dé sek út ján ki kell egé szí te ni,

az zal a szán dék kal, hogy az Egyez ményt alá író Ma gas
Szer zõ dõ Fe lek ré szé re olyan esz közt biz to sít son, amely
köz vet le nebb rész vé te lü ket te szi le he tõ vé a kul tu rá lis ja -
vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén való vé del mé ben en nek 
meg fe le lõ el já rá sok lét re ho zá sá val,

te kin tet tel arra, hogy a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze -
üt kö zés ese tén való vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok a
nem zet kö zi jog vál to zá sát tük rö zik,

meg erõ sít ve, hogy a je len Jegy zõ könyv ren del ke zé sei
ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek re to vább ra is a be vett
nem zet kö zi jog sza bá lyai irány adók,

a kö vet ke zõ kér dé sek ben ál la pod tak meg:

I. Fejezet

BEVEZETÉS

1. Cikk

Definíciók

A je len Jegy zõ könyv szem pont já ból
a) a „Fe lek” a je len Jegy zõ könyv ben részt vevõ Ál la mo -

kat je len tik;
b) „kul tu rá lis ja vak” alatt az Egyez mény 1. Cik ké ben

meg ha tá ro zott kul tu rá lis ja vak ér ten dõk;
c) „Egyez mény” alatt a kul tu rá lis ja vak fegy ve res

össze üt kö zés ese tén való vé del mé rõl  szóló Há gai Egyez -
mény ér ten dõ, amely Há gá ban ké szült 1954. má jus 14-én;

d) „Ma gas Szer zõ dõ Fél” alatt va la mely az Egyez mény -
ben részt vevõ Ál lam ér ten dõ;

e) a „ki emelt vé de lem” a 10. és 11. Cikk ben meg ál la pí -
tott ki emelt vé del mi rend szert je len ti;

f) „ka to nai cél pont nak” az a tárgy te kin ten dõ, amely jel -
le gé nél, fek vé sé nél, cél já nál és hasz ná la tá nál fog va ha té -
kony sze re pet tölt be ka to nai ak ci ó ban, és amely nek tel jes

vagy rész le ges meg sem mi sí té se, el fog la lá sa vagy sem le -
ge sí té se az adott idõ ben ural ko dó kö rül mé nyek kö zött ha -
tá ro zott ka to nai elõnyt biz to sít;

g) „til tott” a nem zet kö zi jog vagy a meg szál lott te rü le -
ten be lül ha tá lyos tör vények al kal ma zan dó sza bá lya i nak
kény szer alat ti vagy más mó don való meg sér té sét je len ti;

h) a „jegy zék” a 27. Cikk 1. pont já nak b) be kez dés sze -
rint meg ál la pí tott ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja -
vak nem zet kö zi jegy zé két je len ti;

i) „Fõ igaz ga tó” alatt az UNESCO Fõ igaz ga tó ja ér ten dõ;
j) „UNESCO” az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu -

do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze tét je len ti;
k) „Elsõ Jegy zõ könyv nek” a kul tu rá lis ja vak fegy ve res

össze üt kö zés ese tén való vé del me tár gyá ban Há gá ban,
1954. má jus 14-én kelt Jegy zõ könyv te kin ten dõ.

2. Cikk

Az Egyezményhez való viszony

A je len Jegy zõ könyv ki egé szí ti az Egyez ményt a je len
Jegy zõ könyv ben részt vevõ Fe lek kö zöt ti vi szony lat ban.

3. Cikk

Alkalmazási terület

1. A béke ide jén al kal ma zan dó ren del ke zé se ken kí vül,
az Egyez mény 18. Cik ke 1. és 2. pont já ban, va la mint a
22. Cikk 1. pont já ban meg ha tá ro zott hely ze tek ese té ben a
je len Jegy zõ könyv ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

2. Ha a fegy ve res össze üt kö zés ben részt vevõ Fe lek
egyi ké re néz ve nem kö te le zõ a je len Jegy zõ könyv, az ab -
ban ré szes egyéb Fe lek egy más kö zöt ti vi szo nyá ban a
Jegy zõ könyv vál to zat la nul kö te le zõ ma rad. Nem kü lön ben 
kö te le zõ a je len Jegy zõ könyv az össze üt kö zõ nem ré szes
Ál lam mal való vi szony lat ban is, ha az el fo gad ja ezen
Jegy zõ könyv ren del ke zé se it, annyi ban, amennyi ben tény -
leg al kal maz za azo kat.

4. Cikk

Az Egyezmény és a jelen Jegyzõkönyv III. fejezete
 és egyéb rendelkezései közötti viszony

A je len Jegy zõ könyv III. fe je ze té ben fog lalt ren del ke -
zé sek al kal ma zá sa nem érin ti:

a) az Egyez mény I. fe je ze té ben, va la mint a je len Jegy -
zõ könyv II. fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé sek al kal ma zá -
sát;

b) az Egyez mény II. fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé sek
al kal ma zá sát, ki vé ve azt az ese tet, ami kor – akár a je len
Jegy zõ könyv ben ré szes Fe lek kö zött vagy va la mely Fél és
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egy olyan Ál lam kö zött szü le tik meg ál la po dás, amely el fo -
gad ja és tény le ge sen al kal maz za a je len Jegy zõ köny vet a
3. Cikk 2. pont já val össz hang ban, amely nek ér tel mé ben a
kul tu rá lis ja vak te kin te té ben mind a kü lön le ges, mind a ki -
emelt vé de lem en ge dé lyez ve lett – csak a ki emelt vé de lem
ren del ke zé sei al kal ma zan dók.

II. Fejezet

A VÉDELEMRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK

5. Cikk

A kulturális javak oltalmazása

A kul tu rá lis ja vak nak béke ide jén fegy ve res össze üt kö -
zés elõ re lát ha tó be ha tá sa i val szem be ni, az Egyez mény
3. Cik ke sze rin ti ol tal ma zá sá nak elõ ké szí té sé re tett in téz -
ke dé sek, amennyi ben szük sé ges, ter jed je nek ki a kö vet ke -
zõk re: lel tár ké szí tés, szük ség in téz ke dé sek meg ter ve zé se
tûz és szer ke ze ti össze om lás ese té re, elõ ké szü le tek ingó
kul tu rá lis ja vak el szál lí tá sá ra vagy gon dos ko dás az em lí -
tett kul tu rá lis ja vak meg fe le lõ hely szí ni vé del mé rõl, és a
kul tu rá lis ja vak ol tal ma zá sá ért fe le lõs ille té kes ha tó sá gok
ki je lö lé se.

6. Cikk

Kulturális javak kímélése

Az Egyez mény 4. Cik ké vel össz hang ban a kul tu rá lis ja -
vak kí mé lé se biz to sí tá sá nak cél já ból:

a) az Egyez mény 4. Cik ké nek 2. pont ja sze rin ti el ke rül -
he tet len ka to nai szük ség alap ján men tes sé get fel ol da ni, és
kul tu rá lis ja vak el len el len sé ges cse lek ményt el kö vet ni
csak ab ban az eset ben és csak ad dig le het, amíg:

(i) az em lí tett kul tu rá lis ja vak funk ci ó ju kat te kint ve ka -
to nai cél pon tok ká vál tak; és

(ii) más éssze rû meg ol dás nem áll ren del ke zés re, amely
a szó ban for gó cél pont el len el kö ve tett el len sé ges cse lek -
mény ál tal nyúj tott ka to nai elõny höz ha son ló le he tõ sé get
kí nál na;

b) az Egyez mény 4. Cik ké nek 2. pont ja sze rin ti el ke rül -
he tet len ka to nai szük ség alap ján men tes sé get fel ol da ni, és
a kul tu rá lis ja va kat olyan cé lok ra fel hasz nál ni, ame lyek
azo kat meg ron gá ló dás nak vagy meg sem mi sü lés nek te het -
nék ki, csak ab ban az eset ben és csak ad dig le het, amíg ha -
son ló ka to nai elõny el éré sé hez nincs le he tõ ség a kul tu rá lis
ja vak ilyen hasz ná la ta és más éssze rû mód szer kö zöt ti vá -
lasz tás ra;

c) el ke rül he tet len ka to nai szük ség re vo nat ko zó dön tést
csak zász ló alj jal egyen lõ vagy an nál je len tõ sebb ka to nai
erõ pa rancs no ka hoz hat, vagy an nál ki sebb ka to nai erõé,

amennyi ben a kö rül mé nyek más le he tõ ség re nem ad nak
mó dot;

d) az a) be kez dés sze rint ho zott dön tés alap ján in dí tott
tá ma dás ese té ben, amennyi ben a kö rül mé nyek meg en ge -
dik, a dön tést elõ ze tesen meg fele lõen kö zöl ni kell.

7. Cikk

Támadás esetén tett óvintézkedések

A ka to nai mû ve le tek le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó nem -
zet kö zi hu ma ni tá ri us jog ál tal elõ írt egyéb óv in téz ke dé sek
sé rel me nél kül, az össze üt kö zõ Fe lek:

a) min den le he tõt el kö vet nek an nak biz to sí tá sá ra, hogy
a tá ma dás cél pont jai ne az Egyez mény 4. Cik ke ér tel mé -
ben vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak le gye nek;

b) a tá ma dás esz kö ze i nek és mód sze re i nek ki vá lasz tá sa
so rán min den éssze rû óv in téz ke dést meg tesz nek an nak ér -
de ké ben, hogy az Egyez mény 4. Cik ke sze rin ti vé de lem
alatt álló kul tu rá lis ja vak eset le ges meg ron gá ló dá sát el ke -
rül jék, vagy min den kép pen a le he tõ leg ki sebb re csök kent -
sék;

c) tar tóz kod nak olyan tá ma dás meg in dí tá sá ról dön tést
hoz ni, amely az Egyez mény 4. Cik ke ér tel mé ben vé de lem
alatt álló kul tu rá lis ja vak eset le ges olyan meg ron gá ló dá sát
okoz hat ja, amely az elõ re lát ha tó konk rét és köz vet len ka -
to nai elõny szem pont já ból túl zott mér té kû len ne; va la mint

d) meg szün te tik és fel füg gesz tik a tá ma dást, ha nyil ván -
va ló vá vá lik, hogy:

(i) a cél pon tok az Egyez mény 4. Cik ke ér tel mé ben vé -
de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak;

(ii) a tá ma dás az Egyez mény 4. Cik ke ér tel mé ben vé de -
lem alatt álló kul tu rá lis ja vak eset le ges olyan meg ron gá ló -
dá sát okoz hat ja, ami a vár ha tó konk rét és köz vet len ka to -
nai elõny szem pont já ból túl zott mér té kû len ne.

8. Cikk

Ellenségeskedéssel szembeni óvintézkedések

Az össze üt kö zõ Fe lek, ami lyen mér ték ben le het sé ges:
a) az ingó kul tu rá lis ja va kat a ka to nai cél pon tok kö ze lé -

bõl el szál lít ják vagy a hely szí nen meg fe le lõ vé de lem rõl
gon dos kod nak;

b) el ke rü lik ka to nai cél pon tok kul tu rá lis ja vak mel lett
tör té nõ el he lye zé sét.

9. Cikk

Megszállott területen lévõ kulturális javak védelme

1. Az Egyez mény 4. és 5. Cik ké ben fog lalt ren del ke zé -
se i nek sé rel me nél kül a más fél te rü le tét rész ben vagy
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egész ben meg szál ló Fél kö te les a meg szál lott te rü let re
néz ve meg til ta ni és meg elõz ni:

a) a kul tu rá lis ja vak til tott ki vi te lét, egyéb mó don tör té -
nõ el szál lí tá sát vagy tu laj don jo gá nak át ru há zá sát;

b) bár mely ré gé sze ti fel tá rást, ki vé ve, ha az szi go rú an a
kul tu rá lis ja vak ol tal ma zá sá hoz, nyil ván tar tás ba vé te lé hez 
vagy meg õr zé sé hez szük sé ges;

c) a kul tu rá lis ja vak oly át ala kí tá sát, más cél ra tör té nõ fel -
hasz ná lá sát, amely kul tu rá lis, tör té ne ti vagy tu do má nyos bi -
zo nyí té kok el rej té sét vagy meg sem mi sí té sét cé loz za.

2. A meg szál lott te rü le ten lévõ kul tu rá lis ja vak ré gé -
sze ti fel tá rá sa, át ala kí tá sa vagy más cél ra tör té nõ fel hasz -
ná lá sa, amennyi ben a kö rül mé nyek meg en ge dik, a meg -
szál lott te rü let ille té kes bel föl di ha tó sá ga i val szo ros
együtt mû kö dés ben tör tén jen.

III. Fejezet

KIEMELT VÉDELEM

10. Cikk

Kiemelt védelem

A kul tu rá lis ja vak ki emelt vé de lem alá he lyez he tõk, fel -
té ve, hogy azok a kö vet ke zõ há rom fel té tel nek ele get tesz -
nek:

a) az em be ri ség szá má ra ki emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu -
rá lis örök sé gek;

b) a kul tu rá lis ja va kat meg fe le lõ bel sõ jogi és köz igaz -
ga tá si in téz ke dé sek vé dik, ame lyek el is me rik azok ki vé te -
les kul tu rá lis-tör té nel mi ér té két, és biz to sít ják leg ma ga -
sabb szin tû vé del mü ket;

c) nem hasz nál ják azo kat ka to nai cé lok ra vagy ka to nai
te rü le tek meg vé dé sé re, to váb bá a kul tu rá lis ja vak fe lett
fel ügye le tet gya kor ló Fél nyi lat ko za tot tett, amely ben
meg erõ sí ti, hogy nem ke rül sor ilyen célú fel hasz ná lás ra.

11. Cikk

A kiemelt védelem engedélyezése

1. Mind egyik Fél lis tát ter jeszt elõ a Bi zott ság nak
azok ról a kul tu rá lis ja vak ról, ame lyek ki emelt vé del mé nek 
en ge dé lye zé se iránt ké rel met kí ván in téz ni.

2. A kul tu rá lis ja vak fe lett fenn ha tó ság gal bíró és fel -
ügye le tet gya kor ló Fél kér he ti azok fel vé te lét a 27. Cikk
1. pont já nak b) be kez dé sé vel össz hang ban meg ál la pí tott
jegy zék be. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a 10. Cikk ben
fog lalt fel té te lek hez kap cso ló dó va la mennyi szük sé ges in -
for má ci ót. A Bi zott ság fel kér he ti va la me lyik Fe let, hogy
kér vé nyez ze a szó ban for gó kul tu rá lis ja vak jegy zék be fel -
vé te lét.

3. Egyéb fe lek, a Kék Pajzs Nem zet kö zi Bi zott sá ga és
más, meg fe le lõ szak ér te lem mel ren del ke zõ nem kor mány -
za ti szer ve ze tek ja vas la tot te het nek a Bi zott ság nak bi zo -
nyos kul tu rá lis ja vak ra néz ve. Eb ben az eset ben a Bi zott -
ság dönt het va la mely Fél fel ké ré sé rõl, hogy a szó ban for gó 
Fél ké rel mez ze kul tu rá lis ja va i nak a jegy zék be való fel vé -
te lét.

4. Az olyan te rü le ten fek võ kul tu rá lis ja vak nak, ame -
lyek fe let ti szu ve re ni tás ra vagy fenn ha tó ság ra több Ál lam
is igényt tart, sem a jegy zék be való fel vé te lük irán ti ké re -
lem, sem maga a fel vé te lük, sem mi kép pen sem sért he ti a
vi tá ban álló Fe lek jo ga it.

5. A jegy zék be való fel vé tel irán ti ké re lem kéz hez vé te -
le kor a Bi zott ság kö te les va la mennyi Fe let a ké re lem rõl tá -
jé koz tat ni. A Fe lek a ké rel met il le tõ en hat van na pon be lül
til ta ko zást in téz het nek a Bi zott ság hoz. A fen ti til ta ko zá -
sok ki zá ró lag a 10. Cikk ben fog lalt fel té te lek alap ján tör -
tén het nek. A til ta ko zá sok konk ré tak és tény sze rû ek le gye -
nek. A Bi zott ság mér le ge li a til ta ko zá so kat, a dön tés meg -
ho za ta la elõtt meg fe le lõ mó dot biz to sít va a fel vé telt kérõ
Fél nek a vá lasz ra. Ha ilyen til ta ko zá sok ke rül nek a Bi zott -
ság elé, a 26. Cikk re való te kin tet nél kül, a Bi zott ság a je -
len lé võ és sza va zó ta gok négy ötö dös több sé gé vel hoz za
meg dön té sét.

6. A ké rés el bí rá lá sa so rán a Bi zott ság kor mány za ti és
nem kor mány za ti, va la mint egyé ni szak ér tõk ta ná csát is
ki kér he ti.

7. Ki emelt vé de lem en ge dé lye zé sé rõl vagy el uta sí tá sá -
ról  szóló dön tés ki zá ró lag a 10. Cikk ben em lí tett fel té te lek
alap ján szü let het.

8. Ki vé te les ese tek ben, ami kor a Bi zott ság arra a kö -
vet kez te tés re ju tott, hogy a kul tu rá lis ja vak jegy zék be való 
fel vé te lét ké rel me zõ Fél nem tud ja a 10. Cikk b) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fel té te le ket tel je sí te ni, a Bi zott ság
dönt het a ki emelt vé de lem meg adá sá ról, fel té ve, hogy a
ké rel me zõ Fél a 32. Cik kel össz hang ban nem zet kö zi se gít -
ség irán ti ké rel met nyújt be.

9. El len sé ges ke dé sek ki tö ré se kor az össze üt kö zõ Fél
ve szély hely zet alap ján kér he ti a fenn ha tó sá ga és fel ügye -
le te alá tar to zó kul tu rá lis ja vak ki emelt vé del mét, amely
ké rel met a Bi zott ság hoz kell in téz ni. A ké rel met a Bi zott -
ság va la mennyi össze üt kö zõ Fél hez ha la dék ta la nul kö te -
les el jut tat ni. Az ilyen ese tek ben a Bi zott ság sür gõs sé gi
ala pon mér le ge li a szó ban for gó Fe lek tõl be ér ke zett til ta -
ko zá so kat. Az ide ig le nes ki emelt vé de lem rõl  szóló dön -
tést, amint le het, a je len le võ és sza va zó ta gok négy ötö dös
több sé gé vel meg kell hoz ni, te kin tet nél kül a 26. Cikk ren -
del ke zé se i re. A Bi zott ság en ge dé lyez he ti a kul tu rá lis ja -
vak ide ig le nes ki emelt vé del mét ad dig, amíg a ki emelt vé -
de lem en ge dé lye zé sé re kez de mé nye zett ren des el já rás
nem fe je zõ dik be, fel té ve, hogy a 10. Cikk a) és c) be kez -
dé se i ben fog lalt ren del ke zé sek tel je sül nek.
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10. A kul tu rá lis ja vak ki emelt vé del mét a jegy zék be
való fel vé te lük kel en ge dé lye zi a Bi zott ság.

11. A Fõ igaz ga tó ha la dék ta la nul ér te sí tést küld az Egye -
sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nak a Bi zott ság nak va la mely kul tu -
rá lis ja vak jegy zék be való fel vé te lé rõl ho zott dön té sé rõl.

12. Cikk

Kiemelt védelem alatt álló kulturális javak 
mentessége

Az össze üt kö zõ Fe lek biz to sít ják a ki emelt vé de lem
alatt álló kul tu rá lis ja vak men tes sé gét az ál tal, hogy tar tóz -
kod nak ezen ja va kat tá ma dás cél pont já vá ten ni, vagy ezen
ja va kat vagy köz vet len kör nyé kü ket bár mi lyen ka to nai
cse lek mény tá mo ga tá sá ra hasz nál ni.

13. Cikk

Kiemelt védelem elvesztése

1. A ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak csak ak -
kor es nek el et tõl a vé de lem tõl:

a) ha az ilyen vé del met a 14. Cik kel össz hang ban fel old -
ják vagy meg szün te tik; vagy

b) ha, va la mint ad dig, amíg a kul tu rá lis ja vak hasz ná la -
tu kat te kint ve ka to nai cél pont ként mû köd nek.

2. Az 1. pont b) be kez dé se ese té ben az em lí tett ja va kat
csak ak kor le het tá ma dás cél pont ja ként hasz nál ni, ha:

a) a tá ma dás az egyet len éssze rû esz köz, amellyel az
1. pont b) be kez dé sé ben em lí tett ja vak fen ti fel hasz ná lá sá -
nak vé get le het vet ni;

b) a tá ma dás esz kö ze i nek és mód sze re i nek ki vá lasz tá sa
so rán min den éssze rû óv in téz ke dést meg hoz tak a fen ti fel -
hasz ná lás meg szün te té sé re, va la mint a kul tu rá lis ja vak
meg ron gá ló dá sá nak el ke rü lé sé re vagy min den eset re a le -
he tõ leg ki sebb re csök ken té sé re;

c) a kö rül mé nyek meg en ge dik, köz vet len ön vé de lem
szük sé ges sé ge  miatt:

(i) a tá ma dás ra a leg fel sõbb had mû ve le ti pa rancs no ki
szin ten ad ják ki a pa ran csot;

(ii) a szem ben ál ló erõk meg fe le lõ elõ ze tes fi gyel mez te -
tést kap nak, amely az 1. pont b) be kez dé sé ben em lí tett célú 
fel hasz ná lás be fe je zé sét kö ve te li; és

(iii) a szem ben ál ló erõk nek a hely zet or vos lá sá ra meg -
fe le lõ idõ áll ren del ke zés re.

14. Cikk

A kiemelt védelem feloldása és megszüntetése

1. Ha a kul tu rá lis ja vak már nem tel je sí tik a je len Jegy -
zõ könyv 10. Cik ké ben meg ha tá ro zott fel té te lek egyi két, a

Bi zott ság fel old hat ja a ki emelt vé del mi stá tuszt a szó ban
for gó kul tu rá lis ja vak nak a jegy zék bõl való tör lé sé vel.

2. A 12. Cikk sú lyos meg sér té se ese tén, amely meg sér -
tés a ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak egyi ké nek
ka to nai cse lek mény tá mo ga tá sá ra való hasz ná la tá ból ered, 
a Bi zott ság fel old hat ja an nak ki emelt vé del mi stá tu szát.
Amennyi ben a fen ti jog sér té sek fo lya ma to san elõ for dul -
nak, a Bi zott ság ki vé te le sen meg szün tet he ti ezt a stá tuszt a 
szó ban for gó kul tu rá lis ja vak nak a jegy zék bõl való tör lé -
sé vel.

3. A Fõ igaz ga tó kö te les ha la dék ta la nul ér te sí tést kül -
de ni az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nak és a je len Jegy zõ -
könyv ben ré szes va la mennyi Fél nek, a Bi zott ság nak a ki -
emelt vé de lem fel ol dá sa vagy meg szün te té se irán ti va la -
mely dön té sé rõl.

4. Az ilyen dön tés meg ho za ta la elõtt a Bi zott ság le he -
tõ sé get nyújt a Fe lek nek vé le mé nyük ki fej té sé re.

IV. Fejezet

BÜNTETÕJOGI FELELÕSSÉG ÉS BÍRÓSÁGI
HATÁSKÖR

15. Cikk

A jelen Jegyzõkönyv súlyos megsértése

1. A je len Jegy zõ könyv ér tel mé ben jog sér tést kö vet el
az a sze mély, aki szán dé ko san és az Egyez mény vagy a je -
len Jegy zõ könyv ren del ke zé se it meg sért ve az aláb bi cse -
lek mé nyek va la me lyi két el kö ve ti:

a) ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja va kat tá ma dás
cél pont já vá tesz;

b) ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja va kat vagy
köz vet len kör nyé kü ket ka to nai cse lek mény tá mo ga tá sá ra
hasz nál;

c) az Egyez mény és a je len Jegy zõ könyv ér tel mé ben vé -
de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak ban nagy fo kú pusz tí tást
vé gez, vagy azo kat el tu laj do nít ja;

d) az Egyez mény és a je len Jegy zõ könyv ér tel mé ben vé -
de lem alatt álló kul tu rá lis ja va kat tá ma dás cél pont já vá
tesz;

e) az Egyez mény ér tel mé ben vé de lem alatt álló kul tu rá -
lis ja vak el len lo pást, fosz to ga tást vagy ron gá ló te vé keny -
sé get foly tat, vagy a ja va kat el tu laj do nít ja.

2. Mind egyik Fél szük ség sze rint olyan in téz ke dé se ket
fo ga na to sít, ame lyek se gít sé gé vel az adott ál la mon be lü li
tör vények sze rint a je len Cikk ben em lí tett cse lek mé nyek
bûn tett nek mi nõ sül nek, és az ilyen cse lek mé nyek meg fe -
le lõ bün te tés sel sújt ha tók. En nek so rán a Fe lek a tör -
vények és a nem zet kö zi jog ál ta lá nos el ve it be tart ják, be le -
ért ve azo kat a sza bá lyo kat is, ame lyek az egyé ni bün te tõ -
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jo gi fe le lõs sé get bár mi lyen más sze mé lyek re is ki ter jeszt -
he tik, akik köz vet le nül nem vet tek részt a cse lek mény el -
kö ve té sé ben.

16. Cikk

Büntetõ joghatóság

1. Anél kül, hogy a 2. pont ren del ke zé se it érin te né,
mind egyik Fél meg te szi a szük sé ges jogi in téz ke dé se ket,
hogy a 15. Cikk ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek fö -
lött bün te tõ jog ha tó sá got sze rez zen az aláb bi ese tek ben:

a) ha az ilyen cse lek ményt az il le tõ Ál lam te rü le tén kö -
vet ték el;

b) ha a fel té te le zett el kö ve tõ az il le tõ Ál lam ál lam pol gá -
ra;

c) a 15. Cikk 1. pont já nak a)–c) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott cse lek mé nyek ese té ben, ha a fel té te le zett el kö ve tõ
az il le tõ Ál lam te rü le tén tar tóz ko dik.

2. A bün te tõ jog ha tó ság gya kor lá sa te kin te té ben az
Egyez mény 28. Cik ké nek sé rel me nél kül:

a) a je len Jegy zõ könyv nem zár ja ki az egyé ni bün te tõ -
jo gi fe le lõs sé get vagy a bün te tõ jog ha tó ság gya kor lá sát a
bel sõ tör vények vagy az al kal ma zan dó nem zet kö zi jog
sze rint, és nem be fo lyá sol ja a bün te tõ jog ha tó ság gya kor -
lá sát a be vett nem zet kö zi jog sze rint;

b) azt az ese tet ki vé ve, ami kor egy Ál lam an nak el le né -
re, hogy nem tag ja a je len Jegy zõ könyv nek, de el fo gad ja
és al kal maz za an nak ren del ke zé se it a 3. Cikk 2. pont já val
össz hang ban, a fegy ve res erõk tag jai és va la mely a je len
Jegy zõ köny vet nem alá író Ál lam ál lam pol gá ra, ki vé ve
azo kat az ál lam pol gá ro kat, ame lyek a nem alá író Ál lam
fegy ve res erõ i nél szol gál nak, a je len Jegy zõ könyv ér tel -
mé ben nem tar toz nak egyé ni bün te tõ jo gi fe le lõs ség gel és a 
je len Jegy zõ könyv nem tar tal maz olyan kö te le zett sé get,
amely a ne ve zett sze mé lyek fe let ti bün te tõ jog ha tó ság
meg ál la pí tá sá ra vagy azok ki ada tá sá ra vo nat ko zik.

17. Cikk

Büntetõeljárás

1. Az a Fél, amely nek te rü le tén a 15. Cikk 1. pont já nak
a)–c) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cse lek mény fel té te le -
zett el kö ve tõ je tar tóz ko dik, amennyi ben a szó ban for gó
Fél nem adja ki az em lí tett sze mélyt, kö te les az ügyet ma -
ra dék ta la nul és in do ko lat lan kés le ke dés nél kül az ille té kes 
ha tó sá ga i nak át ad ni bün te tõ el já rás cél já ból az ál la mon be -
lü li tör vények vagy, amennyi ben al kal maz ha tó, a nem zet -
kö zi jog vo nat ko zó sza bá lyai sze rin ti el já rá sok le foly ta tá -
sá val.

2. Bár mely olyan sze mély nek, aki el len az Egyez -
ménnyel vagy a je len Jegy zõ könyv vel kap cso la to san el já -

rás fo lyik – te kin tet nél kül a nem zet kö zi jog vo nat ko zó
sza bá lya i ra, amennyi ben azok al kal maz ha tók – a bel sõ tör -
vények és a nem zet kö zi jog sze rint pár tat lan tár gya lást kell 
biz to sí ta ni, és egyet len eset ben sem kap hat az em lí tett sze -
mély ked ve zõt le nebb biz to sí té ko kat, mint ame lye ket a
nem zet kö zi jog elõ ír.

18. Cikk

Kiadatás

1. A 15. Cikk 1. pont já nak a)–c) be kez dé se i ben meg ha -
tá ro zott cse lek mé nyek a Fe lek kö zött a je len Jegy zõ könyv
ha tály ba lé pé se elõtt fenn ál ló bár mely ki ada tá si egyez -
mény ré szé nek te kin ten dõk, mint ki ada tá si bûn cse lek mé -
nyek. A Fe lek vál lal ják, hogy a kö zöt tük a jö võ ben lét re jö -
võ va la mennyi ki ada tá si egyez mény ré szét ké pe zik a fen ti
cse lek mé nyek.

2. Ha va la me lyik Fél, amely egyez mény meg lé té hez
köti a ki ada tást egy olyan Fél tõl kap ki ada tá si ké rel met,
amellyel nincs ki ada tá si egyez mé nye, a meg ke re sett Fél
sa ját vá lasz tá sa sze rint a je len Jegy zõ köny vet te kint he ti a
ki ada tás jogi alap já nak a 15. Cikk 1. pont ja a)–c) be kez dé -
se i ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek re néz ve.

3. Azok a Fe lek, ame lyek nem kö tik a ki ada tást egyez -
mény meg lé té hez, a 15. Cikk 1. pont já nak a)–c) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott cse lek mé nye ket egy más közt ki ada -
tá si bûn cse lek mé nyek nek te kin tik a meg ke re sett Fél tör vé -
nye i ben elõ írt fel té te lek tõl füg gõ en.

4. Amennyi ben szük sé ges, a Fe lek kö zöt ti ki ada tás
szem pont já ból a 15. Cikk 1. pont já nak a)–c) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek ak ként ke zel he tõk,
mint ha azo kat nem csak azon a hely szí nen kö vet ték vol na
el, ahol elõ for dul tak, ha nem azon Fe lek te rü le tén, ame lyek 
a 16. Cikk 1. pont ja sze rint bün te tõ jog ha tó sá got lé te sí tet -
tek.

19. Cikk

Kölcsönös jogsegély

1. A Fe lek a leg na gyobb mér té kû se gít sé get nyúj ta nak
egy más nak a 15. Cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek kel
össze füg gõ vizs gá la tok, bün te tõ vagy ki ada tá si el já rá sok te -
kin te té ben, be le ért ve az el já rá sok hoz szük sé ges bir to kuk ban 
lévõ bi zo nyí té kok meg szer zé sé ben nyúj tott se gít sé get.

2. A Fe lek az 1. pont sze rin ti kö te le zett sé ge i ket a kö -
zöt tük lét re jött, köl csö nös jog se gély nyúj tás ra vo nat ko zó
egyez mé nyek kel és egyéb meg ál la po dá sok kal össz hang -
ban tel je sí tik. Ilyen egyez mé nyek vagy meg ál la po dá sok
hi á nyá ban a Fe lek bel sõ tör vényeikkel össz hang ban nyúj -
ta nak egy más nak se gít sé get.
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20. Cikk

Megtagadás okai

1. Ki ada tás szem pont já ból a 15. Cikk 1. pont já nak
a)–c) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek, köl csö -
nös jog se gély szem pont já ból pe dig a 15. Cikk ben meg ha -
tá ro zott cse lek mé nyek nem te kin ten dõk po li ti kai bûn cse -
lek mé nyek nek, po li ti kai in dí ték ból el kö ve tett bûn cse lek -
mé nyek nek. Kö vet ke zés kép pen az ilyen cse lek mé nyek
alap ján kért ki ada tás vagy köl csö nös jog se gély nem ta gad -
ha tó meg pusz tán azon az ala pon, hogy po li ti kai bûn cse -
lek mé nyek rõl, po li ti kai bûn cse lek mé nyek kel össze füg gõ
cse lek mé nyek rõl van szó.

2. A je len Jegy zõ könyv egyet len ren del ke zé se sem ér tel -
mez he tõ ki ada tás ra vagy köl csö nös se gít ség nyúj tás ra vo nat -
ko zó kö te le zett ség ként, ha a meg ke re sett Fél nek ala pos oka
van azt hin ni, hogy a 15. Cikk 1. pont já nak a)–c) bekezdé -
seiben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek alap ján kért ki ada tás,
vagy a 15. Cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek kel kap cso -
la tos köl csö nös jog se gély ké re lem egy sze mély vád alá he -
lye zé sét vagy meg bün te té sét cé loz za a ne ve zett sze mély
faja, val lá sa, nem ze ti sé ge, et ni kai szár ma zá sa vagy po li ti kai
vé le mé nye  miatt, vagy hogy a ké rés tel je sí té se a fen ti okok
bár me lyi ke  miatt kárt okoz a ne ve zett sze mély nek.

21. Cikk

Egyéb jogsértésekkel kapcsolatos intézkedések

Az Egyez mény 28. Cik két nem érint ve, mind egyik fél
olyan jog sza bá lyi ren del ke zé se ket, köz igaz ga tá si és fe -
gyel mi in téz ke dé se ket fo ga na to sít, ame lyek az aláb bi tet -
tek vissza szo rí tá sá hoz szük sé ge sek, amennyi ben szán dé -
ko san kö vet ték el azo kat:

a) kul tu rá lis ja vak nak az Egyez ményt vagy a je len Jegy -
zõ köny vet sér tõ hasz ná la ta;

b) kul tu rá lis ja vak nak a meg szál lott te rü let rõl való til tott
ki vi te le, egyéb el szál lí tá sa vagy azok tu laj don jo gá nak át ru -
há zá sa, amely az Egyez ményt vagy a je len Jegy zõ köny vet
sér ti.

V. Fejezet

KULTURÁLIS JAVAK VÉDELME
NEM NEMZETKÖZI JELLEGÛ FEGYVERES

ÖSSZEÜTKÖZÉSEK IDEJÉN

22. Cikk

Nem nemzetközi jellegû összeütközések

1. Nem nem zet kö zi jel le gû fegy ve res össze üt kö zés
ese té ben, amely va la me lyik ré szes Fél te rü le tén for dul elõ, 
a je len Jegy zõ köny vet kell al kal maz ni.

2. A je len Jegy zõ könyv nem al kal maz ha tó bel sõ za var -
gá sok és fe szült sé gek ese te i re, mint pél dá ul fel ke lé sek, el -
szi ge telt és idõn ként elõ for du ló erõ sza kos cse lek mé nyek
és egyéb ha son ló jel le gû cse lek mé nyek.

3. A je len Jegy zõ könyv ren del ke zé sei sem mi fé le le gi -
tim mó don nem hasz nál ha tók fel hi vat ko zá si alap ként
 ahhoz, hogy va la me lyik Ál lam szu ve re ni tá sá ra vagy a kor -
mány fe le lõs sé gi kö ré re utal va az Ál lam ban fenn tart sa és
vissza ál lít sa a tör vényt és a ren det, vagy meg véd je az
 Állam nem ze ti egy sé gét és te rü le ti in teg ri tá sát.

4. A je len Jegy zõ könyv egyet len ren del ke zé se sem sér -
ti an nak a Fél nek a 15. Cikk ben meg ha tá ro zott jog sér té sek
fö löt ti el sõd le ges bün te tõ jog ha tó sá gát, amely nek a te rü le -
tén a nem nem zet kö zi jel le gû fegy ve res össze üt kö zés elõ -
for dul.

5. A je len Jegy zõ könyv egyet len ren del ke zé sé re sem
le het hi vat koz ni an nak in dok lá sá ra, hogy bár mi lyen ok ból
is, köz vet len vagy köz ve tett be avat ko zás ra ke rül jön sor
egy olyan ré szes Ál lam fegy ve res össze üt kö zé sé be, vagy
bel sõ vagy kül sõ ügye i be, amely nek te rü le tén a szó ban
for gó össze üt kö zés elõ for dul.

6. Az össze üt kö zõ Fe lek jogi hely ze tét nem érin ti a je -
len Jegy zõ könyv nek a fen ti 1. pont ban meg ha tá ro zott
hely zet re való al kal ma zá sa.

7. Az UNESCO fel ajánl hat ja szol gá la ta it az össze üt kö -
zõ Fe lek nek.

VI. Fejezet

INTÉZMÉNYI KÉRDÉSEK

23. Cikk

A Felek értekezlete

1. A Fe lek ér te kez le tét az UNESCO Köz gyû lé sé vel
egy ide jû leg és a Ma gas Szer zõ dõ Fe lek ér te kez le té vel
össze han gol va kell össze hív ni, amennyi ben a Fõ igaz ga tó
ilyen ér te kez le tet össze hí vott.

2. A Fe lek ér te kez le te el fo gad ja sa ját El já rá si Sza bály -
za tát.

3. A Fe lek ér te kez le te az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

a) a 24. Cikk 1. pont já val össz hang ban meg vá laszt ja a
Bi zott ság tag ja it;

b) jó vá hagy ja a Bi zott ság ál tal, a 27. Cikk 1. pont já nak
a) be kez dé sé vel össz hang ban ki dol go zott irány vo na la kat;

c) irány vo na la kat ké szít az Alap nak a Bi zott ság ál tal
tör té nõ fel hasz ná lás ra vo nat ko zó lag, és el len õr zi azt;

d) mér le ge li a Bi zott ság nak a 27. Cikk 1. pont ja d) be -
kez dé se alap ján elõ ter jesz tett je len té sét;
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e) meg vi tat ja a je len Jegy zõ könyv al kal ma zá sá val kap -
cso la tos prob lé má kat, és amennyi ben szük sé ges, ja vas la -
to kat tesz.

4. A Fe lek leg alább egy ötö dé nek ké ré sé re a Fõ igaz ga tó 
össze hív ja a Fe lek rend kí vü li ér te kez le tét.

24. Cikk

A Bizottság

1. Ezen nel meg ala kul az UNES CO-n be lül a Kul tu rá lis
Ja vak Fegy ve res Össze üt kö zés Ese tén Való Vé del mé vel
Fog lal ko zó Bi zott ság. A Bi zott ság 12 alá író Fél bõl áll,
ame lye ket a Fe lek ér te kez le te vá laszt meg.

2. A Bi zott ság ren des ér te kez le te i re éven te ke rül sor, és 
rend kí vü li ülé se ket hív hat össze, amennyi ben szük sé ges -
nek tart ja.

3. A Bi zott ság tag ja i nak ki vá lasz tá sa so rán a Fe lek tö -
re ked nek arra, hogy a vi lág kü lön bö zõ ré gi ói és kul tú rái
igaz sá go san kép vi sel ve le gye nek.

4. A Bi zott ság ban részt vevõ Fe lek olyan sze mé lye ket
vá lasz ta nak kép vi se lõ ként, akik a kul tu rá lis örök ség, hon -
vé de lem vagy a nem zet kö zi jog te rén kép zet tek, és egy -
más sal ta nács koz va tö re ked nek arra, hogy a Bi zott ság egé -
szét te kint ve a fen ti te rü le te ken kel lõ szak mai ta pasz ta lat
áll jon ren del ke zés re.

25. Cikk

A megbízatás idõtartama

1. A Fe lek bi zott sá gi tag sá gi meg bí za tá sa négy éves
idõ tar tam ra szól, és a meg bí za tás egy szer hosszab bít ha tó
meg.

2. A fen ti 1. pont ren del ke zé se i re való te kin tet nél kül,
az elsõ vá lasz tás ide jén ki je lölt ta gok fe lé nek meg bí za tá sa
a Fe lek azon elsõ ren des ér te kez le té nek be fe jez té vel meg -
szû nik, amely a ta go kat meg vá lasz tó ülést kö ve ti. Az ér te -
kez let el nö ke az elsõ vá lasz tást köve tõen sors hú zás sal vá -
laszt ja ki ezen ta gok ne vét.

26. Cikk

Eljárási Szabályzat

1. A Bi zott ság el fo gad ja sa ját El já rá si Sza bály za tát.

2. A Bi zott ság a ta gok több sé gé nek je len lé te ese tén ha -
tá ro zat ké pes. A Bi zott ság a dön té se it sza va zó tag ja i nak
két har ma dos több sé gé vel hoz za.

3. A Fe lek nem ve het nek részt olyan dön té sek rõl  szóló
sza va zás ban, amely fegy ve res össze üt kö zé sek be ha tá sa i -
nak ki tett kul tu rá lis ja va kat érint, és ahol az össze üt kö zés -
ben ré szes Fe lek ként sze re pel nek.

27. Cikk

Funkciók

1. A Bi zott ság az aláb bi funk ci ó kat lát ja el:
a) irány el vek ki dol go zá sa a je len Jegy zõ könyv vég re -

haj tá sá hoz;
b) a kul tu rá lis ja vak ki emelt vé del mé nek en ge dé lye zé -

se, fel ol dá sa vagy meg szün te té se, va la mint ki emelt vé de -
lem alatt álló kul tu rá lis ja vak jegy zé ké nek lét re ho zá sa, ve -
ze té se és to vább fej lesz té se;

c) a je len Jegy zõ könyv vég re haj tá sá nak fi gye lem mel
kí sé ré se és fel ügye le te, va la mint ki emelt vé de lem alatt álló 
kul tu rá lis ja vak fel tá rá sá nak elõ se gí té se;

d) a Fe lek ál tal ké szí tett je len té sek ta nul má nyo zá sa és
meg jegy zé sek kel való el lá tá sa, szük ség ese tén az ab ban
fog lal tak tisz tá zá sa irán ti in téz ke dés, va la mint sa ját je len -
tés ké szí té se a Fe lek ér te kez le te szá má ra a je len Jegy zõ -
könyv vég re haj tá sá ról;

e) a 32. Cikk sze rin ti nem zet kö zi se gít ség irán ti ké re lem 
fo ga dá sa és mér le ge lé se;

f) az Alap fel hasz ná lá sá nak meg ha tá ro zá sa;
g) min den egyéb funk ció el lá tá sa, ame lyet a Fe lek ér te -

kez le te a Bi zott ság ha tás kö ré be ren del.

2. A Bi zott ság a funk ci ó it a Fõ igaz ga tó val együtt mû -
köd ve lát ja el.

3. A Bi zott ság együtt mû kö dést foly tat nem zet kö zi és
nem ze ti kor mány za ti és nem kor mány za ti szer ve ze tek kel,
ame lyek cél ki tû zé sei az Egyez mény ben, az Elsõ Jegy zõ -
köny vé ben és a je len Jegy zõ könyv ben le fek te tett cé lok kal
egye zõ ek. An nak ér de ké ben, hogy ha tás kö re meg va ló sí tá -
sát elõ se gít se, a Bi zott ság ér te kez le té re ta nács adói mi nõ -
ség ben olyan ki emel ke dõ szak mai szer ve ze te ket is meg -
hív hat, ame lyek hi va ta los kap cso lat ban van nak az UNES -
CO-val, be le ért ve a Kék Pajzs Nem zet kö zi Bi zott sá got
(ICBS) és an nak tes tü le te it. A ró mai szék he lyû Kul tu rá lis
Ja vak Meg õr zé sé nek és Hely re ál lí tá sá nak Ta nul má nyo zá -
sá ra Lét re ho zott Nem zet kö zi Köz pont (ICCROM), va la -
mint a Vö rös ke reszt Nem zet kö zi Bi zott sá ga (ICRC) kép -
vi se lõ it is fel kér he tik rész vé tel re ta nács adói mi nõ ség ben.

28. Cikk

Titkárság

A Bi zott ság mun ká ját az UNESCO Tit kár sá ga se gí ti,
amely a Bi zott ság anya ga it és na pi ren di pont ja it ál lít ja
össze az ér te kez le tek re és a dön té sek vég re haj tá sá ért is fe -
le lõs.
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29. Cikk

Kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való
védelmére létrehozott Alap

1. Ezen nel egy Alap jön lét re az aláb bi cé lok ra:
a) pénz ügyi és egyéb se gít ség nyúj tá sa béke ide jén ho -

zott óv in téz ke dé sek és egyéb in téz ke dé sek tá mo ga tá sá ra,
töb bek kö zött az 5. Cikk, a 10. Cikk b)  be kez dé se és a
30. Cikk sze rint; és

b) pénz ügyi és egyéb se gít ség nyúj tá sa a kul tu rá lis ja -
vak vé del mét cél zó át me ne ti és egyéb in téz ke dé sek re vo -
nat ko zó lag fegy ve res össze üt kö zé sek ide jén vagy köz vet -
le nül az el len sé ges ke dé sek be fe je zé sét kö ve tõ hely re ál lí -
tá si idõ szak ban, töb bek kö zött a 8. Cikk a) be kez dé se sze -
rint.

2. Az Alap az UNESCO Pénz ügyi Sza bály za tá nak ren -
del ke zé se i vel össz hang ban álló va gyon ke ze lõ alap.

3. Az Alap tól szár ma zó össze ge ket csak a Bi zott ság ál tal
meg ha tá ro zott cél ra le het fel hasz nál ni, amely a 23. Cikk
3. pont ja c) be kez dé sé ben elõ írt irány vo na lak sze rint tör té -
nik. A Bi zott ság ki zá ró lag bi zo nyos prog ra mok és ter vek
cél já ra szánt hoz zá já ru lá so kat is el fo gad hat, fel té ve, hogy a
Bi zott ság a ne ve zett prog ra mok és ter vek meg va ló sí tá sa
mel lett dön tött.

4. Az Alap va gyo na a kö vet ke zõk bõl te võ dik össze:
a) a Fe lek ön kén tes hoz zá já ru lá sai;
b) hoz zá já ru lá sok, aján dé kok és ha gya té kok, ame lyek
(i) más Ál la mok tól;
(ii) az UNES CO-tól, az Egye sült Nem ze tek egyéb szer -

ve ze te i tõl;
(iii) vagy egyéb kor mány kö zi és nem kor mány za ti szer -

ve ze tek tõl;
(iv) ál la mi és egyéb szer vek tõl vagy egyé nek tõl szár -

maz nak;
c) az Alap va gyo na után járó ka mat;
d) gyûj té sek bõl és az Alap ja vá ra szer ve zett ese mé nyek

be vé te le i bõl szár ma zó for rá sok; és
e) min den egyéb for rás, amely nek igény be vé te lét az

Alap ra al kal ma zan dó irány vo na lak en ge dé lye zik.

VII. Fejezet

ISMERETTERJESZTÉS ÉS NEMZETKÖZI
TÁMOGATÁS

30. Cikk

Terjesztés

1. A Fe lek igye kez nek meg fe le lõ esz kö zök kel, fõ ként
ok ta tá si és is me ret ter jesz tõ prog ra mok se gít sé gé vel el ér ni, 
hogy az egész la kos ság job ban be csül je és tart sa tisz te let -
ben a kul tu rá lis ja va kat.

2. A Fe lek kö te le sek a je len Jegy zõ köny vet mind béke,
mind fegy ve res össze üt kö zés ide jén a le he tõ leg szé le sebb
kör ben ter jesz te ni.

3. Min den ka to nai vagy pol gá ri ha tó ság, amely fegy ve -
res össze üt kö zés ide jén fe le lõs a je len Jegy zõ könyv al kal -
ma zá sá ért, kö te les an nak szö ve gét tel jes mér ték ben meg is -
mer ni. En nek ér de ké ben a Fe lek szük ség sze rint:

a) kul tu rá lis ja vak vé del mét cél zó irány el ve ket és irány -
vo na la kat épí te nek be a ka to nai ké zi köny vek be;

b) az UNES CO-val, va la mint kor mány za ti és nem kor -
mány za ti szer ve ze tek kel együtt mû köd ve, bé ke idõ ben ok -
ta tá si és kép zé si prog ra mo kat dol goz nak ki és va ló sí ta nak
meg;

c) a Fõ igaz ga tó út ján tá jé koz tat ják egy mást azok ról a
tör vényekrõl, a köz igaz ga tá si ren del ke zé sek rõl és in téz ke -
dé sek rõl, ame lye ket az a) és b) be kez dé sek sze rint fo ga na -
to sí tot tak;

d) a Fõ igaz ga tó út ján ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy -
mást azok ról a tör vényekrõl és köz igaz ga tá si ren del ke zé -
sek rõl, ame lye ket a je len Jegy zõ könyv al kal ma zá sa ér de -
ké ben fo gad nak el.

31. Cikk

Nemzetközi együttmûködés

A je len Jegy zõ könyv sú lyos meg sér té sé nek ese te i ben a
ré szes Ál la mok kö zö sen, a Bi zott ság út ján vagy egyé ni leg, 
az UNES CO-val és az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té vel
együtt mû kö dés ben és az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te
Alap ok má nyá val össz hang ban lép nek fel.

32. Cikk

Nemzetközi támogatás

1. Va la mely Fél nem zet kö zi tá mo ga tást kér het a Bi -
zott ság tól ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak ér de -
ké ben, va la mint a je len Jegy zõ könyv 10. Cik ké ben meg -
ha tá ro zott tör vények, köz igaz ga tá si ren del ke zé sek és in -
téz ke dé sek elõ ké szí té se, ki dol go zá sa és vég re haj tá sa
ügyé ben.

2. Va la mely össze üt kö zõ Fél, amely nem tag ja a je len
Jegy zõ könyv nek, de a 3. Cikk 2. pont ja sze rint el fo gad ja
és al kal maz za a ren del ke zé se ket, szük sé ges nem zet kö zi
se gít sé get kér het a Bi zott ság tól.

3. A Bi zott ság a nem zet kö zi tá mo ga tás irán ti ké re lem
be nyúj tá sát il le tõ en el já rá si sza bály za tot fo gad el, és meg -
ha tá roz za, mi lyen for má ban le het nem zet kö zi tá mo ga tást
adni.

4. A Fe lek tá mo ga tást él vez nek ab ban a tö rek vé sük -
ben, hogy a Bi zott ság út ján min den tech ni kai köz re mû kö -
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dést meg ad ja nak a se gít sé get kérõ Fe lek nek vagy össze üt -
kö zõ Fe lek nek.

33. Cikk

UNESCO-támogatás

1. Bár mely Fél kér he ti az UNESCO tech ni kai köz re -
mû kö dé sét kul tu rá lis ja vai vé del mé nek meg szer ve zé se te -
kin te té ben, mint pél dá ul a kul tu rá lis ja vak ol tal ma zá sá ra
tett elõ ké szü le tek, meg elõ zõ és szer ve zé si in téz ke dé sek
ve szé lyes hely ze tek re, va la mint a kul tu rá lis ja vak nem ze ti
lel tá rá nak el ké szí té se, vagy a je len Jegy zõ könyv al kal ma -
zá sá val kap cso la tos min den egyéb kér dés ben. Az
UNESCO a köz re mû kö dést sa ját mun ka ter vé nek és le he -
tõ sé ge i nek ke re tei kö zött ál la pít ja meg.

2. A Fe lek tá mo ga tást él vez nek ab ban a tö rek vé sük -
ben, hogy két ol da lú vagy több ol da lú tech ni kai köz re mû -
kö dést nyújt sa nak.

3. Az UNESCO sa ját kez de mé nye zé sé re ja vas la to kat
te het a fen ti ügy ben a Fe lek nek.

VIII. Fejezet

A JEGYZÕKÖNYV VÉGREHAJTÁSA

34. Cikk

Védõhatalmak

A je len Jegy zõ köny vet az össze üt kö zõ Fe lek ér de ke i -
nek ol tal ma zá sá ra ren delt Vé dõ ha tal mak köz re mû kö dé sé -
vel kell al kal maz ni.

35. Cikk

Egyeztetõ eljárás

1. A Vé dõ ha tal mak min den olyan eset ben fel ajánl ják
jó szol gá la ta i kat, amely ben azt a kul tu rá lis ja vak ér de ké -
ben hasz nos nak ta lál ják, ne ve ze te sen, ha az össze üt kö zõ
Fe lek ál lás pont ja el tér a je len Jegy zõ könyv ren del ke zé sei
al kal ma zá sa vagy ér tel me zé se te kin te té ben.

2. Eb bõl a cél ból mind egyik Vé dõ ha ta lom, akár va la -
me lyik Fél vagy a Fõ igaz ga tó fel ké ré sé re, vagy sa ját el ha -
tá ro zá sá ból ja va sol hat ja az össze üt kö zõ Fe lek nek, hogy
ki kül dött je ik, kü lö nö sen pe dig a kul tu rá lis ja vak vé del mé -
vel meg bí zott ha tó sá gok kép vi se lõi, eset leg al kal mas nak
mu tat ko zó az össze üt kö zés ben nem ré szes Ál lam te rü le tén 
jöj je nek össze. Az össze üt kö zõ Fe lek kö te le sek a ta lál ko -
zó ra vo nat ko zó an hoz zá juk in té zett fel hí vás nak ele get ten -
ni. A Vé dõ ha tal mak az össze üt kö zõ Fe lek hoz zá já ru lá sát

fog ják kér ni ah hoz, hogy ezen a ta lál ko zón va la mely, az
össze üt kö zés ben nem ré szes Ál lam ál lam pol gá ra, vagy a
Fõ igaz ga tó ál tal aján lott sze mély el nö ki mi nõ ség ben ve -
gyen részt.

36. Cikk

Védõhatalmak nélküli egyeztetés

1. Olyan össze üt kö zés ben, amely ben Vé dõ ha ta lom ki -
je lö lé sé re nem ke rül sor, a Fõ igaz ga tó fel ajánl hat ja jó szol -
gá la ta it vagy bár mely más mó don köz re mû köd het az
egyez te tés ben vagy köz ve tí tés ben a Fe lek kö zöt ti né zet el -
té rés meg ol dá sa cél já ból.

2. Va la me lyik Fél vagy a Fõ igaz ga tó fel ké ré sé re a Bi -
zott ság el nö ke ja va sol hat ja az össze üt kö zõ Fe lek nek, hogy 
ki kül dött je ik, kü lö nö sen pe dig a kul tu rá lis ja vak vé del mé -
vel meg bí zott ha tó sá gok kép vi se lõi eset leg al kal mas nak
mu tat ko zó va la mely, az össze üt kö zés ben nem ré szes Ál -
lam te rü le tén foly tas sa nak tár gya lást.

37. Cikk

Fordítások és jelentések

1. A Fe lek hi va ta los nyel vük re le for dít ják a je len Jegy -
zõ köny vet, és a Fõ igaz ga tó út ján köz lik egy más sal a hi va -
ta los for dí tá so kat.

2. A Fe lek négy éven te je len tést tesz nek a Bi zott ság nak
a je len Jegy zõ könyv vég re haj tá sá ról.

38. Cikk

Állami felelõsség

A je len Jegy zõ könyv egyet len, az egyé ni bün te tõ jo gi fe -
le lõs ség re vo nat ko zó ren del ke zé se sem érin ti az Ál la mok
nem zet kö zi jog sze rin ti fe le lõs sé gét, be le ért ve a jó vá té -
tel-adá si kö te le zett sé get.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. Cikk

A Jegyzõkönyv nyelve

A je len Jegy zõ könyv arab, kí nai, an gol, fran cia, orosz
és spa nyol nyel ven ké szült, és mind a hat szö veg egyen -
lõen  hiteles.
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40. Cikk

Aláírás

A je len Jegy zõ könyv az 1999. már ci us 26-i kel te zést vi se -
li. 1999. má jus 17-tõl 1999. de cem ber 31-ig alá írás ra nyit va
áll Há gá ban va la mennyi Ma gas Szer zõ dõ Fél ré szé re.

41. Cikk

Megerõsítés, elfogadás és jóváhagyás

1. A je len Jegy zõ köny vet a je len Jegy zõ köny vet alá író
Ma gas Szer zõ dõ Fe lek nek al kot má nyos sza bá lya ik kal
össz hang ban meg kell erõ sí te ni ük, el kell fo gad ni uk vagy
jóvá kell hagy ni uk.

2. A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Fõ igaz ga tó nál kell le tét be
he lyez ni.

42. Cikk

Csatlakozás

1. A je len Jegy zõ könyv 2000. ja nu ár 1-jé tõl fog va csat -
la ko zás ra nyit va áll a töb bi Ma gas Szer zõ dõ Fél ré szé re.

2. A csat la ko zás az erre vo nat ko zó ok irat nak a Fõ igaz -
ga tó nál való le té te le út ján tör té nik.

43. Cikk

Hatálybalépés

1. A je len Jegy zõ könyv húsz meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó -
vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok irat le té te lé tõl szá mí tott há -
rom hó nap múl va lép ha tály ba.

2. Ezt köve tõen mind egyik Fél re néz ve a meg erõ sí tõ,
el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tá nak le té te lé -
tõl szá mí tott há rom hó nap múl va lép ha tály ba.

44. Cikk

Fegyveres összeütközés esetén való hatálybalépés

Az Egyez mény 18. és 19. Cik ké ben meg ha tá ro zott hely -
zet be kö vet ke zé se ese tén je len Jegy zõ könyv azon nal ha -
tály ba lép azon össze üt kö zõ Fe lek vo nat ko zá sá ban, akik
az el len sé ges ke dé sek vagy a meg szál lás kez de tét meg elõ -
zõ en vagy azt köve tõen le tét be he lyez ték a meg erõ sí tõ, el -
fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tot. Ezek ben az
ese tek ben a Fõ igaz ga tó a fen ti 46. Cikk ben elõ írt ér te sí té -
se ket a leg gyor sabb mó don to váb bít ja.

45. Cikk

Felmondás

1. Mind egyik Fél fel mond hat ja a je len Jegy zõ köny vet.

2. A fel mon dást a Fõ igaz ga tó nál le tett irat tal kell be je -
len te ni.

3. A fel mon dás az azt be je len tõ irat kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott egy év el tel té vel lép élet be. Mind azon ál tal, ha az
év le tel té nek idõ pont já ban a fel mon dó Fél fegy ve res
össze üt kö zés ben áll, a fel mon dás ha tály ba lé pé se az el len -
sé ges ke dé sek be fe je zé sé ig vagy a kul tu rá lis ja vak ha za -
szál lí tá sá val kap cso la tos mû ve le tek be fe je zé sé ig, ame lyik
ké sõbb tör té nik, füg gõ ben ma rad.

46. Cikk

Értesítések

A Fõ igaz ga tó a 41. és 42. Cik kek ben em lí tett meg erõ sí -
tés re, el fo ga dás ra, jó vá ha gyás ra vagy csat la ko zás ra vo nat -
ko zó összes ok irat ról épp úgy, mint a 45. Cikk alap ján tör -
té nõ fel mon dá sok ról ér te sí ti a Ma gas Szer zõ dõ Fe le ket,
va la mint az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze tét.

47. Cikk

Az Egyesült Nemzeteknél történõ bejegyzés

A Fõ igaz ga tó ké ré sé re a je len Jegy zõ könyv az Egye sült
Nem ze tek Tit kár sá gán az Egye sült Nem ze tek Alap ok má -
nya 102. Cik ké vel össz hang ban be jegy zés re ke rül.

En nek hi te lé ül a meg fele lõen meg ha tal ma zott alul írot -
tak alá ír ták a je len Jegy zõ köny vet.

Ké szült Há gá ban, az 1999. év már ci us hó 26. nap ján,
egyet len pél dány ban, ame lyet az Egye sült Nem ze tek Ne -
ve lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze té nek irat -
tá rá ban kell el he lyez ni, és amely nek hi te le sí tett má so la tát
va la mennyi Szer zõ dõ Ál lam nak meg kell kül de ni.”

3.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Btk.) a kö vet ke zõ al cím mel és
160/B.  §-sal egé szül ki:

„Kulturális javak nemzetközi védelmének megsértése

160/B.  § (1) Aki há bo rú ide jén nem zet kö zi szer zõ dés ál -
tal vé dett kul tu rá lis ja va kat

a) meg tá mad,
b) ka to nai cél ra igény be vesz vagy fel hasz nál,
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c) el tu laj do nít vagy fosz to gat,
d) meg ron gál vagy meg sem mi sít,

bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a nem zet kö -
zi szer zõ dés ál tal vé dett kul tu rá lis ja vak köz vet len kör nyé -
két ka to nai cél ra igény be ve szi, vagy fel hasz nál ja.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt nem zet kö zi szer zõ dés sze rin ti kü lön le ges vagy ki -
emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak ra kö ve tik el.

(4) A (3) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a nem zet kö zi
szer zõ dés sze rin ti kü lön le ges vagy ki emelt vé de lem alatt
álló kul tu rá lis ja vak köz vet len kör nyé két ka to nai cél ra
igény be ve szi, vagy fel hasz nál ja.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek al kal ma zá sá ban
1. kul tu rá lis ja vak: az 1957. évi 14. tör vényerejû ren de -

let tel ki hir de tett, a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés 
ese tén való vé del me tár gyá ban Há gá ban, 1954. má jus
14-én kelt nem zet kö zi egyez mény 1. Cik ké ben meg ha tá -
ro zott kul tu rá lis ja vak,

2. kü lön le ges vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak: az
1. pont ban em lí tett egyez mény 8. Cik ké ben meg ha tá ro zott 
kul tu rá lis ja vak,

3. ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak: az
1. pont ban em lí tett egyez mény Má so dik Ki egé szí tõ Jegy -
zõ köny vé nek 10. Cik ké ben meg ha tá ro zott kul tu rá lis
 javak.”

4.  § (1) Ez a tör vény 2006. má jus 1. nap ján lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg a Btk. 160.  §-ának a) pont já ból az
„a nem zet kö zi leg vé dett kul tu rá lis ja vak ban,” szö veg rész
a ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a hon vé del mi mi nisz ter rel egyet ér tés ben a nem ze ti kul -
tu rá lis örök ség mi nisz te re (a továbbiak ban: mi nisz ter)
gon dos ko dik.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
hir des se ki:

a) a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén
való vé del mé rõl  szóló 1954. évi Há gai Egyez mény 8. Cik -
ke sze rin ti, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kü lön le ges vé -
de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak lis tá ját, va la mint a je len
Jegy zõ könyv 10. Cik ke sze rin ti, a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak lis tá ját,

b) a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén
való vé del mé rõl  szóló 1954. évi Há gai Egyez mény 8. Cik -
ké nek 6. pont já ban em lí tett kü lön le ges vé de lem alatt álló
kul tu rá lis ja vak nem zet kö zi jegy zé két, va la mint a je len
Jegy zõ könyv 27. Cik ke 1. pont já nak b) be kez dé sé ben em -
lí tett ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak lis tá ját.

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

2006. évi XXX.
tör vény

egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, 

a csalás és bármely más, a pénzügyi érdekeiket sértõ
jogellenes tevékenység elleni küzdelemrõl  

szóló Együttmûködési Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, más rész rõl
a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a csa lás és bár mely más,
a pénz ügyi ér de ke i ket sér tõ jog el le nes te vé keny ség el le ni
küz de lem rõl  szóló Együtt mû kö dé si 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
 kihirdeti.

3.  § A Meg ál la po dás ma gyar nyel vû szö ve ge a követ -
kezõ:

„Együttmûködési Megállapodás
egyrészrõl az Európai Közösség és annak tagállamai,
másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, a csalás

 és a pénzügyi érdekeiket sértõ egyéb jogellenes
tevékenység elleni küzdelemrõl

Az Eu ró pai Kö zös ség,
a Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Dán Ki rály ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
a Mál tai Köz tár sa ság,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.
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a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,
egy rész rõl,
és
a Sváj ci Ál lam kö zös ség,
más rész rõl,
a to váb bi ak ban: a Szer zõ dõ Fe lek,

fi gye lem be véve a Kö zös ség, an nak tag ál la mai és a
Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zött meg lé võ szo ros kapcsola -
tokat,

az zal az óhaj jal, hogy ha té ko nyan küzd hes se nek a csa -
lás és a Szer zõ dõ Fe lek pénz ügyi ér de ke it sér tõ más jog el -
le nes te vé keny sé gek el len,

szem elõtt tart va an nak szük sé ges sé gét, hogy eze ken a
te rü le te ken az igaz ga tá si se gít ség nyúj tást meg erõ sít sék,

meg gyõ zõd ve, hogy a ház ku ta tást és a le fog la lást is ma -
gá ban fog la ló köl csö nös jog se gélyt kell nyúj ta ni, be le ért -
ve a csem pé szet, va la mint a köz ve tett adó zás min den for -
má ja, kü lö nö sen a hoz zá adott ér ték-adó, a vá mok és a jö ve -
dé ki adó el ke rü lé sé nek ese té ben,

fel is mer ve a pénz mo sás el le ni küz de lem fon tos sá gát,

el ha tá roz ták, hogy meg kö tik ezt a meg ál la po dást:

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E meg ál la po dás tár gya az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös -
ség és tag ál la mai, más rész rõl a Sváj ci Ál lam kö zös ség kö -
zöt ti igaz ga tá si se gít ség nyúj tás és köl csö nös bûn ügyi jog -
se gély ki ter jesz té se a 2. cikk ben meg ha tá ro zott jog el le nes
te vé keny sé gek el le ni küz de lem ér de ké ben.

2. cikk

Hatály

(1) E meg ál la po dást a kö vet ke zõ te rü le te ken kell al kal -
maz ni:

a) a csa lás és min den más, a Szer zõ dõ Fe lek pénz ügyi
ér de ke it sér tõ jog el le nes te vé keny ség meg elõ zé se, fel de rí -
té se, ki vizs gá lá sa, ül dö zé se va la mint igaz ga tá si és bûn -
ügyi esz kö zök kel tör té nõ vissza szo rí tá sa a kö vet ke zõ ese -
tek ben:

– a vám- és a me zõ gaz da sá gi jog sza bá lyo kat sér tõ áru -
ke res ke de lem;

– a hoz zá adott ér ték-adó ra, a kü lön le ges fo gyasz tá si
adó ra és a jö ve dé ki adó ra vo nat ko zó adó jog sza bá lyo kat
sér tõ ke res ke de lem;

– a Szer zõ dõ Fe lek költ ség ve té sé bõl, il let ve az ál ta luk
vagy a ja vuk ra ke zelt költ ség ve té sek bõl – pél dá ul tá mo ga -
tá sok ból és vissza té rí té sek bõl – szár ma zó pénz esz kö zök
meg szer zé se vagy vissza tar tá sa, be le ért ve e pénz esz kö -
zök nek az ere de ti ren del te té sük tõl el té rõ cé lok ra való fel -
hasz ná lá sát;

– a Szer zõ dõ Fe lek köz be szer zé si szer zõ dé se i nek oda -
íté lé se;

b) az a) pont ban em lí tett jog el le nes te vé keny sé gek bõl
szár ma zó tar to zá sok és jog alap nél kül fel vett össze gek le -
fog la lá sa és be haj tá sa.
 (2) A II. cím (igaz ga tá si se gít ség nyúj tás) és a III. cím
(köl csö nös jog se gély) sze rin ti együtt mû kö dést nem le het
ki zá ró lag ab ból az ok ból meg ta gad ni, hogy a ké rés olyan
jog sér tés re vo nat ko zik, ame lyet a meg ke re sett Szer zõ dõ
Fél adó zás sal kap cso la tos bûn cse lek mény nek mi nõ sít,
vagy hogy a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai nem
tar tal maz zák a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i ban
meg ha tá ro zott nak meg fe le lõ já ru lé kot vagy ki adást, il let -
ve az utób bi ak ban meg ál la pí tott sza bá lyo zás vagy egy cse -
lek mény jogi mi nõ sí té se el té rõ.
 (3) Az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé -
gek bõl szár ma zó jö ve del mek hez kap cso ló dó pénz mo sás a
meg ál la po dás al kal ma zá si kö ré be tar to zik, fel té ve, hogy
az alap bûn cse lek mény mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai 
sze rint sza bad ság vesz tés sel vagy olyan sza bad ság el vo nás -
sal járó in téz ke dés sel bün te ten dõ, amely nek ma xi má lis
idõ tar ta ma leg alább hat hó nap.
 (4) A köz vet len adók nem tar toz nak e meg ál la po dás al -
kal ma zá si kö ré be.

3. cikk

Csekély jelentõségû esetek

(1) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga el uta sít hat ja
az együtt mû kö dés irán ti meg ke re sést, amennyi ben a be fi -
ze tett vagy el tit kolt fi ze té si kö te le zett ség vé lel me zett
össze ge nem ha lad ja meg a 25 000 eu rót, il let ve, ha az en -
ge dély nél kül ex por tált vagy im por tált áru vé lel me zett ér -
té ke nem ha lad ja meg az 1 000 000 eu rót, ki vé ve, ha az
ügyet an nak kö rül mé nye i re vagy a gya nú sí tott sze mé lyé re
te kin tet tel a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél rend kí vül sú lyos nak
te kin ti.
 (2) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ja a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá gát az
együtt mû kö dés irán ti meg ke re sés el uta sí tá sá nak indo -
kairól.
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4. cikk

Közrend

Az együtt mû kö dés irán ti meg ke re sést el le het uta sí ta ni,
amennyi ben a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél úgy íté li meg,
hogy a meg ke re sés tel je sí té se sért he ti szu ve re ni tá sát, biz -
ton sá gát, köz rend jét, vagy más alap ve tõ ér de ke it.

5. cikk

Információk és bizonyítékok átadása

(1) Az e meg ál la po dás ér tel mé ben bár mely for má ban át -
adott in for má ci ók ra és bi zo nyí té kok ra a szol gá la ti ti tok tar -
tá si kö te le zett ség vo nat ko zik, és ezek az át ve võ Szer zõ dõ
Fél nem ze ti jog sza bá lya i ban meg ha tá ro zott, ha son ló in -
for má ci ók ra vo nat ko zó vé de lem ben, va la mint a kö zös sé gi
in téz mé nyek re al kal ma zan dó vo nat ko zó ren del ke zé sek -
ben meg ha tá ro zott vé de lem ben ré sze sül nek.

Az em lí tett in for má ci ók és bi zo nyí té kok nem kö zöl he -
tõk más sze mé lyek kel, mint akik a Kö zös ség, a tag ál la mok 
vagy a Sváj ci Ál lam kö zös ség in téz mé nye i ben be töl tött hi -
va ta luk ból ere dõ kö te le zett sé ge ik nél fog va azok is me re té -
re jo go sul tak, és e sze mé lyek az át adott ada to kat ki zá ró lag
az e meg ál la po dás al kal ma zá si kö ré be tar to zó cé lok ra
hasz nál hat ják fel.
 (2) Az e meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben a meg ke -
re sõ Szer zõ dõ Fél nek át adott in for má ci ó kat és bi zo nyí té -
ko kat bár me lyik más Szer zõ dõ Fél nek át le het adni,
amennyi ben e Szer zõ dõ Fél ál tal foly ta tott vizs gá lat az
együtt mû kö dést nem zár ja ki, vagy ha konk rét bi zo nyí té -
kok arra mu tat nak, hogy hasz nos len ne, ha az em lí tett
Szer zõ dõ Fél ilyen vizs gá la tot foly tat na. Az ada tok át adá -
sa ki zá ró lag e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott cé lok ra
szol gál hat.
 (3) Az in for má ci ók nak és bi zo nyí té kok nak az e meg ál -
la po dás ér tel mé ben egy har ma dik Szer zõ dõ Fél nek vagy
több Szer zõ dõ Fél nek tör té nõ át adá sa el len az ere de ti leg
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél or szá gá ban nem le het fel leb be -
zést be nyúj ta ni.
 (4) Min den Szer zõ dõ Fél, aki a (2) be kez dés nek meg -
fele lõen in for má ci ók hoz vagy bi zo nyí té kok hoz jut, tisz te -
let ben tart ja az azok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó, a meg ke -
re sett Szer zõ dõ Fél ál tal a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ré szé re
azok elsõ át adá sa kor meg ál la pí tott kor lá to zá so kat.
 (5) Az e meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben ka pott
in for má ci ók nak és bi zo nyí té kok nak egy Szer zõ dõ Fél ré -
szé rõl egy har ma dik ál lam nak tör té nõ át adá sa an nak a
Szer zõ dõ Fél nek az en ge dé lyé hez van köt ve, amely tõl az
in for má ci ók és a bi zo nyí té kok szár maz nak.

6. cikk

Titoktartási szabályok

A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél -
tõl a meg ke re sés sel és an nak tar tal má val kap cso lat ban bi -
zal mas ke ze lést kér het, ki vé ve, ha ez a meg ke re sés vég re -
haj tá sá val nem egyez tet he tõ össze. Amennyi ben a meg ke -
re sés a kért ti tok tar tás meg sér té se nél kül nem hajt ha tó vég -
re, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél er rõl elõ re tá jé koz tat ja a
meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá gát.

II. Cím

IGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Egyéb megállapodásokhoz való viszony

E cím nem érin ti sem a köl csö nös bûn ügyi jog se gély re
vo nat ko zó ren del ke zé se ket, sem az igaz ga tá si se gít ség
nyúj tá sá ra vo nat ko zó szé le sebb körû kö te le zett sé ge ket
vagy a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti lét re jött két- vagy több ol da -
lú meg ál la po dá sok ked ve zõbb ren del ke zé se it, kü lö nö sen
az 1997. jú ni us 9-i, a vám ügyek re vo nat ko zó köl csö nös
köz igaz ga tá si se gít ség nyúj tás ról  szóló meg ál la po dást ki -
egé szí tõ jegy zõ köny vet.

8. cikk

Hatály

(1) Az e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott jog el le nes te -
vé keny sé gek el le ni küz de lem ér de ké ben, a Szer zõ dõ Fe lek 
köl csö nös se gít sé get nyúj ta nak egy más nak, töb bek kö zött
a vo nat ko zó jog sza bá lyo kat sér tõ te vé keny sé gek és egyéb
cse lek mé nyek és mu lasz tá sok meg elõ zé se és fel is me ré se,
és az azok ra vo nat ko zó vizs gá la tok le foly ta tá sa ré vén.
 (2) Az e cím ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si se gít ség nyúj -
tás a Szer zõ dõ Fe lek va la mennyi olyan ille té kes ha tó sá gá -
ra vo nat ko zik, amely a köz igaz ga tá si el já rá si vagy bün te -
tõ el já rá si ha tás kö ré ben jár el, be le ért ve azo kat az ese te ket,
ami kor e ha tó sá gok ha tás kö rü ket az igaz ság ügyi ha tó sá -
gok ké ré sé re gya ko rol ják.

Amennyi ben a nyo mo zást az igaz ság ügyi ha tó ság foly -
tat ja, vagy ve ze ti, ez a ha tó ság ál la pít ja meg, hogy az ez zel
kap cso la tos, köl csö nös se gít ség nyúj tás vagy együtt mû kö -
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dés irán ti meg ke re sést a köl csö nös bûn ügyi jog se gély re
vo nat ko zó ren del ke zé sek vagy e cím alap ján nyújt ják be.

9. cikk

Hatáskör

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ha tó sá gai e cím ren del ke zé se it a
nem ze ti jog alap ján rá juk ru há zott ha tás kör ke re tei kö zött
al kal maz zák. E cím egyet len ren del ke zé se sem ér tel mez -
he tõ úgy, mint ami mó do sít ja a nem ze ti jog ren del ke zé sei
alap ján a Szer zõ dõ Fe lek az e cím ér tel mé ben vett ha tó sá -
ga i ra ru há zott ha tás kört. A ha tó sá gok úgy jár nak el, mint -
ha sa ját ne vük ben vagy ugyan azon Szer zõ dõ Fél más ha tó -
sá gá nak ké ré se alap ján jár ná nak el. A meg ke re sés tel je sí -
té se ér de ké ben nem ze ti jo guk sze rint ren del ke zé sé re álló
va la mennyi ha tás kört igény be ve szik.
 (2) A ha tás kör rel nem ren del ke zõ ha tó sá gok nak cím zett 
meg ke re sé se ket azok ké se de lem nél kül to váb bít ják a ha -
tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság ré szé re.

10. cikk

Arányosság

A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga az együtt mû kö -
dés irán ti meg ke re sést vissza uta sít hat ja, ha nyil ván va ló,
hogy:

a) a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél meg ke re sé se i nek szá ma
és jel le ge egy adott idõ sza kon be lül arány ta la nul nagy ad -
mi niszt ra tív ter he ket ró a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó -
sá gá ra;

b) a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga nem me rí tet te ki
azon szo ká sos in for má ció for rá so kat, ame lye ket a kí vánt
cél el éré sé nek ve szé lyez te té se nél kül, az adott kö rül mé -
nyek kö zött a kért in for má ció meg szer zé sé hez fel hasz nál -
ha tott vol na.

11. cikk

Központi szolgálatok

(1) Min den Szer zõ dõ Fél ki je lö li az e cím ér tel mé ben
be nyúj tott igaz ga tá si se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sé sek
ke ze lé sé re ille té kes köz pon ti szol gá la tot (a továb biak ban:
köz pon ti szol gá la to kat).

A se gít ség nyúj tás vég re haj tá sa ér de ké ben ezek a szol -
gá la tok bár mely ille té kes köz igaz ga tá si ha tó sá got igény be
ve het nek.
 (2) A köz pon ti szol gá la tok egy mást köz vet le nül tá jé -
koz tat ják. 

(3) A köz pon ti szol gá la tok te vé keny sé ge, kü lö nö sen
sür gõs ese tek ben, nem zár ja ki a Szer zõ dõ Fe lek egyéb
ille té kes ha tó sá gai kö zöt ti köz vet len együtt mû kö dést az
e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó te rü le te ken. A köz pon ti 
szol gá la to kat min den ilyen, köz vet len együtt mû kö dés sel
járó te vé keny ség rõl tá jé koz tat ni kell.
 (4) A 44. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér te sí -
tés sel egy ide jû leg a Szer zõ dõ Fe lek köz lik, hogy e cikk al -
kal ma zá sá ban me lyek az ille té kes köz pon ti szol gá la tok.

II. Fejezet

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MEGKERESÉS ALAPJÁN

12. cikk

Adatkérés

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak ké ré sé re a
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga e meg ál la po dás ke re tei 
kö zött kö zöl min den olyan, a ha tó ság ren del ke zé sé re vagy
ugyan azon Szer zõ dõ Fél egyéb ha tó sá ga i nak ren del ke zé -
sé re álló in for má ci ót, amely le he tõ vé te szi, hogy a meg ke -
re sõ Fél meg elõz ze, fel de rít se és meg bün tes se a meg ál la -
po dás ban meg ha tá ro zott jog sér té se ket, vagy amely az adó -
tar to zá sok be haj tá sá hoz szük sé ges. A meg ke re sett Szer zõ -
dõ Fél ha tó sá ga meg te szi a vo nat ko zó in for má ci ók meg -
szer zé sé hez szük sé ges köz igaz ga tá si adat gyûj tést.
 (2) A kö zölt in for má ci ók hoz mel lé kel ni kell azo kat, a
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga i nak bir to ká ban lévõ,
vagy ál ta luk az adat ké rés tel je sí té se ér de ké ben ki dol go zott 
vagy be szer zett je len té se ket és egyéb do ku men tu mo kat,
vagy ezek hi te le sí tett má so la tát vagy ki vo na tát, ame lye ken 
az át adott in for má ci ók ala pul nak.
 (3) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga és a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga kö zött lét re jött meg ál la po dás alap ján, 
és az utób bi ál tal adott rész le tes uta sí tá sok nak meg fele lõen,
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ál tal erre fel ha tal ma zott tiszt vi se -
lõk a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga i nak hi va ta lá ban
hoz zá fér het nek az e Szer zõ dõ Fél bir to ká ban lévõ, az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott, e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to -
zó egyes jog el le nes te vé keny sé gek re vo nat ko zó do ku men tu -
mok hoz és ada tok hoz. Ezek a tiszt vi se lõk jo go sul tak arra,
hogy az em lí tett do ku men tá ci ó ról má so la tot ké szít se nek.

13. cikk

Megfigyelés iránti megkeresés

A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a meg ke re sõ
Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak ké ré sé re a le he tõ leg na gyobb
mér ték ben meg fi gye li a 2. cikk ben em lí tett sza bá lyo kat
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sér tõ áru ke res ke del met. A meg fi gye lés ki ter jed het azok ra
a sze mé lyek re, akik rõl ala pos ok kal fel té te lez he tõ, hogy
ilyen jog el le nes cse lek mé nyek ben részt vet tek vagy részt
vesz nek, vagy azok el kö ve té sé re irá nyu ló elõ ké szü le ti
cse lek ményt kö vet nek el, to váb bá az ilyen te vé keny sé gek -
kel kap cso la tos hely szín re, szál lí tó esz kö zök re és áruk ra.

14. cikk

Értesítés és postai úton történõ kézbesítés

(1) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a meg ke re sõ
Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak ké ré sé re a meg ke re sett Szer zõ -
dõ Fél nem ze ti jog sza bá lyai ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen ér te sí ti vagy ér te sít te ti a cím zet tet az e meg ál la po dás
al kal ma zá si kö ré ben a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ille té kes
ha tó sá gai ál tal ho zott in téz ke dés rõl vagy ha tá ro zat ról.
 (2) Az ér te sí tés irán ti meg ke re sés hez – ame lyen fel kell
tün tet ni a köz len dõ in téz ke dés vagy ha tá ro zat tár gyát –
csa tol ni kell a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél (egyik) hi va ta los
nyel vén vagy e Szer zõ dõ Fél szá má ra el fo gad ha tó nyel ven 
ké szí tett for dí tást.
 (3) Az ér te sí té se ket és az in for má ci ók és do ku men tu -
mok szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó ké rel me ket a Szer zõ dõ Fe -
lek köz vet le nül, pos tai úton küld he tik el a 2. cikk (1) be -
kez dé se a) pont já nak har ma dik és ne gye dik fran cia be kez -
dé sé ben em lí tett, a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tar tóz ko -
dó gaz da sá gi sze rep lõk nek.

E sze mé lyek azon sza bá lyok és meg ál la po dá sok ál tal
elõ írt for má ban vá la szol hat nak a köz lé sek re és bo csát hat -
ják ren del ke zés re a vo nat ko zó in for má ci ót és do ku men tu -
mo kat, ame lyek alap ján a pénz esz kö zö ket oda ítél ték.

15. cikk

Vizsgálat iránti megkeresés

(1) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a meg ke re sõ
Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak ké ré sé re el vég zi vagy el vé gez -
te ti az e meg ál la po dás ban jog el le nes te vé keny ség ként
meg ha tá ro zott cse lek mé nyek re vagy ma ga tar tá sok ra, il let -
ve a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ré szé rõl jog el le nes te vé -
keny ség ala pos gya nú ját kel tõ cse lek mé nyek re vagy ma -
ga tar tá sok ra vo nat ko zó szük sé ges vizs gá la to kat.
 (2) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél min den, a sa ját jog rend -
sze re alap ján ren del ke zé sé re álló vizs gá la ti esz közt igény -
be vesz, ame lye ket a sa ját ne vé ben, vagy egy má sik ha zai
ha tó ság ké ré sé re foly ta tott vizs gá lat hoz igény be ven ne,
be le ért ve az igaz ság ügyi ha tó ság el já rá sát, il let ve
amennyi ben szük sé ges, an nak fel ha tal ma zá sát.

Ez a ren del ke zés nem érin ti a gaz da sá gi sze rep lõk nek a
17. cikk ben fog lalt együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét.

A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga vizs gá la tai ered -
mé nyét is mer te ti a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá val.
A 12. cikk (2) be kez dé sét ér te lem sze rû en kell al kal maz ni.

 (3) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a se gít ség -
nyúj tást min den, a se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sés tár -
gyá val nyil ván va ló kap cso lat ban álló kö rül mény re, tárgy -
ra és sze mély re ki ter jesz ti, anél kül, hogy ki egé szí tõ meg -
ke re sés re len ne szük ség. Két ség ese tén a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga elõbb kap cso lat ba lép a meg ke re sõ
Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá val.

16. cikk

A megkeresõ Szerzõdõ Fél hatósága által
felhatalmazott tisztviselõk jelenléte

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga és a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga kö zött lét re jött meg ál la po dás alap ján
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ál tal fel ha tal ma zott tiszt vi se lõk
je len le het nek az elõ zõ cikk ben em lí tett vizs gá la tok nál. A
tiszt vi se lõk je len lé te nincs a vizs gá lat ál tal érin tett sze mély
vagy gaz da sá gi sze rep lõ be le egye zé sé hez köt ve.
 (2) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak tiszt vi se lõi 
min den eset ben biz to sít ják a vizs gá la tok le foly ta tá sát. A
meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél tiszt vi se lõi a meg ke re sett Szer zõ -
dõ Fél ha tó sá ga tiszt vi se lõ i nek ha tás kö ré ben sa ját kez de -
mé nye zé sük re nem jár hat nak el. Ugyan ak kor – a meg ke re -
sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga tiszt vi se lõ i nek köz ve tí té sé vel
és ki zá ró lag a fo lya mat ban lévõ vizs gá lat cél já ból –
ugyan azon he lyi sé gek be lép het nek be, il let ve ugyan azok -
hoz a do ku men tu mok hoz jut hat nak hoz zá, mint a meg ke -
re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak tiszt vi se lõi.
 (3) A fel ha tal ma zást fel té te lek hez le het köt ni.
 (4) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a tu do má sá ra ho -
zott in for má ci ó kat a vég re haj tás ra vo nat ko zó ira tok át adá sá -
nak en ge dé lye zé se elõtt bi zo nyí ték ként nem hasz nál hat ja fel.

17. cikk

Együttmûködési kötelesség

A gaz da sá gi sze rep lõk kö te le sek együtt mû köd ni az
igaz ga tá si se gít ség nyúj tás vég re haj tá sá ban, és le he tõ vé
ten ni, hogy a tiszt vi se lõk be lép hes se nek he lyi sé ge ik be,
 illetve hoz zá fér je nek szál lí tó esz kö ze ik hez és do ku men tá -
ci ó juk hoz, és meg ad nak min den vo nat ko zó in for má ci ót.

18. cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

(1) A se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sést írás ban kell be -
nyúj ta ni. A meg ke re sés hez csa tol ni kell a tel je sí té sé hez
szük sé ges do ku men tu mo kat. Sür gõs ese tek ben szó be li
meg ke re sés is el fo gad ha tó, de azt a le he tõ leg rö vi debb
idõn be lül írás ban meg kell erõ sí te ni.
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 (2) A meg ke re sés nek tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ in -
for má ci ó kat:

a) a meg ke re sõ ha tó ság;
b) a kért in téz ke dés;
c) a meg ke re sés tár gya és in do ko lá sa;
d) a vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és egyéb jog sza bá lyi

ren del ke zé sek;
e) a vizs gá lat tár gyát ké pe zõ ter mé sze tes vagy jogi sze -

mé lyek re vo nat ko zó le he tõ leg pon to sabb és leg rész le te -
sebb meg je lö lé sek;

f) a 14. cikk ben em lí tett ese tek ki vé te lé vel, a tény ál lás
és a már le foly ta tott vizs gá la tok össze fog la lá sa.
 (3) A meg ke re sést a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél (egyik)
hi va ta los nyel vén, vagy a szá má ra el fo gad ha tó nyel ven
kell be nyúj ta ni.

(4) A pon tat lan vagy hi á nyos meg ke re sé se ket ki le het
ja ví ta ni, vagy ki le het egé szí te ni. A meg ke re sés tel je sí té sé -
hez szük sé ges in téz ke dé se ket idõ köz ben meg le het kez -
deni.

19. cikk

Az információ felhasználása

(1) A meg szer zett in for má ci ók ki zá ró lag e jegy zõ könyv 
cél jai ér de ké ben hasz nál ha tók fel.

Ab ban az eset ben, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke egy
ilyen in for má ci ót más cél ra kí ván fel hasz nál ni, elõt te az
in for má ci ót ki adó ha tó ság írá sos be le egye zé sét kéri. Az
ilyen fel hasz ná lás az adott ha tó ság ál tal meg ál la pí tott kor -
lá to zás alá esik.
 (2) Az (1) be kez dés nem el len té tes az in for má ci ók nak a
se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sés ben meg ha tá ro zott jog -
sza bá lyok meg sér té se  miatt bí ró sá gi vagy köz igaz ga tá si
el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá val, amennyi ben ezek -
hez az el já rá sok hoz ha son ló se gély nyúj tást le het ne igény -
be ven ni. Az in for má ci ó kat szol gál ta tó Szer zõ dõ Fél ille -
té kes ha tó sá gát az in for má ció ilyen jel le gû fel hasz ná lá sá -
ról ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.
 (3) A Szer zõ dõ Fe lek az e meg ál la po dás ren del ke zé se i -
vel össz hang ban ka pott in for má ci ók ra és a meg vizs gált
do ku men tu mok ra jegy zõ köny ve ik ben, je len té se ik ben és
ta nú val lo má sa ik ban, il let ve a nyo mo zás és a bí ró sá gi el já -
rá sok so rán bi zo nyí ték ként hi vat koz hat nak.

III. Fejezet

ÖNKÉNTES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

20. cikk

Önkéntes segítségnyújtás

(1) Az elõ zõ fe je zet ben meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si
for mák egy má sik Szer zõ dõ Fél elõ ze tes meg ke re sé se nél -
kül is lét re jö het nek.

 (2) Az in for má ci ó kat adó Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a nem -
ze ti jog sza bá lyok nak meg fele lõen az in for má ci ók nak a
cím zett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga ál tal tör té nõ fel hasz ná lá sát
fel té te lek hez köt he ti.
 (3) Ezek a fel té te lek min den Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá ra
néz ve kö te le zõ ek.

IV. Fejezet

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS KÜLÖNÖS FORMÁI

21. cikk

Közös mûveletek

(1) Amennyi ben az áruk be ho za ta la, azok ki vi te le és to -
váb bí tá sa so rán az ügy le tek mér té ke és an nak a vo nat ko zó
adók ra és tá mo ga tá sok mér té ké ben meg tes te sü lõ koc ká za -
ta a Szer zõ dõ Fe lek költ ség ve té sé re néz ve je len tõs vesz te -
sé gek for rá sá vá vál hat, a Fe lek meg ál la pod hat nak ab ban,
hogy az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó jog el le nes te -
vé keny sé gek meg elõ zé se és ül dö zé se ér de ké ben kö zös,
ha tá ro kon át nyú ló mû ve le te ket foly tat nak.
 (2) A ha tá ro kon át nyú ló mû ve le tek ko or di ná lá sa és
meg ter ve zé se a köz pon ti szol gá lat vagy az ál ta la ki je lölt
hi va tal ha tás kö ré be tar to zik.

22. cikk

Közös különleges nyomozócsoportok

(1) Több Szer zõ dõ Fél ha tó sá gai köl csö nös meg ál la po -
dás alap ján az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén mû kö dõ kö zös
kü lön le ges nyo mo zó cso por tot hoz hat nak lét re.
 (2) A kö zös nyo mo zó cso port foly tat ja le a kü lö nö sen
bo nyo lult, je len tõs esz kö zök igény be vé te lé vel járó nyo -
mo zá so kat, és ko or di nál ja a kö zös te vé keny sé ge ket.
 (3) Az ilyen cso por tok ban való rész vé tel az ab ban részt -
ve võ Szer zõ dõ Fe lek ha tó sá gát nem ha tal maz za fel a be -
avat ko zás ra an nak a Szer zõ dõ Fél nek a te rü le tén, ahol a
vizs gá la tot foly tat ják.

23. cikk

Összekötõ tisztviselõk

(1) Az igaz ga tá si se gít ség nyúj tás vég re haj tá sá ra nyúj -
tott köl csö nös tá mo ga tás ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek ille -
té kes ha tó sá gai meg ál la pod hat nak ar ról, hogy ha tá ro zott
vagy ha tá ro zat lan idõ szak ra az egyik Szer zõ dõ Fél össze -
kö tõ tiszt vi se lõ ket ren del ki egy má sik Szer zõ dõ Fél ille té -
kes ha tó sá gá hoz.
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 (2) Az össze kö tõ tiszt vi se lõk fel ada ta a vé le mé nye zés
és a se gít ség nyúj tás. A tiszt vi se lõk a fo ga dó Szer zõ dõ Fél
te rü le tén való ön ál ló be avat ko zás ra nem jo go sul tak. A
Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá ga i nak hoz zá já ru lá sá val
vagy ké rel mé re az össze kö tõ tiszt vi se lõk a kö vet ke zõ fel -
ada to kat lát hat ják el:

a) az in for má ció cse re elõ moz dí tá sa és gyor sí tás;
b) se gít ség nyúj tás a nyo mo zás hoz;
c) rész vé tel a se gít ség nyúj tás irán ti ké rel mek fel dol go -

zá sá ban;
d) ta nács adás és se gít ség nyúj tás a fo ga dó or szág ré szé -

re a ha tá ro kon át nyú ló mû ve le tek elõ ké szí té se és vég re haj -
tá sa so rán;

e) min den olyan egyéb fel adat, amely rõl a Szer zõ dõ
Fe lek egy más kö zött meg ál la pod nak.
 (3) A rész le te ket a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai
kö zös meg ál la po dás sal ál la pít ják meg.
 (4) Az össze kö tõ tiszt vi se lõk egy vagy több Szer zõ dõ
Fél ér de ke it kép vi sel he tik.

V. Fejezet

KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA

24. cikk

Követelések behajtása

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél az e meg ál la po dás al kal ma zá si kö ré be tar to -
zó kö ve te lé se ket sa ját kö ve te lé se i ként hajt ja be.
 (2) A kö ve te lés be haj tá sá ra irá nyu ló meg ke re sés hez
mel lé kel ni kell a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ál tal ki bo csá -
tott, a kö ve te lés be haj tá sá nak vég re haj tá sát le he tõ vé tevõ
ok mány hi va ta los pél dá nyát vagy hi te les má so la tát és
– szük ség ese tén – egyéb, a be haj tás hoz szük sé ges do ku -
men tu mok hi te les má so la tát is.
 (3) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél meg hoz za a kö ve te lés
be haj tá sá nak biz to sí tá sá hoz szük sé ges elõ vi gyá za tos sá gi
in téz ke dé se ket.
 (4) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a be haj tott kö -
ve te lés össze gét át utal ja a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá -
gá nak. A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél lel tör tént meg ál la po dás
alap ján az összeg bõl le von hat ja a kap cso ló dó ügy in té zé si
költ sé ge ket.
 (5) Az (1) be kez dés sé rel me nél kül a be haj tan dó kö ve te -
lé sek nem fel tét le nül él ve zik ugyan azo kat a ki vált sá go kat,
mint a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél or szá gá ban ke let ke zett
ha son ló kö ve te lé sek.

III. Cím

KÖLCSÖNÖS JOGSEGÉLY

25. cikk

Egyéb megállapodásokhoz való viszony

(1) Az e cím ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek cél ja a
köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl  szóló, 1959. áp ri lis 20-i
eu ró pai egyez mény, va la mint a pénz mo sás ról, a bûn cse -
lek mény bõl szár ma zó dol gok fel ku ta tá sá ról, le fog la lá sá -
ról és el kob zá sá ról  szóló, 1990. no vem ber 8-i egyez mény
ki egé szí té se és azok al kal ma zá sá nak meg könnyí té se a
Szer zõ dõ Fe lek kö zött.
 (2) E cím ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek a két- vagy
több ol da lú meg ál la po dá so kon ala pu ló ked ve zõbb ren del -
ke zé se ket nem érin tik.

26. cikk

Egyéb eljárások, amelyekhez kölcsönös jogsegély
nyújtható

(1) Köl csö nös jog se gély nyúj tá sá ra a kö vet ke zõ ese tek -
ben is sor ke rül het:

a) a köz igaz ga tá si ha tó sá gok ál tal in dí tott el já rá sok ban
olyan cse lek mé nyek  miatt, ame lyek az egyik vagy mind -
két Szer zõ dõ Fél nem ze ti jog sza bá lyai alap ján sza bály sér -
tés ként bün te ten dõk, ha a ha tá ro zat el len bün te tõ ügyek ben 
is ha tás kör rel ren del ke zõ bí ró ság elõtt van he lye jog or vos -
lat nak;

b) a bün te tõ el já rás hoz kap cso ló dó pol gá ri jogi igé nyek
te kin te té ben, amennyi ben a bün te tõ bí ró ság még nem ho -
zott vég le ges ha tá ro za tot a bün te tõ el já rás ban;

c) olyan cse lek mé nyek vagy jog sér té sek te kin te té ben,
ame lyért a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ál la má ban jogi sze -
mély von ha tó fe le lõs ség re.
 (2) Köl csö nös jog se gély a bûn cse lek mé nyek bõl szár -
ma zó esz kö zök és dol gok le fog la lá sá ra és el kob zá sá ra irá -
nyu ló nyo mo zá sok és el já rá sok ese té ben is nyújt ha tó.

27. cikk

A megkeresések továbbítása

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél meg ke re sé sé nek tel je sí -
té se ér de ké ben az e cím ér tel mé ben elõ ter jesz tett meg ke re -
sé se ket a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga to váb bít ja
akár a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél egy ille té kes köz pon ti ha -
tó sá gán ke resz tül, akár köz vet le nül az ille té kes Szer zõ dõ
Fél ha tó sá gá nak. A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél és adott eset -
ben a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a meg ke re sés
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má so la tát tá jé koz ta tás cél já ból meg kül di sa ját köz pon ti
ha tó sá gá nak.
 (2) A meg ke re sés sel vagy an nak vég re haj tá sá val kap cso -
la tos va la mennyi ira tot ha son ló mó don le het to váb bí ta ni. Az
ira to kat, vagy leg alább an nak má so la tát, köz vet le nül a meg -
ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak kell továbbí tani.
 (3) Amennyi ben a Szer zõ dõ Fél meg ke re sést kéz hez
kapó ha tó sá ga a jog se gély nyúj tá sá ra nem ille té kes, a meg -
ke re sést ha la dék ta la nul to váb bít ja az ille té kes ha tó ság nak.
 (4) A hi bás vagy hi á nyos meg ke re sé se ket ab ban a mér ték -
ben, amennyi ben tar tal maz zák a vég re haj tá suk hoz szük sé -
ges lé nye ges ele me ket, a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga
ál tal el vég zett utó la gos pót lás le he tõ sé gé nek fenn tar tá sa
mel lett tel je sí tik. A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga ér te -
sí ti a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá gát a  hiányosságokról,
és azok or vos lá sá ra ha tár idõt ál la pít meg. A meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga ha la dék ta la nul to váb bít a meg ke re sõ
Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak min den olyan egyéb in for má ci ót,
amely le he tõ vé te szi a meg ke re sést ki egé szí té sét vagy más
in téz ke dé sek re tör té nõ ki ter jesz té sét.
 (5) A 44. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér te sí -
tés sel egy ide jû leg a Szer zõ dõ Fe lek köz lik, hogy e cikk al -
kal ma zá sá ban me lyek az ille té kes köz pon ti ha tó sá gok.

28. cikk

Postai úton történõ kézbesítés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ál ta lá ban köz vet le nül, pos tai úton
kül dik meg az e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott jog el le -
nes te vé keny sé gek kel kap cso la tos el já rá si ira to kat azok -
nak a sze mé lyek nek, akik egy má sik Szer zõ dõ Fél te rü le -
tén tar tóz kod nak.
 (2) Amennyi ben az ira to kat ki ál lí tó Szer zõ dõ Fél elõtt
is mert, vagy ok kal fel té te lez he tõ, hogy a cím zett ki zá ró lag
egy má sik nyel ven ért, az ira tok, vagy leg alább azok leg -
fon to sabb ré sze i nek e má sik nyel ven ké szült for dí tá sát is
mel lé kel ni kell.
 (3) A ki kül dõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga ér te sí ti a cím zet tet, 
hogy ha tó sá ga a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén sem mi fé le
kény sze rí tõ vagy bün te tõ in téz ke dést köz vet le nül nem
hoz hat meg.
 (4) Min den el já rá si irat hoz mel lé kel ni kell egy tá jé koz -
ta tót, amely bõl ki tû nik, hogy a cím zett az irat tal kap cso la -
tos jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl a ki ál lí tó ha tó ság tól kap -
hat fel vi lá go sí tást.

29. cikk

Ideiglenes intézkedések

(1) Amennyi ben a jog se gély nyúj tás irán ti meg ke re sés
nem tû nik nyil ván va ló an el fo gad ha tat lan nak, a meg ke re -

sett Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga a nem ze ti jog sza bá lyai 
ál tal meg sza bott kor lá to kon és sa ját erre vo nat ko zó ille té -
kessége ha tá ra in be lül, va la mint a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél 
ké ré sé re, el ren de li a fenn ál ló hely zet fenn tar tá sá hoz, a ve -
szé lyez te tett jogi ér de kek vé del mé hez vagy a bi zo nyí té -
kok meg õr zé sé hez szük sé ges ide ig le nes in téz ke dé se ket.
 (2) El le het ren del ni a jog se gély irán ti meg ke re sés tár -
gyát ké pe zõ, bûn cse lek mé nyek bõl szár ma zó esz kö zök és
dol gok elõ ze tes be fa gyasz tá sát, il let ve le fog la lá sát.
Amennyi ben egy bûn cse lek mény bõl szár ma zó do log rész -
ben vagy egé szé ben már nem lé te zik, ugyan eze ket az in -
téz ke dé se ket kell el ren del ni a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
te rü le tén ta lál ha tó azon ja vak ra néz ve, ame lyek ér té ke
meg fe lel a kér dé ses do log ér té ké nek.

30. cikk

A megkeresõ Szerzõdõ Fél hatóságainak jelenléte

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél fel ha tal maz za a má sik Fél ha tó sá ga i nak kép -
vi se lõ it arra, hogy részt ve gye nek a köl csö nös jog se gély
irán ti meg ke re sés tel je sí té sé ben. A ha tó sá gok je len lé te
nincs az in téz ke dés ben érin tett sze mély be le egye zé sé hez
köt ve. A fel ha tal ma zást fel té te lek hez le het köt ni.
 (2) A je len lé võ sze mé lyek – a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél 
ha tó sá ga tiszt vi se lõ i nek köz ve tí té sé vel és ki zá ró lag a köl -
csö nös jog se gély tel je sí té se cél já ból – ugyan azon he lyi sé -
gek be lép het nek be, il let ve ugyan azok hoz a do ku men tu -
mok hoz jut hat nak hoz zá, mint a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
ha tó sá gá nak tiszt vi se lõi. Fel ha tal ma zá suk kü lö nö sen arra
ter jed het ki, hogy kér dé se ket te gye nek fel vagy ja va sol ja -
nak, il let ve bi zo nyí tá si el já rá so kat in dít vá nyoz za nak.
 (3) E je len lét nem ered mé nyez he ti a té nyek nek – a jogi
ti tok tar tás vagy az érin tett sze mély jo ga i nak meg sér té sé -
vel – az elõ zõ be kez dé sek ér tel mé ben fel ha tal ma zott sze -
mé lyek tõl el té rõ sze mé lyek szá má ra tör té nõ fel fe dé sét. A
meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak tu do má sá ra ho zott
in for má ci ót ki zá ró lag a vég re haj tás sal kap cso la tos ira tok
át adá sá ról  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen
le het bi zo nyí ték ként fel hasz nál ni.

31. cikk

Házkutatás és lefoglalás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a ház ku ta tás ra vagy le fog la lás ra
irá nyu ló jog se gély irán ti meg ke re sés el fo gad ha tó sá gát ki -
zá ró lag a kö vet ke zõ fel té te lek hez köt he tik:

a) a jog se gély irán ti meg ke re sés alap já ul szol gá ló cse -
lek mény mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai alap ján sza -
bad ság vesz tés sel vagy olyan sza bad ság el vo nás sal járó in -
téz ke dés sel bün te ten dõ, amely nek ma xi má lis idõ tar ta ma
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leg alább hat hó nap, vagy az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai alap ján ugyan ilyen bün te tés sel és a má sik Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lyai alap ján köz igaz ga tá si ha tó sá gok ha tás kö -
ré be tar to zó sza bály sér tés ként bün te ten dõ, ame lyek ha tá -
ro za ta el len jog or vos lat nak van he lye bün te tõ ügyek ben is
ha tás kör rel ren del ke zõ bí ró ság elõtt;

b) a jog se gély irán ti meg ke re sés vég re haj tá sa össze -
egyez tet he tõ a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i val.
 (2) Az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó pénz mo sás
cse lek mé nyei  miatt el ren delt ház ku ta tás és le fog la lás irán -
ti meg ke re sés is el fo gad ha tó, az zal a fel té tel lel, hogy az
alap bûn cse lek mény mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rint sza bad ság vesz tés sel vagy olyan sza bad ság el vo nás -
sal járó in téz ke dés sel bün te ten dõ, amely nek ma xi má lis
idõ tar ta ma a hat hó na pot meg ha lad ja.

32. cikk

Banki és pénzügyi információ kérése

(1) Amennyi ben a 31. cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek
tel je sül nek, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél tel je sí ti a ban ki és
pénz ügyi in for má ció meg szer zé sé re és át adá sá ra vo nat ko -
zó jog se gély irán ti meg ke re sést, be le ért ve:

a) a te rü le tén ta lál ha tó ban kok ban a vizs gá lat alatt álló
sze mé lyek ál tal nyi tott bank szám lák azo no sí tá sát és az
ezek re vo nat ko zó in for má ci ót, mind azon szám lák ese té -
ben, ame lyek nek e sze mé lyek tu laj do no sai, meg ha tal ma -
zott jai vagy azok fö lött ren del kez nek.

b) egy vagy több bank szám lá ról, bank szám lá ra vagy
bank szám lán ke resz tül, vagy egy meg ha tá ro zott idõ szak -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyek ál tal vég re haj tott ban ki
tranz ak ci ók ra és mû ve le tek azo no sí tá sát és az azok ra vo -
nat ko zó va la mennyi in for má ci ót.
 (2) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél a ha son ló, bel sõ ese tek -
re vo nat ko zó bün te tõ el já rá si ha tás kö ré nek ke re te in be lül
egy meg ha tá ro zott idõ szak ra el ren del he ti az egy vagy több 
bank szám lá ról, bank szám lá ra vagy bank szám lán ke resz -
tül, vagy meg ha tá ro zott sze mé lyek ál tal vég re haj tott ban ki 
mû ve le tek fel ügye le tét, és az ered mé nyek nek a meg ke re sõ 
Szer zõ dõ Fél lel tör té nõ köz lé sét. A tranz ak ci ók fel ügye le -
té re és az ered mé nyek köz lé sé re vo nat ko zó dön tést min -
den egyes eset ben a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes ha -
tó sá gai hoz zák meg, össz hang ban e Szer zõ dõ Fél nem ze ti
jog sza bá lya i val. A fel ügye let re vo nat ko zó gya kor la ti sza -
bá lyok a meg ke re sõ és a meg ke re sett Szer zõ dõ Fe lek ille -
té kes ha tó sá gai kö zött lét re jött meg ál la po dás tár gyát ké pe -
zik.
 (3) Min den Szer zõ dõ Fél meg hoz za a szük sé ges in téz -
ke dé se ket arra vo nat ko zó an, hogy a pénz ügyi in téz mé -
nyek se az érin tett ügy fél nek, se bár mely har ma dik sze -
mély nek ne hoz zák tu do má sá ra, hogy a meg ke re sõ Szer -
zõ dõ Fél ké ré sé re in téz ke dé se ket haj ta nak vég re, vagy
hogy nyo mo zás van fo lya mat ban, leg alább egy meg ha tá -

ro zott idõ tar ta mon be lül, amely szük sé ges ah hoz, hogy a
vizs gá lat ered mé nye it ez ne ve szé lyez tes se.
 (4) A meg ke re sést ki bo csá tó Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga:

a) meg je lö li azo kat az oko kat, ame lyek  miatt úgy íté li
meg, hogy a kért in for má ci ók alap ve tõ je len tõ sé gû ek le -
het nek a jog sér tés re irá nyu ló nyo mo zás szem pont já ból;

b) pon to sít ja azo kat az oko kat, ame lyek  miatt fel té te le -
zi, hogy a kér dé ses bank szám lá kat a meg ke re sett Szer zõ dõ 
Fél te rü le tén ta lál ha tó ban kok ke ze lik, és a ren del ke zé sé re
álló va ló szí nû sí tõ kö rül mé nyek nek meg fele lõen köz li,
hogy me lyek le het nek az érin tett pénz in té ze tek;

c) kö zöl min den olyan in for má ci ót, amely meg könnyít -
he ti a meg ke re sés tel je sí té sét.
 (5) Egy Szer zõ dõ Fél a bank ti tok ra való hi vat ko zás sal
nem uta sít hat ja vissza az együtt mû kö dést egy má sik Szer -
zõ dõ Fél tõl szár ma zó, jog se gély irán ti meg ke re sés sel kap -
cso lat ban.

33. cikk

Ellenõrzött szállítások

(1) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga kö te -
le zett sé get vál lal arra, hogy a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha -
tó sá gá nak ké ré sé re, a ki ada tá si bûn cse lek mé nyek nyo mo -
zá sá nak ke re té ben sa ját te rü le tén el len õr zött szál lí tá so kat
en ge dé lyez.
 (2) Az el len õr zött szál lí tá sok vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
dön tést min den egyes eset ben a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
ille té kes ha tó sá ga sa ját nem ze ti jo gá ra fi gye lem mel hoz za
meg.
 (3) Az el len õr zött szál lí tá so kat a meg ke re sett Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lya i ban meg ha tá ro zott el já rá sok kal össz hang -
ban foly tat ják le. A mû ve let so rán az in téz ke dé si, irá nyí tá -
si és el len õr zé si ha tás kört a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille -
té kes ha tó sá gai gya ko rol ják.

34. cikk

Elkobzás vagy visszaszolgáltatás céljából történõ
rendelkezésre bocsátás

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké ré sé re meg elõ zõ in téz -
ke dés ként le fog lalt tár gya kat, ira to kat, pénz esz kö zö ket
vagy egyéb ér té ke ket el kob zás vagy a jog utód nak tör té nõ
vissza szol gál ta tás cél já ból ren del ke zé sé re le het bo csá ta ni.
 (2) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél nem uta sít hat ja vissza
ezek ren del ke zés re bo csá tá sát az zal az in dok kal, hogy
e pénz esz kö zök adó-, il let ve vám tar to zás nak fe lel nek
meg.
 (3) Ez jó hi sze mû har ma dik sze mé lyek e tár gyak ra vo -
nat ko zó an ér vé nye sí tett jo ga it nem sért he ti.
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35. cikk

A jogsegély meggyorsítása

(1) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga a jog se gély
irán ti meg ke re sést a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül tel je sí ti, 
a meg ke re sõ tag ál lam ál tal meg adott el já rá si és egyéb ha -
tár idõk le he tõ leg na gyobb mér té kû figye lembe véte lével.
A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga meg in do kol ja az ál ta -
la meg ha tá ro zott ha tár idõ ket.
 (2) Ab ban az eset ben, ha a meg ke re sést nem vagy nem
tel jes mér ték ben le het a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél elvárá -
sainak meg fe le lõ mó don tel je sí te ni, a meg ke re sett Szer zõ -
dõ Fél ille té kes ha tó sá gai kö te le sek er rõl ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ni a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá -
ga it, és egy út tal kö zöl ni azo kat a fel té te le ket, ame lyek kel a 
meg ke re sést tel je sí te ni le het. A meg ke re sõ és a meg ke re -
sett Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá gai utó lag is meg ál la pod -
hat nak a meg ke re sés tár gyá ban való to váb bi in téz ke dé sek
meg té te lé rõl, ame lye ket adott eset ben a fent em lí tett fel té -
te lek be tar tá sá tól tesz nek füg gõ vé. Ab ban az eset ben, ha
elõ re lát ha tó, hogy a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ál tal a meg -
ke re sés tel je sí té sé re meg ha tá ro zott ha tár idõ nem tart ha tó,
és ha az (1) be kez dés má so dik mon da tá ban em lí tett in do -
ko lás ki fe je zet ten arra utal, hogy min den ké se de lem sú lyo -
san hát rál tat ná a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél nél fo lya mat ban
lévõ el já rást, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá gai ha la -
dék ta la nul jel zik a meg ke re sés tel je sí té sé hez elõ re lát ha tó -
lag szük sé ges idõ tar ta mot. A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha -
tó sá gai ha la dék ta la nul köz lik, hogy ilyen kö rül mé nyek
kö zött is fenn tart ják-e a meg ke re sést. A meg ke re sõ és a
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha tó sá gai utó lag meg ál la pod -
hat nak a meg ke re sés tel je sí té sé nek to váb bi me ne té rõl.

36. cikk

Az információk és bizonyítékok felhasználása

A köl csö nös jog se gély ke re té ben át adott in for má ci ók és 
bi zo nyí té kok a jog se gély ál tal érin tett el já rás cél ja in kí vül
a kö vet ke zõ ese tek ben is fel hasz nál ha tók:

a) a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ál tal foly ta tott olyan bün -
te tõ el já rás ban, amely a tel je sí tett jog se gély tár gyát ké pe zõ
bûn cse lek mény el kö ve té sé ben szin tén részt vett egyéb
sze mé lyek el len fo lyik;

b) amennyi ben a meg ke re sés alap ját ké pe zõ cse lek mé -
nyek egyéb olyan jog sér tés nek mi nõ sül nek, amely re szin -
tén nyújt ha tó jog se gély;

c) a bûn cse lek mé nyek esz kö ze i nek és azok ból szár ma -
zó dol gok el kob zá sá ra irá nyu ló el já rá sok ban, amely re
szin tén nyújt ha tó jog se gély, va la mint a jog se gély tár gyát
ké pe zõ cse lek mé nyek bõl szár ma zó tel jes kár té rí tés re vo -
nat ko zó el já rá sok ban.

37. cikk

Megkeresés nélküli átadás

(1) Nem ze ti jog sza bá lya ik és ha tás kö rük ke re te in be lül
egy Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga erre irá nyu ló meg ke -
re sés nél kül is át ad hat in for má ci ót és bi zo nyí té ko kat egy
má sik Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga i nak, amennyi ben úgy íté li
meg, hogy azok hasz no sak le het nek a cím zett Szer zõ dõ
Fél ha tó sá ga szá má ra ah hoz, hogy nyo mo zást vagy el já rást 
in dít son vagy foly tas son, vagy ha azok alap ján az il le tõ ha -
tó ság köl csö nös jog se gély irán ti meg ke re sést ter jeszt het
elõ.
 (2) Az in for má ci ót és a bi zo nyí té ko kat át adó Szer zõ dõ
Fél ha tó sá ga, nem ze ti jog sza bá lya i nak meg fele lõen, az in -
for má ci ók nak és a bi zo nyí té kok nak a cím zett Szer zõ dõ
Fél ha tó sá ga ál tal tör té nõ fel hasz ná lá sát fel té te lek hez köt -
he ti.
 (3) E fel té te lek va la mennyi Szer zõ dõ Fél ha tó sá gát
 kötik.

38. cikk

A megkeresett Szerzõdõ Fél által folytatott eljárások

A jog se gély irán ti meg ke re sés nem sér ti a meg ke re sõ
Szer zõ dõ Fél azon jo ga it, ame lyek a meg ke re sett Szer zõ dõ 
Fél ha tó sá gai elõtt kez de mé nye zett bel sõ bün te tõ el já rás ra
vo nat ko zó ma gán vád lói mi nõ sé gé hez fû zõd nek.

IV. Cím

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

Vegyesbizottság

(1) A Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõ ik bõl álló, e meg ál la po -
dás meg fe le lõ al kal ma zá sá ért fe le lõs ve gyes bi zott sá got
hoz nak lét re. A ve gyes bi zott ság e cél ból aján lá so kat tesz,
és a meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott ese tek ben ha tá ro za -
to kat hoz. A bi zott ság ha tá ro za ta it kö zös meg egye zés sel
hoz za meg.
 (2) A ve gyes bi zott ság meg ál lít ja bel sõ sza bály za tát,
amely egyéb ren del ke zé sek mel lett az ülé sek össze hí vá sá -
nak és az el nök je lö lé sé nek mód ját, va la mint az el nök
meg bí za tá sá nak meg ha tá ro zá sát is tar tal maz za.
 (3) A ve gyes bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább
éven te egy szer ülé se zik. Az ülé sek össze hí vá sát bár me lyik 
Szer zõ dõ Fél kez de mé nyez he ti.
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 (4) A ve gyes bi zott ság dönt het bár mely mun ka cso port
vagy szak ér tõi cso port lét re ho zá sá ról, amely fel ada tai vég -
re haj tá sá ban se gít sé gé re le het.

40. cikk

Vitarendezés

(1) Bár mely Szer zõ dõ Fél a ve gyes bi zott ság elé ter jeszt -
het az e meg ál la po dás ér tel me zé sé re vagy al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó jog vi tát, kü lö nö sen, ha úgy íté li meg, hogy egy
má sik Szer zõ dõ Fél a hoz zá in té zett együtt mû kö dés re irá -
nyu ló meg ke re sé sé nek is mé tel ten nem tesz ele get.
 (2) A ve gyes bi zott ság tö rek szik arra, hogy a vi tát a le he -
tõ leg rö vi debb ha tár idõn be lül ren dez ze. A ve gyes bi zott -
ság tu do má sá ra kell hoz ni min den olyan in for má ci ót,
amely a hely zet ala pos vizs gá la tát elõ se gít he ti, és el fo gad -
ha tó meg ol dás hoz ve zet. A ve gyes bi zott ság min den le he -
tõ sé get meg vizs gál a meg ál la po dás ban fog lal tak meg fe le -
lõ ér vé nye sü lé se ér de ké ben.

41. cikk

Viszonosság

(1) Amennyi ben a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ha son ló ese -
tek ben is mé tel ten el uta sít ja az együtt mû kö dés re irá nyu ló
meg ke re sé sek tel je sí té sét, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha -
tó sá ga az együtt mû kö dés re vo nat ko zó meg ke re sést
vissza uta sít hat ja.
 (2) Az együtt mû kö dés re vo nat ko zó meg ke re sés vi szo -
nos sá gi ala pon tör té nõ vissza uta sí tá sát meg elõ zõ en a ve -
gyes bi zott sá got tá jé koz tat ni kell, hogy a bi zott ság az
üggyel kap cso lat ban vé le ményt nyil vá nít has son.

42. cikk

Felülvizsgálat

Amennyi ben egy Szer zõ dõ Fél fe lül kí ván ja vizs gál ni a
meg ál la po dást, erre vo nat ko zó an ja vas la tot ter jeszt a ve -
gyes bi zott ság elé, amely töb bek kö zött tár gya lá sok meg -
kez dé sé re vo nat ko zó aján lá so kat te het.

43. cikk

Területi hatály

E meg ál la po dást al kal maz ni kell egy rész rõl a Sváj ci
Állam szövetségre, más rész rõl a szer zõ dés ben meg ha tá ro -

zott fel té te lek mel lett az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dés ha tá lya alá tar to zó te rü le tek re.

44. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.
 (2) Ezt a meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek sa ját eljárá -
saiknak meg fele lõen meg erõ sí tik, il let ve jó vá hagy ják.
E meg ál la po dás az utol só meg erõ sí tés, il let ve jó vá ha gyás
meg tör tén té rõl  szóló ok má nyok ki cse ré lé se utá ni má so dik
hó na pot kö ve tõ elsõ na pon lép ha tály ba.
 (3) E meg ál la po dás hatályba lépésének idõ pont já ig, a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér te sí tés al kal má val vagy
bár mely ké sõb bi idõ pont ban bár mely Szer zõ dõ Fél úgy
nyi lat koz hat, hogy a meg ál la po dás al kal maz ha tó min den
olyan Szer zõ dõ Fél lel való kap cso la ta i ra, amely ha son ló
nyi lat ko za tot tett. E nyi lat ko za tok az ér te sí tést kö ve tõ ki -
lenc ve ne dik na pon lép nek ha tály ba.

45. cikk

Felmondás

A meg ál la po dást akár az Eu ró pai Kö zös ség, akár a
Sváj ci Ál lam kö zös ség a má sik fél nek kül dött írás be li ér te -
sí tés sel fel mond hat ja. A fel mon dás az ér te sí tés kéz hez vé -
te lé nek nap já tól szá mí tott hat hó nap el tel té vel vá lik ha tá -
lyos sá.

46. cikk

Idõbeli hatály

E meg ál la po dás ren del ke zé sei az alá írás nap ját leg alább 
hat hó nap pal köve tõen el kö ve tett jog el le nes te vé keny sé -
gek re vo nat ko zó meg ke re sé sek re al kal maz ha tók.

47. cikk

A megállapodás kiterjesztése az EU új tagállamaira

(1) Min den olyan ál lam, amely az Eu ró pai Unió tag ál la -
má vá vá lik, a Szer zõ dõ Fe lek írás be li ér te sí té sét köve tõen
e meg ál la po dás Szer zõ dõ Fe lé vé vál hat.
 (2) A meg ál la po dás nak az új tag ál lam nyel vén az Eu ró -
pai Unió Ta nács ál tal meg ál la pí tott szö ve gét az Eu ró pai
Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam kö zös ség le vél vál tá sa alap ján
hi te le sí tik.

Ez a szö veg 48. cikk sze rin ti hi te les szö veg nek szá mít.
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 (3) Ez a meg ál la po dás min den új csat la ko zó tag ál lam ra
néz ve a csat la ko zá sá ra vo nat ko zó ok irat tal tör té nõ ér te sí -
tés nap já tól szá mí tott ki lenc ve ne dik na pon, vagy amennyi -
ben a meg ál la po dás a ki lenc ven nap el tel té vel még nem lé -
pett ha tály ba, a meg ál la po dás hatályba lépésének nap ján
lép ha tály ba.
 (4) Amennyi ben e meg ál la po dás a csat la ko zá si ok irat
köz lé se kor még nem lé pett ha tály ba, az új on nan csat la ko -
zó tag ál la mok ra a 44. cikk (3) be kez dé sét kell al kal maz ni.

48. cikk

Nyelvek

(1) Ez a meg ál la po dás két ere de ti pél dány ban, an gol,
cseh, észt, dán, finn, fran cia, gö rög, hol land, len gyel, lett,
lit ván, ma gyar, né met, olasz, por tu gál, spa nyol, svéd, szlo -
vák és szlo vén nyel ven ké szült, amely szö ve gek mind egyi -
ke egy aránt hi te les.
 (2) E meg ál la po dás mál tai nyel vi vál to za tát a Szer zõ dõ
Fe lek le vél vál tás út ján hi te le sí tik. E nyel vi vál to zat az
(1) be kez dés ben em lí tet tek kel me ge gye zõ en hi te les.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak alá ír ták
ezt a meg ál la po dást.

Kelt Lu xem bo urg ban, 2004. ok tó ber 26-án.

(Aláírások)

ZÁRÓOKMÁNY

A Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Dán Ki rály ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
a Mál tai Köz tár sa ság,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,

a Finn Köz tár sa ság,

a Svéd Ki rály ság,

Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,

az Eu ró pai Kö zös ség

meg ha tal ma zot tai,

és

a Sváj ci Ál lam kö zös ség

meg ha tal ma zott jai,

akik a Lu xem bo ug ban, 2004. ok tó ber 26. nap ján ab ból a
cél ból gyûl tek össze, hogy alá ír ják az egy rész rõl az Eu ró -
pai Kö zös ség és an nak tag ál la mai, más rész rõl a Sváj ci
Állam szövetség kö zöt ti, a csa lás és a pénz ügyi ér de ke i ket
sér tõ egyéb jog el le nes te vé keny ség el le ni küz de lem rõl
 szóló együtt mû kö dé si meg ál la po dást, a kö vet ke zõ, e zá ró -
ok mány hoz csa tolt együt tes nyi lat ko za to kat fo gad ták el:

Együt tes nyi lat ko zat a pénz mo sás ról

Együt tes nyi lat ko zat a Sváj ci Ál lam kö zös ség nek az
 Eurojust-tel és, le he tõ ség sze rint, az Eu ró pai Igaz ság ügyi
Há ló zat tal való együtt mû kö dé sé rõl.

Az Eu ró pai Unió tag ál la mai és a Kö zös ség, va la mint a
Sváj ci Ál lam kö zös ség meg ha tal ma zott jai ezen kí vül el fo -
gad ták a tár gya lá sok ról  szóló köl csö nö sen el fo ga dott jegy -
zõ köny vet, ame lyet e zá ró ok mány hoz csa tol nak. A köl -
csö nö sen el fo ga dott jegy zõ könyv jo gi lag kö te le zõ ere jû.

Kelt Lu xem bo urg ban, 2004. ok tó ber 26-án.

Együt tes nyi lat ko zat a pénz mo sás ról

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy a pénz mo sás
el le ni küz de lem rõl  szóló meg ál la po dás 2. cik ké nek (3) be -
kez dé se elõ ze tes cse lek mény ként ma gá ban fog lal ja az
adó csa lás, va la mint a sváj ci jog sza bá lyok ér tel mé ben vett,
üz let sze rû en foly ta tott csem pé szet bûn cse lek mé nyét. A
pénz mo sás ra vo nat ko zó meg ke re sés alap ján szer zett in for -
má ci ók a pénz mo sás ra vo nat ko zó el já rá sok ban fel hasz nál -
ha tók, ki vé ve sváj ci sze mé lyek el len, amennyi ben a bûn -
cse lek ménnyel kap cso la tos összes cse lek ményt ki zá ró lag
Svájc ban kö vet ték el.

Együt tes nyi lat ko zat a Sváj ci Ál lam kö zös ség nek
az Eu ro just-tel és, le he tõ ség sze rint, az Eu ró pai
Igaz ság ügyi Há ló zat tal való Együtt mû kö dé sé rõl

A Szer zõ dõ Fe lek tu do má sul ve szik a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség azon kí ván sá gát, hogy meg vizs gál ja a Sváj ci
 Államszövetségnek az Eu ro just te vé keny sé gé vel, va la -
mint, amennyi ben le het sé ges, az Eu ró pai Igaz ság ügyi
 Hálózat te vé keny sé gé vel való együtt mû kö dé sé nek le he tõ -
sé gét.
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Köl csö nö sen el fo ga dott Jegy zõ könyv az egy rész rõl
az Eu ró pai Kö zös ség és an nak tag ál la mai, más rész rõl
a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a csa lás és a pénz ügyi 

ér de ke i ket sér tõ egyéb jog el le nes te vé keny ség el le ni
küz de lem rõl szó ló Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás ra

vo nat ko zó tár gya lá sok ról

A Szer zõ dõ Fe lek a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:
Ad 2. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont ja
A „csa lás és min den más jog el le nes te vé keny ség” fo gal -

ma ma gá ban fog lal ja az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó 
csem pé sze tet, kor rup ci ót és a bûn cse lek mé nyek bõl szár -
ma zó jö ve del mek re vo nat ko zó pénz mo sást, a 2. cikk
(3) be kez dé sé re is fi gye lem mel;

A „vám- és me zõ gaz da sá gi jog sza bá lyo kat sér tõ áru ke -
res ke de lem” fo gal ma az áru nak a má sik Szer zõ dõ Fél te rü -
le tén tör té nõ eset le ges át ha la dá sá tól (in du lás, ér ke zés
vagy to váb bí tás) füg get le nül ér ten dõ;

A „hoz zá adott ér ték-adó ra, a kü lön le ges fo gyasz tá si
adó ra és a jö ve dé ki adó ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat sér tõ
ke res ke de lem” fo gal ma az áru nak vagy szol gál ta tá sok nak
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tör té nõ eset le ges át ha la dá -
sá tól (in du lás, ér ke zés vagy to váb bí tás) füg get le nül ér -
tendõ;

Ad 15. cikk (2) be kez dé se
A „vizs gá la ti esz köz” fo gal ma ma gá ban fog lal ja a sze -

mé lyek meg hall ga tá sát, a he lyi sé gek és a szál lí tó esz kö zök
meg lá to ga tá sát és át ku ta tá sát, az ira tok má so lá sát, az ada -
tok be ké ré sét, va la mint tár gyak, ira tok és ér té kek le fog la -
lá sát;

Ad 16. cikk (2) be kez dé sé nek má so dik al be kez dé se
Az al be kez dés töb bek kö zött ma gá ban fog lal ja, hogy a

je len lé võ sze mé lyek szá má ra en ge dé lyez ni le het, hogy
kér dé se ket te gye nek fel, és vizs gá la ti cse lek mé nyek re te -
gye nek ja vas la tot;

Ad 25. cikk (2) be kez dé se
A Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti több ol da lú meg ál la po dá sok

töb bek kö zött ma gá ban fog lal ják, an nak hatályba lépésétõl
kezd ve, az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a Sváj ci
Ál lam kö zös ség kö zött lét re jött, a Sváj ci Ál lam kö zös ség -
nek a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá hoz, al kal ma zá -
sá hoz és to vább fej lesz té sé hez való tár su lá sá ról  szóló meg -
ál la po dást;

Ad 35. cikk (1) be kez dé se
A „jog se gély irán ti meg ke re sés” ma gá ban fog lal ja az

in for má ci ók és a bi zo nyí té kok át adá sát meg ke re sõ Szer zõ -
dõ Fél ha tó sá gá nak;

Ad 43. cikk
Az Eu ró pai Bi zott ság leg ké sõbb a meg ál la po dás alá írá -

sá val egy ide jû leg át ad ja azok nak a te rü le tek nek in di ka tív
jegy zé két, ame lyek re e meg ál la po dás al kal maz ha tó.

(Aláírások)”

4.  § A Ma gyar Köz tár sa ság meg erõ sí tõ ok ira tá nak le tét -
be he lye zé se kor az aláb bi nyi lat ko za to kat te szi a meg ál la -
po dás hoz:

A meg ál la po dás 11. cikk (1) be kez dé sé hez:
Az e cikk sze rin ti köz pon ti szolgálati fel ada to kat a Bel -

ügy mi nisz té ri um lát ja el.
A meg ál la po dás 27. cikk (5) be kez dé sé hez:
Az e cikk sze rin ti köz pon ti hatósági fel ada to kat a Leg -

fõbb Ügyész és az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um lát ja el.

5.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E tör vény 3. és 4.  §-a a Meg ál la po dás 44. cikk (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.
 (3) A meg ál la po dás, il let ve e tör vény 3. és 4.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.
 (4) E tör vény vég re haj tá sá ról a bel ügy mi nisz ter és az
igaz ság ügy-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

2006. évi XXXI.
törvény

a Nemzetközi Büntetõbíróság Statútuma Részes
Államainak Elsõ Közgyûlése által, 

2002. szeptember 10-én, New Yorkban elfogadott,
a Nemzetközi Büntetõbíróság kiváltságairól

és mentességeirõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
2002. szep tem ber 10-én, New York ban el fo ga dott, a Nem -
zet kö zi Bün te tõ bí ró ság ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl
szó ló Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dás) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.
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3. § A Meg ál la po dás an gol nyel vû szö ve ge és an nak hi -
va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement on the privileges and immunities
of the International Criminal Court

The States Par ties to the pres ent Agree ment,

whereas the Rome Stat ute of the In ter na tional Crim i nal
Court adopted on 17 July 1998 by the United Na tions
Dip lo matic Con fer ence of Pleni po ten tia ries es tab lished
the In ter na tional Crim i nal Court with the power to
ex er cise its ju ris dic tion over per sons for the most se ri ous
crimes of international concern,

whereas Ar ti cle 4 of the Rome Stat ute pro vides that the
In ter na tional Crim i nal Court shall have in ter na tional le gal
per son al ity and such le gal ca pac ity as may be nec es sary
for the ex er cise of its func tions and the ful fil ment of its
purposes,

whereas Ar ti cle 48 of the Rome Stat ute pro vides that the 
In ter na tional Crim i nal Court shall en joy in the ter ri tory of
each State Party to the Rome Stat ute such priv i leges and
im mu ni ties as are nec es sary for the ful fil ment of its
purposes,

have ag re ed as fol lows:

Article 1

Use of terms

For the pur poses of the pres ent Agree ment:
(a) „The Stat ute” means the Rome Stat ute of the

In ter na tional Crim i nal Court adopted on 17 July 1998 by
the United Na tions Dip lo matic Con fer ence of
Pleni po ten tia ries on the Es tab lish ment of an In ter na tional
Criminal Court;

(b) „The Court” means the In ter na tional Crim i nal Court
es tab lished by the Stat ute;

(c) „States Par ties” means States Par ties to the pres ent
Agree ment;

(d) „Rep re sen ta tives of States Par ties” means all
del e gates, dep uty del e gates, ad vis ers, tech ni cal ex perts
and sec re tar ies of delegations;

(e) „As sem bly” means the As sem bly of States Par ties to
the Stat ute;

(f) „Judges” means the judges of the Court;
(g) „The Pres i dency” means the or gan com posed of the

Pres i dent and the First and Sec ond Vice-Pres i dents of the
Court;

(h) „Pros e cu tor” means the Pros e cu tor elected by the
As sem bly in ac cor dance with ar ti cle 42, para graph 4, of
the Statute;

(i) „Dep uty Pros e cu tors” means the Dep uty Pros e cu tors
elected by the As sem bly in ac cor dance with ar ti cle 42,
para graph 4, of the Statute;

(j) „Reg is trar” means the Reg is trar elected by the Court
in ac cor dance with ar ti cle 43, para graph 4, of the Stat ute;

(k) „Dep uty Reg is trar” means the Dep uty Reg is trar
elected by the Court in ac cor dance with ar ti cle 43,
para graph 4, of the Statute;

(l) „Coun sel” means de fence coun sel and the le gal
rep re sen ta tives of vic tims;

(m) „Sec re tary-Gen eral” means the Sec re tary-Gen eral
of the United Na tions;

(n) „Rep re sen ta ti ves of in ter go vern men tal or ga ni za ti -
ons” me ans the exe cu ti ve he ads of in ter go vern-men tal
 organizations, inc lu ding any of fi ci al ac ting on his or her
be half;

(o) „Vi enna Con ven tion” means the Vi enna Con ven tion 
on Dip lo matic Re la tions of 18 April 1961;

(p) „Rules of Pro ce dure and Ev i dence” means the Rules
of Pro ce dure and Ev i dence adopted in ac cor dance with
ar ti cle 51 of the Statute.

Article 2

Legal status and juridical personality of the Court

The Court shall have in ter na tional le gal per son al ity and
shall also have such le gal ca pac ity as may be nec es sary for
the ex er cise of its func tions and the ful fil ment of its
pur poses. It shall, in par tic u lar, have the ca pac ity to
con tract, to ac quire and to dis pose of im mov able and
mov able prop erty and to par tic i pate in legal proceedings.

Article 3

General provisions on privileges
 and immunities of the Court

The Court shall en joy in the ter ri tory of each State Party
such priv i leges and im mu ni ties as are nec es sary for the
ful fil ment of its purposes.

Article 4

Inviolability of the premises of the Court

The pre mises of the Court shall be in vi o la ble.

Article 5

Flag, emblem and markings

The Court shall be en ti tled to dis play its flag, em blem
and mark ings at its pre mises and on ve hi cles and other
means of trans por ta tion used for of fi cial purposes.
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Article 6

Immunity of the Court, its property, funds and assets

1. The Court, and its prop erty, funds and as sets,
wher ever lo cated and by whom so ever held, shall be
im mune from ev ery form of le gal pro cess, ex cept in so far
as in any par tic u lar case the Court has ex pressly waived its
im mu nity. It is, how ever, un der stood that no waiver of
im mu nity shall ex tend to any measure of execution.

2. The prop erty, funds and as sets of the Court, wher ever
lo cated and by whom so ever held, shall be im mune from
search, sei zure, req ui si tion, con fis ca tion, ex pro pri a tion
and any other form of in ter fer ence, whether by ex ec u tive,
ad min is tra tive, ju di cial or legislative action. 

3. To the ex tent nec es sary to carry out the func tions of
the Court, the prop erty, funds and as sets of the Court,
wher ever lo cated and by whom so ever held, shall be
ex empt from re stric tions, reg u la tions, con trols or
mor a to ria of any nature.

Article 7

Inviolability of archives and documents

The ar chives of the Court, and all pa pers and doc u ments 
in what ever form, and ma te ri als be ing sent to or from the
Court, held by the Court or be long ing to it, wher ever
lo cated and by whom so ever held, shall be in vi o la ble. The
ter mi na tion or ab sence of such in vi o la bil ity shall not af fect 
pro tec tive mea sures that the Court may or der pur su ant to
the Stat ute and the Rules of Pro ce dure and Ev i dence with
re gard to doc u ments and ma te ri als made available to or
used by the Court.

Article 8

Exemption from taxes, customs duties and import or
export restrictions

1. The Court, its as sets, in come and other prop erty and
its op er a tions and trans ac tions shall be ex empt from all
di rect taxes, which in clude, inter alia, in come tax, cap i tal
tax and cor po ra tion tax, as well as di rect taxes lev ied by
lo cal and pro vin cial au thor i ties. It is un der stood, how ever,
that the Court shall not claim ex emp tion from taxes which
are, in fact, no more than charges for pub lic util ity ser vices
pro vided at a fixed rate ac cord ing to the amount of ser vices 
ren dered and which can be spe cif i cally identified,
described and itemized.

2. The Court shall be ex empt from all cus toms du ties,
im port turn over taxes and pro hi bi tions and re stric tions on
im ports and ex ports in re spect of ar ti cles im ported or
ex ported by the Court for its of fi cial use and in re spect of
its publications.

3. Goods im ported or pur chased un der such an
ex emp tion shall not be sold or oth er wise dis posed of in the
ter ri tory of a State Party, ex cept un der con di tions agreed
with the com pe tent au thor i ties of that State Party.

Article 9

Reimbursement of duties and/or taxes

1. The Court shall not, as a gen eral rule, claim
ex emp tion from du ties and/or taxes which are in cluded in
the price of mov able and im mov able prop erty and taxes
paid for ser vices ren dered. Nev er the less, when the Court
for its of fi cial use makes ma jor pur chases of prop erty and
goods or ser vices on which iden ti fi able du ties and/or taxes
are charged or are charge able, States Par ties shall make
ap pro pri ate ad min is tra tive ar range ments for the
ex emp tion of such charges or re im burse ment of the
amount of duty and/or tax paid.

2. Goods pur chased un der such an ex emp tion or
re im burse ment shall not be sold or oth er wise dis posed of,
ex cept in ac cor dance with the con di tions laid down by the
State Party which granted the ex emp tion or
re im burse ment. No ex emp tion or re im burse ment shall be
ac corded in re spect of charges for pub lic util ity ser vices
provided to the Court.

Article 10

Funds and freedom from currency restrictions

1. With out be ing re stricted by fi nan cial con trols,
reg u la tions or fi nan cial mor a to ri ums of any kind, while
car ry ing out its activities:

(a) The Court may hold funds, cur rency of any kind or
gold and op er ate ac counts in any cur rency;

(b) The Court shall be free to trans fer its funds, gold or
its cur rency from one coun try to an other or within any
coun try and to con vert any cur rency held by it into any
other cur rency;

(c) The Court may re ceive, hold, ne go ti ate, trans fer,
con vert or oth er wise deal with bonds and other fi nan cial
se cu ri ties;

(d) The Court shall en joy treat ment not less fa vour able
than that ac corded by the State Party con cerned to any
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in ter gov ern men tal or ga ni za tion or dip lo matic mis sion in
re spect of rates of ex change for its fi nan cial transactions.

2. In ex er cis ing its rights un der para graph 1, the Court
shall pay due re gard to any rep re sen ta tions made by any
State Party in so far as it is con sid ered that ef fect can be
given to such rep re sen ta tions with out det ri ment to the
in ter ests of the Court.

Article 11

Facilities in respect of communications

1. The Court shall en joy in the ter ri tory of each State
Party for the pur poses of its of fi cial com mu ni ca tions and
cor re spon dence treat ment not less fa vour able than that
ac corded by the State Party con cerned to any
in ter gov ern men tal or ga ni za tion or dip lo matic mis sion in
the mat ter of pri or i ties, rates and taxes ap pli ca ble to mail
and the var i ous forms of communication and
correspondence.

2. No cen sor ship shall be ap plied to the of fi cial
com mu ni ca tions or cor re spon dence of the Court.

3. The Court may use all ap pro pri ate means of
com mu ni ca tion, in clud ing elec tronic means of
com mu ni ca tion, and shall have the right to use codes or
ci pher for its of fi cial com mu ni ca tions and
cor re spon dence. The of fi cial com mu ni ca tions and
cor re spon dence of the Court shall be inviolable.

4. The Court shall have the right to dis patch and re ceive
cor re spon dence and other ma te ri als or com mu ni ca tions by 
cou rier or in sealed bags, which shall have the same
priv i leges, im mu ni ties and fa cil i ties as dip lo matic couriers 
and bags.

5. The Court shall have the right to op er ate ra dio and
other tele com mu ni ca tion equip ment on any fre quen cies
al lo cated to it by the States Par ties in ac cor dance with their 
na tional pro ce dures. The States Par ties shall endeavour to
al lo cate to the Court, to the ex tent pos si ble, fre quen cies for 
which it has applied.

Article 12

Exercise of the functions of the Court outside its
headquarters

In the event that the Court, pur su ant to ar ti cle 3,
para graph 3, of the Stat ute, con sid ers it de sir able to sit
else where than at its head quar ters at The Hague in the
Neth er lands, the Court may con clude with the State
con cerned an ar range ment con cern ing the pro vi sion of the
ap pro pri ate fa cil i ties for the exercise of its functions.

Article 13

Representatives of States participating in the Assembly
and its subsidiary organs and representatives of

intergovernmental organizations

1. Rep re sen ta tives of States Par ties to the Stat ute
at tend ing meet ings of the As sem bly and its sub sid iary
or gans, rep re sen ta tives of other States that may be
at tend ing meet ings of the As sem bly and its sub sid iary
or gans as ob serv ers in ac cor dance with ar ti cle 112,
para graph 1, of the Stat ute, and rep re sen ta tives of States
and of in ter gov ern men tal or ga ni za tions in vited to
meet ings of the As sem bly and its sub sid iary or gans shall,
while ex er cis ing their of fi cial func tions and dur ing their
jour ney to and from the place of meeting, enjoy the
following privileges and immunities:

(a) Im mu nity from per sonal ar rest or de ten tion;

(b) Im mu nity from le gal pro cess of ev ery kind in re spect 
of words spo ken or writ ten, and all acts per formed by them 
in their of fi cial ca pac ity; such im mu nity shall con tinue to
be ac corded not with stand ing that the per sons con cerned
may have ceased to ex er cise their func tions as
representatives;

(c) In vi o la bil ity of all pa pers and doc u ments in
what ever form;

(d) The right to use codes or ci pher, to re ceive pa pers
and doc u ments or cor re spon dence by cou rier or in sealed
bags and to re ceive and send elec tronic com mu ni ca tions;

(e) Ex emp tion from im mi gra tion re stric tions, alien
reg is tra tion re quire ments and na tional ser vice ob li ga tions
in the State Party they are vis it ing or through which they
are pass ing in the ex er cise of their functions; 

(f) The same priv i leges in re spect of cur rency and
ex change fa cil i ties as are ac corded to rep re sen ta tives of
for eign Gov ern ments on tem po rary of fi cial missions;

(g) The same im mu ni ties and fa cil i ties in re spect of their 
per sonal bag gage as are ac corded to dip lo matic en voys
un der the Vi enna Convention;

(h) The same pro tec tion and re pa tri a tion fa cil i ties as are
ac corded to dip lo matic agents in time of in ter na tional
cri sis un der the Vi enna Convention;

(i) Such other priv i leges, im mu ni ties and fa cil i ties not
in con sis tent with the fore go ing as dip lo matic agents en joy, 
ex cept that they shall have no right to claim ex emp tion
from cus toms du ties on goods im ported (oth er wise as part
of their per sonal bag gage) or from ex cise duties or sales
taxes.

2. Where the in ci dence of any form of tax a tion de pends
upon res i dence, pe ri ods dur ing which the rep re sen ta tives
de scribed in para graph 1 at tend ing the meet ings of the
As sem bly and its sub sid iary or gans are pres ent in a State
Party for the dis charge of their du ties shall not be
con sid ered as periods of residence.
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3. The pro vi sions of para graphs 1 and 2 of this ar ti cle
are not ap pli ca ble as be tween a rep re sen ta tive and the
au thor i ties of the State Party of which he or she is a
na tional or of the State Party or in ter gov ern men tal
or ga ni za tion of which he or she is or has been a
representative.

Article 14

Representatives of States participating in the
proceedings of the Court

Rep re sen ta tives of States par tic i pat ing in the
pro ceed ings of the Court shall, while ex er cis ing their
of fi cial func tions, and dur ing their jour ney to and from the
place of the pro ceed ings, en joy the priv i leges and
im mu ni ties re ferred to in article 13.

Article 15

Judges, Prosecutor, Deputy Prosecutors
and Registrar

1. The judges, the Pros e cu tor, the Dep uty Pros e cu tors
and the Reg is trar shall, when en gaged on or with re spect to 
the busi ness of the Court, en joy the same priv i leges and
im mu ni ties as are ac corded to heads of dip lo matic
mis sions and shall, af ter the ex piry of their terms of of fice,
con tinue to be ac corded im mu nity from le gal pro cess of
ev ery kind in re spect of words which had been spo ken or
writ ten and acts which had been per formed by them in
their official capacity.

2. The judges, the Pros e cu tor, the Dep uty Pros e cu tors
and the Reg is trar and mem bers of their fam i lies form ing
part of their house holds shall be ac corded ev ery fa cil ity for 
leav ing the coun try where they may hap pen to be and for
en ter ing and leav ing the coun try where the Court is sit ting. 
On jour neys in con nec tion with the ex er cise of their
func tions, the judges, the Pros e cu tor, the Dep uty
Pros e cu tors and the Reg is trar shall in all States Par ties
through which they may have to pass en joy all the
priv i leges, im mu ni ties and fa cil i ties granted by States
Par ties to dip lo matic agents in similar circumstances under 
the Vienna Convention.

3. If a judge, the Pros e cu tor, a Dep uty Pros e cu tor or the
Reg is trar, for the pur pose of hold ing him self or her self at
the dis posal of the Court, re sides in any State Party other
than that of which he or she is a na tional or per ma nent
res i dent, he or she shall, to gether with fam ily mem bers
form ing part of his or her house hold, be ac corded
dip lo matic priv i leges, im mu ni ties and fa cil i ties during the
period of residence.

4. The judges, the Pros e cu tor, the Dep uty Pros e cu tors
and the Reg is trar and mem bers of their fam i lies form ing
part of their house holds shall be ac corded the same
re pa tri a tion fa cil i ties in time of in ter na tional cri sis as are
ac corded to dip lo matic agents un der the Vienna
Convention.

5. Para graphs 1 to 4 of this ar ti cle shall ap ply to judges
of the Court even af ter their term of of fice has ex pired if
they con tinue to ex er cise their func tions in ac cor dance
with ar ti cle 36, para graph 10, of the Statute. 

6. The sal a ries, emol u ments and al low ances paid to the
judges, the Pros e cu tor, the Dep uty Pros e cu tors and the
Reg is trar by the Court shall be ex empt from tax a tion.
Where the in ci dence of any form of tax a tion de pends upon
res i dence, pe ri ods dur ing which the judges, the
Pros e cu tor, the Dep uty Pros e cu tors and the Reg is trar are
pres ent in a State Party for the dis charge of their func tions
shall not be con sid ered as pe ri ods of res i dence for
pur poses of tax a tion. States Par ties may take these sal a ries, 
emol u ments and al low ances into ac count for the pur pose
of as sess ing the amount of taxes to be applied to income
from other sources.

7. States Par ties shall not be obliged to ex empt from
in come tax pen sions or an nu ities paid to for mer judges,
Pros e cu tors and Reg is trars and their de pend ants.

Article 16

Deputy Registrar, staff of the Office of the Prosecutor
and staff of the Registry

1. The Dep uty Reg is trar, the staff of the Of fice of the
Pros e cu tor and the staff of the Reg is try shall en joy such
priv i leges, im mu ni ties and fa cil i ties as are nec es sary for
the in de pend ent per for mance of their func tions. They shall 
be accorded:

(a) Im mu nity from per sonal ar rest or de ten tion and from 
sei zure of their per sonal bag gage;

(b) Im mu nity from le gal pro cess of ev ery kind in re spect 
of words spo ken or writ ten and all acts per formed by them
in their of fi cial ca pac ity, which im mu nity shall con tinue to 
be ac corded even af ter ter mi na tion of their em ploy ment
with the Court;

(c) In vi o la bil ity for all of fi cial pa pers and doc u ments in
what ever form and ma te ri als;

(d) Ex emp tion from tax a tion on the sal a ries,
emol u ments and al low ances paid to them by the Court.
States Par ties may take these sal a ries, emol u ments and
al low ances into ac count for the pur pose of as sess ing the
amount of taxes to be ap plied to in come from other
sources;

(e) Ex emp tion from na tional ser vice ob li ga tions;
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(f) To gether with mem bers of their fam i lies form ing part 
of their house hold, ex emp tion from im mi gra tion
re stric tions or alien reg is tra tion;

(g) Ex emp tion from in spec tion of per sonal bag gage,
un less there are se ri ous grounds for be liev ing that the
bag gage con tains ar ti cles the im port or ex port of which is
pro hib ited by the law or con trolled by the quar an tine
reg u la tions of the State Party con cerned; an in spec tion in
such a case shall be con ducted in the pres ence of the
official concerned;

(h) The same priv i leges in re spect of cur rency and
ex change fa cil i ties as are ac corded to the of fi cials of
com pa ra ble rank of dip lo matic mis sions es tab lished in the
State Party concerned;

(i) To gether with mem bers of their fam i lies form ing part 
of their house hold, the same re pa tri a tion fa cil i ties in time
of in ter na tional cri sis as are ac corded to dip lo matic agents
un der the Vienna Convention;

(j) The right to im port free of du ties and taxes, ex cept
pay ments for ser vices, their fur ni ture and ef fects at the
time of first tak ing up post in the State Party in ques tion
and to re-ex port their fur ni ture and ef fects free of du ties
and taxes to their coun try of per ma nent residence.

2. States Par ties shall not be obliged to ex empt from
in come tax pen sions or an nu ities paid to for mer Dep uty
Reg is trars, mem bers of the staff of the Of fice of the
Pros e cu tor, mem bers of the staff of the Reg is try and their
dependants.

Article 17

Personnel recruited locally and not otherwise
covered by the present Agreement

Per son nel re cruited by the Court lo cally and not
oth er wise cov ered by the pres ent Agree ment shall be
ac corded im mu nity from le gal pro cess in re spect of words
spo ken or writ ten and all acts per formed by them in their
of fi cial ca pac ity for the Court. Such im mu nity shall
con tinue to be ac corded af ter ter mi na tion of em ploy ment
with the Court for ac tiv i ties car ried out on be half of the
Court. Dur ing their em ploy ment, they shall also be
ac corded such other fa cil i ties as may be nec es sary for the
in de pend ent exercise of their functions for the Court.

Article 18

Counsel and persons assisting defence counsel

1. Coun sel shall en joy the fol low ing priv i leges,
im mu ni ties and fa cil i ties to the ex tent nec es sary for the
in de pend ent per for mance of his or her func tions, in clud ing 
the time spent on jour neys, in con nec tion with the
per for mance of his or her func tions and sub ject to

pro duc tion of the cer tif i cate re ferred to in paragraph 2 of
this article:

(a) Im mu nity from per sonal ar rest or de ten tion and from 
sei zure of his or her per sonal bag gage;

(b) Im mu nity from le gal pro cess of ev ery kind in re spect 
of words spo ken or writ ten and all acts per formed by him
or her in of fi cial ca pac ity, which im mu nity shall con tinue
to be ac corded even af ter he or she has ceased to ex er cise
his or her functions;

(c) In vi o la bil ity of pa pers and doc u ments in what ever
form and ma te ri als re lat ing to the ex er cise of his or her
functions;

(d) For the pur poses of com mu ni ca tions in pur su ance of
his or her func tions as coun sel, the right to re ceive and
send pa pers and doc u ments in what ever form;

(e) Ex emp tion from im mi gra tion re stric tions or alien
reg is tra tion;

(f) Ex emp tion from in spec tion of per sonal bag gage,
un less there are se ri ous grounds for be liev ing that the
bag gage con tains ar ti cles the im port or ex port of which is
pro hib ited by law or con trolled by the quar an tine
reg u la tions of the State Party con cerned; an in spec tion in
such a case shall be con ducted in the pres ence of the
counsel concerned;

(g) The same priv i leges in re spect of cur rency and
ex change fa cil i ties as are ac corded to rep re sen ta tives of
for eign Gov ern ments on tem po rary of fi cial missions;

(h) The same re pa tri a tion fa cil i ties in time of
in ter na tional cri sis as are ac corded to dip lo matic agents
un der the Vi enna Convention.

2. Upon ap point ment of coun sel in ac cor dance with the
Stat ute, the Rules of Pro ce dure and Ev i dence and the
Reg u la tions of the Court, coun sel shall be pro vided with a
cer tif i cate un der the sig na ture of the Reg is trar for the
pe riod re quired for the ex er cise of his or her func tions.
Such cer tif i cate shall be with drawn if the power or
man date is ter mi nated be fore the expiry of the certificate.

3. Where the in ci dence of any form of tax a tion de pends
upon res i dence, pe ri ods dur ing which coun sel is pres ent in
a State Party for the dis charge of his or her func tions shall
not be con sid ered as pe ri ods of residence.

4. The pro vi sions of this ar ti cle shall ap ply mu ta tis
mu tan dis to per sons as sist ing de fence coun sel in
ac cor dance with rule 22 of the Rules of Pro ce dure and
Evidence.

Article 19

Witnesses

1. Wit nesses shall en joy the fol low ing priv i leges,
im mu ni ties and fa cil i ties to the ex tent nec es sary for their
ap pear ance be fore the Court for pur poses of giv ing
ev i dence, in clud ing the time spent on jour neys in
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con nec tion with their ap pear ance be fore the Court, sub ject
to the pro duc tion of the doc u ment re ferred to in paragraph
2 of this article:

(a) Im mu nity from per sonal ar rest or de ten tion;
(b) With out prej u dice to sub para graph (d) be low,

im mu nity from sei zure of their per sonal bag gage un less
there are se ri ous grounds for be liev ing that the bag gage
con tains ar ti cles the im port or ex port of which is
pro hib ited by law or con trolled by the quar an tine
reg u la tions of the State Party concerned;

(c) Im mu nity from le gal pro cess of ev ery kind in re spect 
of words spo ken or writ ten and all acts per formed by them
in the course of their tes ti mony, which im mu nity shall
con tinue to be ac corded even af ter their ap pear ance and
tes ti mony before the Court;

(d) In vi o la bil ity of pa pers and doc u ments in what ever
form and ma te ri als re lat ing to their testimony;

(e) For pur poses of their com mu ni ca tions with the Court 
and coun sel in con nec tion with their tes ti mony, the right to 
re ceive and send pa pers and doc u ments in what ever form;

(f) Ex emp tion from im mi gra tion re stric tions or alien
reg is tra tion when they travel for pur poses of their
tes ti mony;

(g) The same re pa tri a tion fa cil i ties in time of
in ter na tional cri sis as are ac corded to dip lo matic agents
un der the Vi enna Convention.

2. Wit nesses who en joy the priv i leges, im mu ni ties and
fa cil i ties re ferred to in para graph 1 of this ar ti cle shall be
pro vided by the Court with a doc u ment cer ti fy ing that their 
ap pear ance is re quired by the Court and spec i fy ing a time
pe riod dur ing which such appearance is necessary.

Article 20

Victims

1. Vic tims par tic i pat ing in the pro ceed ings in
ac cor dance with rules 89 to 91 of the Rules of Pro ce dure
and Ev i dence shall en joy the fol low ing priv i leges,
im mu ni ties and fa cil i ties to the ex tent nec es sary for their
ap pear ance be fore the Court, in clud ing the time spent on
jour neys in con nec tion with their ap pear ance be fore the
Court, sub ject to the pro duc tion of the doc u ment re ferred
to in paragraph 2 of this article:

(a) Im mu nity from per sonal ar rest or de ten tion;
(b) Im mu nity from sei zure of their per sonal bag gage

un less there are se ri ous grounds for be liev ing that the
bag gage con tains ar ti cles the im port or ex port of which is
pro hib ited by law or con trolled by the quar an tine
reg u la tions of the State Party concerned;

(c) Im mu nity from le gal pro cess of ev ery kind in re spect 
of words spo ken or writ ten and all acts per formed by them
in the course of their ap pear ance be fore the Court, which
im mu nity shall con tinue to be ac corded even af ter their
ap pear ance before the Court;

(d) Ex emp tion from im mi gra tion re stric tions or alien
reg is tra tion when they travel to and from the Court for
pur poses of their ap pear ance.

2. Vic tims par tic i pat ing in the pro ceed ings in
ac cor dance with rules 89 to 91 of the Rules of Pro ce dure
and Ev i dence who en joy the priv i leges, im mu ni ties and
fa cil i ties re ferred to in para graph 1 of this ar ti cle shall be
pro vided by the Court with a doc u ment cer ti fy ing their
par tic i pa tion in the pro ceed ings of the Court and
spec i fy ing a time period for that participation.

Article 21

Experts

1. Ex perts per form ing func tions for the Court shall be
ac corded the fol low ing priv i leges, im mu ni ties and
fa cil i ties to the ex tent nec es sary for the in de pend ent
ex er cise of their func tions, in clud ing the time spent on
jour neys in con nec tion with their func tions, sub ject to
pro duc tion of the doc u ment re ferred to in paragraph 2 of
this article:

(a) Im mu nity from per sonal ar rest or de ten tion and from 
sei zure of their per sonal bag gage;

(b) Im mu nity from le gal pro cess of ev ery kind in re spect 
of words spo ken or writ ten and all acts per formed by them
in the course of the per for mance of their func tions for the
Court, which im mu nity shall con tinue to be ac corded even
af ter the ter mi na tion of their functions;

(c) In vi o la bil ity of pa pers and doc u ments in what ever
form and ma te ri als re lat ing to their func tions for the Court;

(d) For the pur poses of their com mu ni ca tions with the
Court, the right to re ceive and send pa pers and doc u ments
in what ever form and ma te ri als re lat ing to their func tions
for the Court by cou rier or in sealed bags;

(e) Ex emp tion from in spec tion of per sonal bag gage,
un less there are se ri ous grounds for be liev ing that the
bag gage con tains ar ti cles the im port or ex port of which is
pro hib ited by law or con trolled by the quar an tine
reg u la tions of the State Party con cerned; an in spec tion in
such a case shall be con ducted in the pres ence of the expert 
concerned;

(f) The same priv i leges in re spect of cur rency and
ex change fa cil i ties as are ac corded to rep re sen ta tives of
for eign Gov ern ments on tem po rary of fi cial missions;

(g) The same re pa tri a tion fa cil i ties in time of
in ter na tional cri sis as are ac corded to dip lo matic agents
un der the Vi enna Convention;

(h) Ex emp tion from im mi gra tion re stric tions or alien
reg is tra tion in re la tion to their func tions as spec i fied in the
doc u ment re ferred to in para graph 2 of this article.

2. Ex perts who en joy the priv i leges, im mu ni ties and
fa cil i ties re ferred to in para graph 1 of this ar ti cle shall be
pro vided by the Court with a doc u ment cer ti fy ing that they 
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are per form ing func tions for the Court and spec i fy ing a
time pe riod for which their functions will last.

Article 22

Other persons required to be present
 at the seat of the Court

1. Other per sons re quired to be pres ent at the seat of the
Court shall, to the ex tent nec es sary for their pres ence at the 
seat of the Court, in clud ing the time spent on jour neys in
con nec tion with their pres ence, be ac corded the priv i leges, 
im mu ni ties and fa cil i ties pro vided for in ar ti cle 20,
para graph 1, sub para graphs (a) to (d), of the pres ent
Agree ment, sub ject to pro duc tion of the doc u ment re ferred 
to in paragraph 2 of this article. 

2. Other per sons re quired to be pres ent at the seat of the
Court shall be pro vided by the Court with a doc u ment
cer ti fy ing that their pres ence is re quired at the seat of the
Court and spec i fy ing a time pe riod dur ing which such
pres ence is necessary.

Article 23

Nationals and permanent residents

At the time of sig na ture, rat i fi ca tion, ac cep tance,
ap proval or ac ces sion, any State may de clare that: 

(a) With out prej u dice to para graph 6 of ar ti cle 15 and
para graph 1 (d) of ar ti cle 16, a per son re ferred to in ar ti cles
15, 16, 18, 19 and 21 shall, in the ter ri tory of the State Party 
of which he or she is a na tional or per ma nent res i dent,
en joy only the fol low ing priv i leges and im mu ni ties to the
ex tent neces sary for the in de pend ent per for mance of his or 
her func tions or his or her ap pear ance or testimony before
the Court:

(i) Im mu nity from per sonal ar rest and de ten tion;
(ii) Im mu nity from le gal pro cess of ev ery kind in re spect 

of words spo ken or writ ten and all acts  performed by that
per son in the per for mance of his or her func tions for the
Court or in the course of his or her ap pear ance or
tes ti mony, which im mu nity shall con tinue to be ac corded
even af ter the per son has ceased to ex er cise his or her
func tions for the Court or his or her ap pear ance or
tes ti mony  before it;

(iii) In vi o la bil ity of pa pers and doc u ments in what ever
form and ma te ri als re lat ing to the ex er cise of his or her
func tions for the Court or his or her ap pear ance or
tes ti mony be fore it;

(iv) For the pur poses of their com mu ni ca tions with the
Court and for a per son re ferred to in ar ti cle 19, with his or
her coun sel in con nec tion with his or her  testimony, the
right to re ceive and send pa pers in what ever form.

(b) A per son re ferred to in ar ti cles 20 and 22 shall, in the
ter ri tory of the State Party of which he or she is a na tional
or per ma nent res i dent, en joy only the fol low ing priv i leges
and im mu ni ties to the ex tent nec es sary for his or her
ap pear ance before the Court: 

(i) Im mu nity from per sonal ar rest and de ten tion;
(ii) Im mu nity from le gal pro cess in re spect of words

spo ken or writ ten and all acts per formed by that per son in
the course of his or her ap pear ance be fore the Court, which 
im mu nity shall con tinue to be  accorded even af ter his or
her ap pear ance be fore the Court.

Article 24

Cooperation with the authorities of States Parties

1. The Court shall co op er ate at all times with the
ap pro pri ate au thor i ties of States Par ties to fa cil i tate the
en force ment of their laws and to pre vent the oc cur rence of
any abuse in con nec tion with the priv i leges, im mu ni ties
and fa cil i ties re ferred to in the present Agreement.

2. With out prej u dice to their priv i leges and im mu ni ties,
it is the duty of all per sons en joy ing priv i leges and
im mu ni ties un der the pres ent Agree ment to re spect the
laws and reg u la tions of the State Party in whose ter ri tory
they may be on the busi ness of the Court or through whose
ter ri tory they may pass on such busi ness. They also have a
duty not to in ter fere in the in ter nal affairs of that State.

Article 25

Waiver of privileges and immunities provided for in
articles 13 and 14

Priv i leges and im mu ni ties pro vided for in ar ti cles 13
and 14 of the pres ent Agree ment are ac corded to the
rep re sen ta tives of States and in ter gov ern men tal
or ga ni za tions not for the per sonal ben e fit of the
in di vid u als them selves, but in or der to safe guard the
in de pend ent ex er cise of their func tions in con nec tion with
the work of the As sem bly, its sub sid iary or gans and the
Court. Con se quently, States Par ties not only have the right
but are un der a duty to waive the priv i leges and im mu ni ties 
of their rep re sen ta tives in any case where, in the opin ion of 
those States, they would im pede the course of jus tice and
can be waived with out prej u dice to the pur pose for which
the priv i leges and im mu ni ties are ac corded. States not
party to the pres ent Agree ment and in ter gov ern men tal
or ga ni za tions are granted the priv i leges and im mu ni ties
pro vided for in ar ti cles 13 and 14 of the present Agreement 
on the understanding that they undertake the same duty
regarding waiver.
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Article 26

Waiver of privileges and immunities provided for in
articles 15 to 22

1. The priv i leges and im mu ni ties pro vided for in ar ti cles 
15 to 22 of the pres ent Agree ment are granted in the
in ter ests of the good ad min is tra tion of jus tice and not for
the per sonal ben e fit of the in di vid u als them selves. Such
priv i leges and im mu ni ties may be waived in ac cor dance
with ar ti cle 48, para graph 5, of the Stat ute and the
pro vi sions of this ar ti cle and there is a duty to do so in any
par tic u lar case where they would im pede the course of
jus tice and can be waived with out prej u dice to the purpose
for which they are accorded. 

2. The priv i leges and im mu ni ties may be waived: 
(a) In the case of a judge or the Pros e cu tor, by an

ab so lute ma jor ity of the judges;
(b) In the case of the Reg is trar, by the Pres i dency;
(c) In the case of the Dep uty Pros e cu tors and the staff of

the Of fice of the Pros e cu tor, by the Pros e cu tor;
(d) In the case of the Dep uty Reg is trar and the staff of

the Reg is try, by the Reg is trar;
(e) In the case of per son nel re ferred to in ar ti cle 17, by

the head of the or gan of the Court em ploy ing such
per son nel;

(f) In the case of coun sel and per sons as sist ing de fence
coun sel, by the Pres i dency;

(g) In the case of wit nesses and vic tims, by the
Pres i dency;

(h) In the case of ex perts, by the head of the or gan of the
Court ap point ing the ex pert;

(i) In the case of other per sons re quired to be pres ent at
the seat of the Court, by the Pres i dency.

Article 27

Social security

From the date on which the Court es tab lishes a so cial
se cu rity scheme, the per sons re ferred to in ar ti cles 15, 16
and 17 shall, with re spect to ser vices ren dered for the
Court, be ex empt from all com pul sory con tri bu tions to
na tional so cial security schemes.

Article 28

Notification

The Reg is trar shall com mu ni cate pe ri od i cally to all
States Par ties the cat e go ries and names of the judges, the
Pros e cu tor, the Dep uty Pros e cu tors, the Reg is trar, the
Dep uty Reg is trar, the staff of the Of fice of the Pros e cu tor,
the staff of the Reg is try and coun sel to whom the

pro vi sions of the pres ent Agree ment ap ply. The Reg is trar
shall also com mu ni cate to all States Par ties in for ma tion on
any change in the status of these persons.

Article 29

Laissez-passer

The States Par ties shall rec og nize and ac cept the United
Na tions lais sez-passer or the travel doc u ment is sued by the 
Court to the judges, the Pros e cu tor, the Dep uty
Pros e cu tors, the Reg is trar, the Dep uty Reg is trar, the staff
of the Of fice of the Pros e cu tor and the staff of the Reg is try
as valid travel documents.

Article 30

Visas

Ap pli ca tions for vi sas or en try/exit per mits, where
re quired, from all per sons who are hold ers of the United
Na tions lais sez-passer or of the travel doc u ment is sued by
the Court, and also from per sons re ferred to in ar ti cles 18
to 22 of the pres ent Agree ment who have a cer tif i cate
is sued by the Court con firm ing that they are trav el ling on
the busi ness of the Court, shall be dealt with by the States
Par ties as speed ily as pos si ble and granted free of charge.

Article 31

Settlement of disputes with third parties

The Court shall, with out prej u dice to the pow ers and
re spon si bil i ties of the As sem bly un der the Stat ute, make
pro vi sions for ap pro pri ate modes of settlement of:

(a) Dis putes aris ing out of con tracts and other dis putes
of a pri vate law char ac ter to which the Court is a party;

(b) Dis putes in volv ing any per son re ferred to in the
pres ent Agree ment who, by rea son of his or her of fi cial
po si tion or func tion in con nec tion with the Court, en joys
im mu nity, if such im mu nity has not been waived.

Article 32

Settlement of differences on the interpretation or
application of the present Agreement

1. All dif fer ences aris ing out of the in ter pre ta tion or
ap pli ca tion of the pres ent Agree ment be tween two or more 
States Par ties or be tween the Court and a State Party shall
be set tled by con sul ta tion, ne go ti a tion or other agreed
mode of settlement.
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2. If the dif fer ence is not set tled in ac cor dance with
para graph 1 of this ar ti cle within three months fol low ing a
writ ten re quest by one of the par ties to the dif fer ence, it
shall, at the re quest of ei ther party, be re ferred to an ar bi tral 
tri bu nal ac cord ing to the pro ce dure set forth in para graphs
3 to 6 of this article.

3. The ar bi tral tri bu nal shall be com posed of three
mem bers: one to be cho sen by each party to the dif fer ence
and the third, who shall be the chair man of the tri bu nal, to
be cho sen by the other two mem bers. If ei ther party has
failed to make its ap point ment of a mem ber of the tri bu nal
within two months of the ap point ment of a mem ber by the
other party, that other party may in vite the Pres i dent of the
In ter na tional Court of Jus tice to make such ap point ment.
Should the first two mem bers fail to agree upon the
ap point ment of the chair man of the tri bu nal within two
months fol low ing their ap point ment, ei ther party may
in vite the Pres i dent of the In ter na tional Court of Justice to
choose the chairman.

4. Un less the par ties to the dif fer ence oth er wise agree,
the ar bi tral tri bu nal shall de ter mine its own pro ce dure and
the ex penses shall be borne by the par ties as as sessed by
the tribunal.

5. The ar bi tral tri bu nal, which shall de cide by a ma jor ity 
of votes, shall reach a de ci sion on the dif fer ence on the
ba sis of the pro vi sions of the pres ent Agree ment and the
ap pli ca ble rules of in ter na tional law. The de ci sion of the
ar bi tral tri bu nal shall be fi nal and bind ing on the parties to
the difference.

6. The de ci sion of the ar bi tral tri bu nal shall be
com mu ni cated to the par ties to the dif fer ence, to the
Reg is trar and to the Sec re tary-Gen eral.

Article 33

Applicability of the present Agreement

The pres ent Agree ment is with out prej u dice to rel e vant
rules of in ter na tional law, in clud ing in ter na tional
hu man i tar ian law.

Article 34

Signature, ratification, acceptance, approval or
accession

1. The pres ent Agree ment shall be open for sig na ture by
all States from 10 Sep tem ber 2002 un til 30 June 2004 at
United Na tions Head quar ters in New York.

2. The pres ent Agree ment is sub ject to rat i fi ca tion,
ac cep tance or ap proval by sig na tory States. In stru ments of
rat i fi ca tion, ac cep tance or ap proval shall be de pos ited with 
the Secretary-General.

3. The pres ent Agree ment shall re main open for
ac ces sion by all States. The in stru ments of ac ces sion shall
be de pos ited with the Sec re tary-Gen eral.

Article 35

Entry into force

1. The pres ent Agree ment shall en ter into force thirty
days af ter the date of de posit with the Sec re tary-Gen eral of 
the tenth in stru ment of rat i fi ca tion, ac cep tance, ap proval
or accession.

2. For each State rat i fy ing, ac cept ing, ap prov ing or
ac ced ing to the pres ent Agree ment af ter the de posit of the
tenth in stru ment of rat i fi ca tion, ac cep tance, ap proval or
ac ces sion, the Agree ment shall en ter into force on the
thir ti eth day fol low ing the de posit with the
Sec re tary-Gen eral of its in stru ment of rat i fi ca tion,
acceptance, approval or accession.

Article 36

Amendments

1. Any State Party may, by writ ten com mu ni ca tion
ad dressed to the Sec re tar iat of the As sem bly, pro pose
amend ments to the pres ent Agree ment. The Sec re tar iat
shall cir cu late such com mu ni ca tion to all States Par ties
and the Bu reau of the As sem bly with a re quest that States
Par ties no tify the Sec re tar iat whether they fa vour a Re view 
Con fer ence of States Parties to discuss the proposal.

2. If, within three months from the date of cir cu la tion by
the Sec re tar iat of the As sem bly, a ma jor ity of States
Par ties no tify the Sec re tar iat that they fa vour a Re view
Con fer ence, the Sec re tar iat shall in form the Bu reau of the
As sem bly with a view to con ven ing such a Con fer ence in
con nec tion with the next reg u lar or special session of the
Assembly.

3. The adop tion of an amend ment on which con sen sus
can not be reached shall re quire a two-thirds ma jor ity of
States Par ties pres ent and vot ing, pro vided that a ma jor ity
of States Par ties is present.

4. The Bu reau of the As sem bly shall im me di ately no tify 
the Sec re tary-Gen eral of any amend ment that has been
adopted by the States Par ties at a Re view Con fer ence. The
Sec re tary-Gen eral shall cir cu late to all States Par ties and
sig na tory States any amend ment adopted at a Review
Conference.
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5. An amend ment shall en ter into force for States Par ties 
which have rat i fied or ac cepted the amend ment sixty days
af ter two thirds of the States which were Par ties at the date
of adop tion of the amend ment have de pos ited in stru ments
of rat i fi ca tion or ac cep tance with the Secretary-General.

6. For each State Party rat i fy ing or ac cept ing an
amend ment af ter the de posit of the re quired num ber of
in stru ments of rat i fi ca tion or ac cep tance, the amend ment
shall en ter into force on the six ti eth day fol low ing the
de posit of its in stru ment of rat i fi ca tion or acceptance.

7. A State which be comes a Party to the pres ent
Agree ment af ter the en try into force of an amend ment in
ac cor dance with para graph 5 shall, fail ing an ex pres sion of 
dif fer ent in ten tion by that State:

(a) Be con sid ered a Party to the pres ent Agree ment as so 
amended; and

(b) Be con sid ered a Party to the un amended Agree ment
in re la tion to any State Party not bound by the amend ment.

Article 37

Denunciation

1. A State Party may, by writ ten no ti fi ca tion ad dressed
to the Sec re tary-Gen eral, de nounce the pres ent
Agree ment. The de nun ci a tion shall take ef fect one year
af ter the date of re ceipt of the no ti fi ca tion, un less the
no ti fi ca tion specifies a later date.

2. The de nun ci a tion shall not in any way af fect the duty
of any State Party to ful fil any ob li ga tion em bod ied in the
pres ent Agree ment to which it would be sub ject un der
in ter na tional law in de pend ently of the present Agreement.

Article 38

Depositary

The Sec re tary-Gen eral shall be the de pos i tary of the
pres ent Agree ment.

Article 39

Authentic texts

The orig i nal of the pres ent Agree ment, of which the
Arabic, Chi nese, Eng lish, French, Rus sian and Span ish
texts are equally au then tic, shall be de pos ited with the
Sec re tary-Gen eral.

In wit ness thereof, the un der signed, be ing duly
au tho rized thereto, have signed the pres ent Agree ment.

Megállapodás a nemzetközi büntetõbíróság
kiváltságairól és mentességeirõl

Je len Meg ál la po dás Ré szes Ál la mai,

te kin tet tel az Egye sült Nem ze tek Dip lo má ci ai Kon fe -
ren ci á ja ál tal 1998. jú li us 17-én el fo ga dott, a Nem zet kö zi
Bün te tõ bí ró ság ról  szóló Ró mai Sta tú tum ra, amely lét re -
hoz ta a leg sú lyo sabb nem zet kö zi vo nat ko zá sú bûn cse lek -
mé nyek el kö ve tõi fe lett jog ha tó ság gal ren del ke zõ Nem -
zet kö zi Bün te tõ bí ró sá got,

fi gye lem mel arra, hogy a Ró mai Sta tú tum 4. cik ke alap -
ján a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság nem zet kö zi jogi jog ala -
nyi ság gal és fel ada tai el vég zé sé hez és cél jai meg va ló sí tá -
sá hoz szük sé ges jog ké pes ség gel is ren del ke zik,

te kin tet tel a Ró mai Sta tú tum 48. cik ké re, amely ki -
mond ja, hogy a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság min den Ré -
szes Ál lam te rü le tén olyan ki vált sá gok kal és men tes sé gek -
kel ren del ke zik, ame lyek cél jai el éré sé hez szük sé ge sek,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

A fogalmak meghatározása

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

a) A „Sta tú tum” az Egye sült Nem ze tek Dip lo má ci ai
Kon fe ren ci á ja ál tal 1998. jú li us 17-én el fo ga dott, a Nem -
zet kö zi Bün te tõ bí ró ság lét re ho zá sá ról  szóló Ró mai Sta tú -
tum;

b) A „Bí ró ság” a Sta tú tum ál tal lét re ho zott Nem zet kö zi 
Bün te tõ bí ró ság;

c) A „Ré szes Ál la mok” je len Meg ál la po dás Ré szes Ál -
la mai;

d) A „Ré szes Ál la mok Kép vi se lõi” a kül dött sé gek min -
den tag ja, he lyet tes tag ja, ta nács adók, szak ér tõk és a kül -
dött sé gek tit ká rai;

e) A „Köz gyû lés” a Sta tú tum Ré szes Ál la ma i nak Köz -
gyû lé se;

f) A „Bí rák” a Bí ró ság bí rái;
g) Az „El nök ség” a Bí ró ság el nö ké bõl és an nak elsõ,

va la mint má so dik he lyet te sé bõl álló szerv;
h) A „Fõ ügyész” a Sta tú tum 42. cik ké nek 4. be kez dé se

alap ján a Köz gyû lés ál tal vá lasz tott ügyész;
i) Az „Ügyé szek” a Sta tú tum 42. cik ké nek 4. be kez dé -

se alap ján a Köz gyû lés ál tal vá lasz tott ügyé szek;
j) A „Hi va tal ve ze tõ” a Sta tú tum 43. cik ké nek 4. be kez -

dé se alap ján a Köz gyû lés ál tal vá lasz tott hi va tal ve ze tõ;
k) A „He lyet tes Hi va tal ve ze tõ” a Sta tú tum 43. cik ké -

nek 4. be kez dé se alap ján a Köz gyû lés ál tal vá lasz tott He -
lyet tes Hi va tal ve ze tõ;

l) A „Vé dõk” a vé de lem és az ál do za tok jogi kép vi se lõi;
m) A „Fõ tit kár” az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká ra;
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n) A „Kor mány kö zi szer ve ze tek kép vi se lõi” a kor -
mány kö zi szer ve ze tek igaz ga tói, be le ért ve min den olyan
tiszt vi se lõt, aki azok ne vé ben jár el;

o) A „Bé csi Szer zõ dés” az 1961. áp ri lis 18-án alá írt, a
dip lo má ci ai kap cso la tok ról  szóló Bé csi Szer zõ dés;

p) Az „El já rá si és Bi zo nyí tá si Sza bá lyok” a Sta tú tum
51. cik ke alap ján el fo ga dott El já rá si és Bi zo nyí tá si Sza bá -
lyok.

2. cikk

Jogi személyiség és jogképesség

A Bí ró ság nem zet kö zi jogi jog ala nyi ság gal, va la mint a
fel ada tai el vég zé sé hez és cél jai meg va ló sí tá sá hoz szük sé -
ges jog ké pes ség gel is ren del ke zik. Ez a jog ké pes ség ki ter -
jed kü lö nö sen szer zõ dé sek kö té sé re, ingó és in gat lan va -
gyon szer zé sé re, il let ve az az zal való ren del ke zés re, va la -
mint pe res el já rás in dí tá sá ra.

3. cikk

Általános rendelkezések a Bíróság
kiváltságairól és mentességeirõl

A Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság min den Ré szes Ál lam te -
rü le tén olyan ki vált sá gok kal és men tes sé gek kel ren del ke -
zik, ame lyek cél jai el éré sé hez szük sé ge sek.

4. cikk

A Bíróság helyiségeinek sérthetetlensége

A Bí ró ság he lyi sé gei sért he tet le nek.

5. cikk

Zászló, jelkép és egyéb megjelölések

A Bí ró ság jo go sult a hi va ta los cé lok ra hasz nált he lyi sé -
ge i ben, jár mû ve in és egyéb szál lí tó esz kö ze in sa ját zász la -
já nak, jel ké pé nek és meg je lö lé se i nek hasz ná la tá ra.

6. cikk

A Bíróság, valamint annak vagyona,
pénzügyi alapjai és javai mentessége

1. A Bí ró ság, an nak va gyo na, alap jai és ja vai, bár hol és
bár ki nek a bir to ká ban le gye nek is, men te sek bár mi lyen el -
já rás alól, ki vé ve, ha az adott eset ben a Bí ró ság ki fe je zet -

ten le mon dott a men tes ség rõl. E le mon dás mind azon ál tal
nem ter jed ki a vég re haj tá si in téz ke dé sek re.

2. A Bí ró ság va gyo na, pénz ügyi alap jai és ja vai, bár hol
és bár ki nek a bir to ká ban le gye nek is, men te sek a ku ta tás,
rek vi rá lás, le fog la lás, el kob zás, ki sa já tí tás vagy a vég re -
haj tá si, igaz ga tá si, bí rói vagy jog sza bá lyi kény szer bár mi -
lyen for má ja alól.

3. A Bí ró ság va gyo na, pénz ügyi alap jai és ja vai, bár hol
és bár ki nek a bir to ká ban le gye nek is, a Bí ró ság fel ada ta i -
nak el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben, men te sek bár mely
kor lá to zás, in téz ke dés, el len õr zés, jog sza bály, il let ve fi ze -
té si ha la dék alól.

7. cikk

Az irattár és az iratok sérthetetlensége

Sért he tet le nek – bár hol és bár ki nek a bir to ká ban le gye -
nek is – a Bí ró ság irat tá ra, il let ve ala ki sá guk ra te kin tet nél -
kül a Bí ró ság hoz tar to zó ira tok és ok ira tok, to váb bá a Bí -
ró ság nak kül dött vagy a Bí ró ság ál tal kül dött bár mi fé le
anya gok, ame lyek a Bí ró ság nál van nak, vagy hoz zá tar toz -
nak. A sért he tet len ség fel füg gesz té se, il let ve an nak hi á nya 
nem érin ti azo kat a vé del mi in téz ke dé se ket, ame lye ket a
Sta tú tum, va la mint az El já rá si és Bi zo nyí tá si Sza bá lyok
alap ján ren del het el a Bí ró ság te kin tet tel azok ra az ira tok ra 
és esz kö zök re, ame lye ket a Bí ró ság ren del ke zé sé re bo csá -
ta nak, il let ve ame lye ket a Bí ró ság hasz nál.

8. cikk

Adó-, vámmentesség és behozatali,
valamint kiviteli korlátozások

1. A Bí ró ság, an nak va gyo na, be vé te lei és egyéb ja vai,
va la mint pénz ügyi te vé keny sé ge és mû ve le tei men te sek
min den köz vet len adó alól, töb bek kö zött a jö ve de lem adó,
osz ta lék adó, tár sa sá gi adó, va la mint he lyi és re gi o ná lis ha -
tó sá gok ál tal ki ve tett más köz vet len adók alól. A Bí ró ság
azon ban nem igé nyel men tes sé get olyan adók alól, ame -
lye ket csu pán köz üze mi szol gál ta tá sok el len ér té ke ként
szá mí ta nak fel meg ha tá ro zott díj sza bás sal, a fel hasz nált
szol gál ta tá sok ará nyá ban, ame lyek kü lön-kü lön azo no sít -
ha tó ak, le ír ha tó ak és té te len ként rész le tez he tõ ek.

2. A Bí ró ság min den vám, im port adó, be ho za ta li és ki -
vi te li ti la lom, va la mint kor lá to zás alól men tes a hi va ta los
hasz ná la tá ra be ho zott, il let ve ki vitt áruk és ki ad vá nyai te -
kin te té ben.

3. Az ilyen men tes ség alap ján be ho zott vagy vá sá rolt
áru cik kek nem ad ha tók el vagy bo csát ha tók más ren del ke -
zé sé re az adott Ré szes Ál lam te rü le tén, ki vé ve ha az il le tõ
Ré szes Ál lam ille té kes ha tó sá gai ah hoz hoz zá já rul tak.
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9. cikk

Vám- és/vagy adó-visszatérítés

1. A Bí ró ság, ál ta lá nos sza bály ként, nem igé nyel men -
tes sé get olyan köz ter hek és/vagy adók alól, ame lyek meg -
vá sá rolt ingó és in gat lan do log, va la mint az igény be vett
köz üze mi szol gál ta tá sok árá ban ben ne fog lal tat nak. Ab ban 
az eset ben azon ban, ha a Bí ró ság hi va ta los hasz ná lat ra na -
gyobb ér té kû tu laj dont, árut vagy szol gál ta tást vá sá rol,
amely re je len tõs mér té kû il le té ket és/vagy adót szá mí ta -
nak vagy szá mít hat nak fel, a Ré szes Ál la mok nak min dent
meg kell ten ni ük an nak ér de ké ben, hogy meg hoz zák a
meg fe le lõ ad mi niszt ra tív in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben, 
hogy a Bí ró ság ezen meg fi ze ten dõ il le ték és/vagy adó alól
men tes sé get él vez zen, vagy a már meg fi ze tett il le ték
és/vagy adó vissza té rí tés re ke rül jön.

2. Az ilyen men tes ség, il let ve adó-vissza té rí tés alá tar -
to zó áru cik kek nem ad ha tók el vagy bo csát ha tók más ren -
del ke zé sé re, ki vé ve az il le tõ Ré szes Ál lam ál tal meg ha tá -
ro zott fel té te lek kel össz hang ban, amely a men tes sé get, il -
let ve az adó-vissza té rí tést biz to sí tot ta. A Bí ró ság nak nyúj -
tott köz üze mi szol gál ta tá sok te kin te té ben men tes ség és
adó-vissza té rí tés nem jár.

10. cikk

Pénzügyi alapok és mentesség
a valutakorlátozások alól

1. Fel ada tai el lá tá sa so rán min den faj ta pénz ügyi el len -
õr zés, sza bá lyo zás és fi ze té si ha la dék je len tet te kor lá to zás
nél kül:

a) A Bí ró ság nak pénz ügyi ala pok ban tu laj do na le het,
bár mi lyen va lu tá val, va la mint arannyal ren del kez het és
bár mi lyen va lu tá ban szám lát nyit hat;

b) A Bí ró ság pénz ügyi alap ja it sza ba don át te he ti, va lu -
tá ját és ara nyát má sik or szág ba vagy az adott or szá gon be -
lül át utal hat ja, va la mint va lu tá ját bár mely más pénz nem be
át vált hat ja;

c) A Bí ró ság köt vé nye ket és egyéb más ér ték pa pí ro kat
sze rez het, tart hat, át ru ház hat, át vált hat vagy egyéb mó don
ke zel het, va la mint azok kal pénz ügyi mû ve le te ket vé gez -
het;

d) Az adott Ré szes Ál lam leg alább ugyan olyan ked vez -
mény ben ré sze sí ti a Bí ró sá got pénz ügyi mû ve le tei so rán
al kal ma zott va lu ta vál tá sok kor, mint ame lyet a Ré szes Ál -
lam más kor mány kö zi szer ve ze tek nek vagy dip lo má ci ai
kép vi se le tek nek nyújt.

2. Az 1. be kez dés ben meg je lölt jo gok gya kor lá sa so rán 
a Bí ró ság nak fi gye lem mel kell len nie az adott Ré szes Ál -
lam fel szó la lá sá ra, fel té ve, hogy az meg te he tõ a Bí ró ság
ér de ke i nek sé rel me nél kül.

11. cikk

Közlési könnyítések

1. A Bí ró sá got hi va ta los köz lé se it és le ve le zé sét ille -
tõen, bár mely Ré szes Ál lam te rü le tén leg alább annyi ra
ked ve zõ el bá nás il le ti meg, mint ami lyen el bá nást más
kor mány kö zi szer ve ze tek, il let ve dip lo má ci ai kép vi se le -
tek él vez nek a köz lé sek el sõbb sé ge, il let ve a pos tai szol -
gál ta tá sok, bár mi lyen faj ta táv köz lés és le ve le zés te kin te -
té ben al kal ma zott kü lön bö zõ dí jak és il le té kek te rén.

2. A Bí ró ság hi va ta los köz lé sei és le ve le zé se nem von -
ha tó el len õr zés alá.

3. A Bí ró ság a köz lés min den for má ját igény be ve he ti,
be le ért ve az elekt ro ni kus köz lést, és joga van kó dok és rejt -
je lek hasz ná la tá ra hi va ta los köz lé sei és le ve le zé se so rán. A
Bí ró ság hi va ta los köz lé sei és le ve le zé se sért he tet len.

4. A Bí ró ság nak joga van le ve lek nek, egyéb anya gok -
nak és köz lé sek nek, a dip lo má ci ai fu tá rok kal és dip lo má -
ci ai cso ma gok kal azo nos ki vált sá go kat és men tes sé ge ket
él ve zõ fu tá rok és cso ma gok út ján való to váb bí tá sá ra és fo -
ga dá sá ra.

5. A Bí ró ság nak joga van rá dió és más táv köz lé si esz -
köz üze mel te té sé re azo kon a frek ven ci á kon, ame lye ket
szá má ra nem ze ti el já rá sa ik so rán a Ré szes Ál la mok ki utal -
nak. A Ré szes Ál la mok, le he tõ ség sze rint, meg ad ják az en -
ge délyt azon frek ven ci ák hasz ná la tá hoz, ame lye ket a Bí -
ró ság kér.

12. cikk

A Bíróság tevékenységének gyakorlása székhelyén kívül

Ab ban az eset ben, ha a Bí ró ság a Sta tú tum 3. cik ké nek
3. be kez dé se alap ján úgy dönt, hogy kí vá na tos a hol lan di ai 
Há gá ban ta lál ha tó szék he lyén kí vü li ülé sek tar tá sa is, a Bí -
ró ság meg ál la po dást köt het az adott ál lam mal a te vé keny -
sé ge el lá tá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sa érde -
kében.

13. cikk

Az Államoknak a Közgyûlésben és a kisegítõ
 szervekben részt vevõ képviselõi,

valamint kormányközi szervezetek képviselõi

1. A Sta tú tum Ré szes Ál la ma i nak a Köz gyû lé sen és an -
nak ki se gí tõ szer vei ülé se in részt vevõ kép vi se lõi, va la -
mint más ál la mok kép vi se lõi, meg fi gye lõ ként részt ve het -
nek a Sta tú tum 112. cik ké nek 1. be kez dé se alap ján a Köz -
gyû lé sen és an nak ki se gí tõ szer ve i nek ülé sén, il let ve más
ál la mok és kor mány kö zi szer ve ze tek kép vi se lõi, akik
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meg hí vást kap tak a Köz gyû lés re és an nak ki se gí tõ szer ve i -
nek ülé se i re, hi va ta los fel ada ta ik el lá tá sa so rán, va la mint
az ülés he lyé re való oda-, il let ve vissza uta zá suk so rán a
kö vet ke zõ ki vált sá go kat és men tes sé ge ket él ve zik:

a) Men te sek az õri zet be vé tel és a le tar tóz ta tás alól;
b) Fel ada tuk tel je sí té se so rán tett cse le ke de te ik kel,

mind szó be li, mind írás be li te vé keny sé gük kel kap cso lat -
ban men tes sé get él vez nek. Ez a men tes ség az után is meg il -
le ti õket, mi u tán meg bí za tá suk vé get ért;

c) Va la mennyi ira tuk és ok ira tuk men tes sé get él vez;
d) Jo guk van kó dok és rejt je lek hasz ná la tá hoz, va la -

mint ira tok nak, ok ira tok nak és egyéb le ve le zés nek fu tár
út ján vagy le pe csé telt cso ma gok ban való fo ga dá sá hoz, il -
let ve elekt ro ni kus kom mu ni ká ció fo ga dá sá hoz és to váb bí -
tá sá hoz;

e) Men tes sé get él vez nek a be ván dor lá si kor lá to zá sok,
a kül föl di ek re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gek, va -
la mint az ál lam pol gár sá gon ala pu ló szol gá la ti kö te le zett -
sé gek alól ab ban a Ré szes Ál lam ban, ame lyet fel ada ta ik
el lá tá sa so rán meg lá to gat nak vagy ame lyen át utaz nak;

f) A fi ze té si esz kö zök re és azok be vál tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek te kin te té ben ugyan azok a könnyí té sek il le -
tik meg õket, mint más kor má nyok ide ig le nes hi va ta los ki -
kül de tés ben lévõ kép vi se lõ it;

g) Sze mé lyes poggyá szuk te kin te té ben ugyan azok a ki -
vált sá gok és men tes sé gek il le tik meg õket, mint a Bé csi
Szer zõ dés ben meg ha tá ro zott dip lo má ci ai kép vi se lõ ket;

h) Nem zet kö zi vál ság ide jén sa ját sze mé lyük biz ton sá -
ga és ha za té ré sük te kin te té ben ugyan azo kat a könnyí té se -
ket él ve zik, mint a dip lo má ci ai kép vi se lõk a Bé csi Szer zõ -
dés alap ján;

i) Bár mi lyen más ki vált ság, men tes ség és könnyí tés
meg il le ti õket, ame lye ket a dip lo má ci ai kép vi se lõk él vez -
nek, és nem áll nak el len tét ben a fen ti ek kel, de nem igé -
nyel het nek men tes sé get a be ho zott áruk te kin te té ben (me -
lyek egyéb ként sze mé lyes poggyá szuk ré szét ké pe zik), il -
let ve a fo gyasz tá si vagy a jö ve dé ki adók alól.

2. Ha va la mely adó ki ve té sé nek alap ja a tar tóz ko dás idõ -
tar ta ma, az 1. be kez dés ben meg ha tá ro zott kép vi se lõk ese té -
ben, akik a Köz gyû lés, il let ve an nak ki se gí tõ szer ve i nek ülé -
sén való rész vé tel cél já ból fel ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben tar -
tóz kod nak egy bi zo nyos ide ig az adott Ré szes Ál lam te rü le -
tén, ez az idõ tar tam nem mi nõ sül tar tóz ko dá si idõ tar tam nak.

3. Je len cikk 1. és 2. be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé -
sek nem al kal maz ha tók a kép vi se lõ és azon Ré szes Ál lam
ha tó sá gai kö zött, amely nek az ál lam pol gá ra, va la mint a
kép vi se lõ és azon Ré szes Ál lam, il let ve kor mány kö zi szer -
ve zet kö zött, ame lyet ko ráb ban kép vi selt.

14. cikk

A Bíróság eljárásaiban részt vevõ Államok képviselõi

Az ál la mok azon kép vi se lõi, akik a Bí ró ság el já rá sa i ban 
vesz nek részt, hi va ta los fel ada ta ik el lá tá sa so rán, va la mint

az el já rás hely szí né re tör té nõ oda-, il let ve vissza uta zá suk
so rán a 13. cikk ben meg ál la pí tott ki vált sá go kat és men tes -
sé ge ket él ve zik.

15. cikk

A Bírák, a Fõügyész, az Ügyészek és a Hivatalvezetõ

1. A Bí rák, a Fõ ügyész, az Ügyé szek és a Hi va tal ve ze -
tõ, Bí ró ság gal össze füg gõ fel ada ta ik el lá tá sa so rán ugyan -
azo kat a ki vált sá go kat és men tes sé ge ket él ve zik, mint a
dip lo má ci ai kép vi se le tek ve ze tõi, és min den te vé keny sé -
gük re, írás ban és szó ban tett nyi lat ko za ta ik ra vo nat ko zó
jog ha tó ság aló li men tes sé gük meg bí za tá suk meg szûn te
után is meg il le ti õket.

2. A Bí rák, a Fõ ügyész, az Ügyé szek és a Hi va tal ve ze -
tõ, va la mint a ház tar tá suk ba tar to zó csa lád tag ja ik szá má ra
min den könnyí tést meg ad nak an nak az or szág nak az el ha -
gyá sa kor, amely ben tar tóz kod nak, va la mint a Bí ró ság
szék hely ál la má ba tör té nõ be- és ki uta zás kor. Fel ada ta ik
el lá tá sa ér de ké ben tett uta zá sok so rán a Bí rák, a Fõ ügyész, 
az Ügyé szek és a Hi va tal ve ze tõ, min den Ré szes Ál lam te -
rü le tén, ame lyen ke resz tül át utaz nak ugyan azo kat a ki vált -
sá go kat, men tes sé ge ket és könnyí té se ket él ve zik, mint
ame lye ket azo nos eset ben a dip lo má ci ai kép vi se lõk él vez -
nek a Bé csi Szer zõ dés alap ján.

3. Ab ban az eset ben, ha egy bíró, a Fõ ügyész, egy
ügyész és a Hi va tal ve ze tõ, a Bí ró ság gal kap cso la tos fel -
ada tai el lá tá sa cél já ból, nem a Bí ró ság szék he lyé nek ál la -
ma, ha nem egy má sik Ré szes Ál lam te rü le tén tar tóz ko dik,
amely nek sem nem ál lam pol gá ra, sem pe dig ál lan dó la ko -
sa, a ház tar tá sá ba tar to zó csa lád tag ja i val együtt dip lo má -
ci ai ki vált sá go kat, men tes sé ge ket és könnyí té se ket él vez -
nek ott tar tóz ko dá suk alatt.

4. A Bí rá kat, a Fõ ügyészt, az Ügyé sze ket, a Hi va tal ve -
ze tõt, va la mint a ház tar tá suk ba tar to zó csa lád tag ja i kat
nem zet kö zi vál ság ide jén ha za té ré sük te kin te té ben ugyan -
azok a ked vez mé nyek il le tik meg, mint a dip lo má ci ai kép -
vi se lõ ket a Bé csi Szer zõ dés alap ján.

5. A Bí ró ság bí rá i ra meg bí za tá suk le jár ta után is al kal -
maz ni kell je len cikk 1–4. be kez dé se it, ha a Sta tú tum
36. cik ké nek 10. be kez dé se sze rin ti te vé keny sé get lát -
ják el.

6. A Bí ró ság ál tal a Bí rák nak, a Fõ ügyész nek, az Ügyé -
szek nek és a Hi va tal ve ze tõ nek nyúj tott fi ze tés, ja va dal ma -
zás és jut ta tás adó men tes sé get él vez. Amennyi ben va la -
mely adó ki ve té sé nek alap ja a tar tóz ko dá si idõ tar tam, a
Bí rák, a Fõ ügyész, az Ügyé szek és a Hi va tal ve ze tõ hi va ta -
los célú, az adott Ré szes Ál lam te rü le tén tör té nõ tar tóz ko -
dá sa az adó ki ve té se szem pont já ból nem mi nõ sül tar tóz ko -
dá si idõ tar tam nak. A Ré szes Ál la mok ezt a fi ze tést, ja va -
dal ma zást és jut ta tást figye lembe ve he tik a más for rás ból
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szár ma zó jö ve del mek re ki ve tett adó mér té ké nek meg ál la -
pí tá sá hoz.

7. A Ré szes Ál la mok nem kö te le sek men tes sé get biz to -
sí ta ni a volt Bí rák nak, Ügyé szek nek és Hi va tal ve ze tõ nek,
va la mint csa lád tag ja ik szá má ra a jö ve del mük után járó
nyug díj já ru lék fi ze té se, il let ve éves já ru lék fi ze tés alól.

16. cikk

Helyettes Hivatalvezetõ,
 valamint a Fõügyész Hivatala és a Hivatal személyi

állománya

1. A He lyet tes Hi va tal ve ze tõ, a Fõ ügyész Hi va ta la és a
Hi va tal sze mé lyi ál lo má nya olyan ki vált sá go kat, men tes -
sé ge ket és könnyí té se ket él vez nek, ame lyek szük sé ge sek
ah hoz, hogy fel ada ta i kat füg get le nül lát has sák el. Ezek a
ki vált sá gok, men tes sé gek és könnyí té sek az aláb bi ak:

a) Men te sek az õri zet be vé tel és le tar tóz ta tás alól, va la -
mint sze mé lyes poggyá szuk le fog la lá sa alól;

b) Fel ada tuk tel je sí té se so rán tett cse le ke de te ik kel, va -
la mint szó be li és írás be li te vé keny sé gük kel kap cso lat ban
men tes sé get él vez nek. Ez a men tes ség meg il le ti õket meg -
bí za tá suk le jár ta után is;

c) Bár mi lyen for má tu mú és anya gú ira ta ik és ok ira ta ik
sért he tet le nek;

d) A Bí ró ság ál tal szá muk ra nyúj tott fi ze tés, ja va dal -
ma zás és jut ta tás adó men tes sé get él vez. A Ré szes Ál la -
mok ezt a fi ze tést, ja va dal ma zást és jut ta tást figye lembe
ve he tik a más for rás ból szár ma zó jö ve del mek re ki ve tett
adó mér té ké nek meg ál la pí tá sa kor;

e) Men tes sé get él vez nek az ál lam pol gár sá gon ala pu ló
szol gá la ti kö tel zett sé gek alól;

f) Men tes sé get él vez nek a ház tar tá suk ba tar to zó csa -
lád tag ja ik kal együtt a be ván dor lá si kor lá to zá sok és a kül -
föl di ek re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gek alól;

g) Sze mé lyi poggyá szuk men tes a vám vizs gá lat alól,
ki vé ve, ha ko moly ok me rül fel an nak fel té te le zé sé re, hogy 
a poggyász olyan tár gya kat tar tal maz, ame lyek nek be ho -
za ta la vagy ki vi te le az adott Ré szes Ál lam jog sza bá lyai
sze rint ti los, vagy an nak vesz teg zár ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei alá esik. Az ilyen vizs gá la tot csak a dip lo má ci ai kép -
vi se lõ je len lé té ben le het le foly tat ni;

h) A fi ze té si esz kö zök re és azok be vál tá sá ra vo nat ko zó 
ren del ke zé sek te kin te té ben ugyan azok a könnyí té sek il le -
tik meg õket, mint a dip lo má ci ai kép vi se le tek azo nos ran -
gú tag ja it;

i) Nem zet kö zi vál ság ide jén sa ját sze mé lyük, és ház tar -
tá suk ba tar to zó csa lád tag ja ik ha za té ré se te kin te té ben
ugyan azo kat a könnyí té se ket él ve zik, mint a dip lo má ci ai
kép vi se lõk a Bé csi Szer zõ dés alap ján;

j) Az adott Ré szes Ál lam te rü le tén tör té nõ szol gá la tuk
meg kez dé se kor a fo ga dó ál lam men tes sé get biz to sít szá -
muk ra min den vám és adó alól – ide nem ért ve a szol gál ta -
tá sok dí ját – olyan tár gyak be ho za ta lá ra, il let ve ál lan dó

lakó helyük sze rin ti or szág ba tör té nõ vissza vi te lé re vo nat -
ko zó lag, ame lyek a sze mé lyes hasz ná la tuk ra szol gál nak,
ide ért ve a be ren dez ke dés hez szük sé ges tár gya kat is.

2. A Ré szes Ál la mok nem kö te le sek men tes sé get biz to -
sí ta ni a ko ráb bi He lyet tes Hi va tal ve ze tõ, a Fõ ügyész Hi va -
ta la és a Hi va tal ko ráb bi al kal ma zot tai és azok csa lád tag jai 
szá má ra a jö ve del mük után járó nyug díj já ru lé kok fi ze té se
és az éves já ru lék fi ze té sek alól.

17. cikk

A helyi és a jelen Megállapodás
hatálya alá nem tartozó egyéb alkalmazottak

A Bí ró ság he lyi al kal ma zot tai és a je len Meg ál la po dás
ha tá lya alá nem tar to zó al kal ma zot tak a fel ada tuk tel je sí té -
se so rán vég zett cse le ke de te ik kel, va la mint mind szó be li,
mind írás be li te vé keny sé gük kel kap cso lat ban men tes sé get 
él vez nek. Ez a men tes ség a Bí ró ság ér de ké ben tett te vé -
keny sé gü kért meg bí za tá suk le jár ta után is meg il le ti õket.
Al kal ma zá suk alatt meg il le tik õket to váb bá mind azok a
könnyí té sek is, ame lyek a Bí ró ság gal kap cso la tos te vé -
keny sé gük füg get len el lá tá sa ér de ké ben szük sé ge sek.

18. cikk

Ügyvédek és a védelem képviseletét segítõ személyek

1. Az aláb bi ki vált sá gok, men tes sé gek és könnyí té sek a 
vé dõ ket te vé keny sé gük füg get len el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben il le tik meg, be le ért ve azon uta zá sok idõ tar ta -
mát is, ame lyek te vé keny sé gük el lá tá sá hoz szük sé ge sek és 
ame lyek hez je len cikk 2. be kez dé sé ben meg je lölt úti ok -
mány ál lít ha tó ki:

a) Men tes sé get él vez nek az õri zet be vé tel, a le tar tóz ta -
tás és sze mé lyes poggyá szuk le fog la lá sa alól;

b) Fel ada tuk tel je sí té se so rán vég zett cse le ke de te ik kel,
va la mint szó be li és írás be li te vé keny sé gük kel kap cso lat -
ban men tes sé get él vez nek. Ez a men tes ség meg bí za tá suk
le jár ta után is meg il le ti õket;

c) Bár mi lyen for má tu mú és anya gú ira ta ik és ok ira ta ik
sért he tet le nek, ame lyek te vé keny sé gük el lá tá sá hoz kap -
cso lód nak;

d) A te vé keny sé gük so rán szük sé ges kap cso lat tar tás
ér de ké ben bár mi lyen for má tu mú ira to kat és ok ira to kat
kap hat nak és küld het nek;

e) Men tes sé get él vez nek a be ván dor lá si kor lá to zá sok
és a kül föl di ek re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gek
alól;

f) Sze mé lyi poggyá szuk men tes a vám vizs gá lat alól, ki -
vé ve ha ko moly ok me rül fel an nak fel té te le zé sé re, hogy a
poggyász olyan tár gya kat tar tal maz, ame lyek nek be ho za -
ta la vagy ki vi te le az adott Ré szes Ál lam jog sza bá lyai sze -
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rint ti los, vagy an nak vesz teg zár ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sei alá esik. Az ilyen vizs gá la tot csak az érin tett védõ je -
len lé té ben le het le foly tat ni;

g) A fi ze té si esz kö zök re és azok be vál tá sá ra vo nat ko zó 
ren del ke zé sek te kin te té ben ugyan azok a könnyí té sek il le -
tik meg õket, mint kül föl di kor má nyok nak ide ig le nes hi va -
ta los ki kül de tés ben lévõ kép vi se lõ it;

h) Nem zet kö zi vál ság ide jén sa ját sze mé lyük ha za té ré -
se te kin te té ben ugyan azo kat a könnyí té se ket él ve zik, mint
a dip lo má ci ai kép vi se lõk a Bé csi Szer zõ dés alap ján.

2. A Sta tú tum mal, az El já rá si és Bi zo nyí tá si Sza bá -
lyok kal és a Bí ró ság El já rá si Sza bály za tá val össz hang ban
ki ne ve zett vé dõt a Hi va tal ve ze tõ alá írá sá val el lá tott úti ok -
mánnyal lát ják el, arra az idõ tar tam ra, amely alatt te vé -
keny sé gét gya ko rol ja. Az ilyen úti ok mány vissza vo nás ra
ke rül, ab ban az eset ben, ha a meg bí zás az úti ok mány le jár -
tá nak nap ja elõtt szû nik meg.

3. Amennyi ben egy adó ki ve té sé nek alap ja a tar tóz ko -
dás idõ tar ta ma, a védõ ál tal az adott Ré szes Ál lam te rü le -
tén hi va ta los fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben el töl tött idõ nem
mi nõ sül tar tóz ko dá si idõ tar tam nak.

4. Je len cikk ren del ke zé se it ér te lem sze rû en kell al kal -
maz ni a vé del met se gí tõ sze mé lyek re is az El já rá si és Bi -
zo nyí tá si Sza bály zat 22. cik ké vel össz hang ban.

19. cikk

Tanúk

1. Az aláb bi ki vált sá gok, men tes sé gek és könnyí té sek a 
ta nú kat an nak ér de ké ben il le tik meg, hogy a Bí ró ság elõtt
a bi zo nyí té kok szol gál ta tá sa cél já ból meg je len hes se nek,
be le ért ve a Bí ró ság elõt ti meg je le né sük höz szük sé ges uta -
zá sok – ame lyek hez je len cikk 2. be kez dé se sze rin ti úti ok -
mányt ál lí ta nak ki – idõ tar ta mát is:

a) Men te sek az õri zet be vé tel és a le tar tóz ta tás alól;
b) Nem érint ve a d) pont ban fog lal ta kat, sze mé lyi

poggyá szuk men tes a le fog la lás alól, ki vé ve, ha ko moly ok 
me rül fel an nak fel té te le zé sé re, hogy a poggyász olyan tár -
gya kat tar tal maz, ame lyek nek be ho za ta la vagy ki vi te le az
adott Ré szes Ál lam jog sza bá lyai sze rint ti los, vagy an nak
vesz teg zár ra vo nat ko zó ren del ke zé sei alá esik;

c) A ta nús ko dá suk so rán tett min den cse le ke de tük,
mind szó be li, mind írás be li te vé keny sé gük te kin te té ben
men tes sé get él vez nek. Ez a men tes ség meg il le ti õket a Bí -
ró ság elõt ti meg je le né si és ta nú zá si kö te le zett sé gük tel je -
sí té se után is;

d) Bár mi lyen for má tu mú és anya gú ira ta ik, va la mint
ok ira ta ik sért he tet le nek, ame lyek ta nú zá si kö te le zett sé -
gük höz kap cso lód nak;

e) A te vé keny sé gük so rán a Bí ró ság gal és a vé dõ vel, a
ta nú zá si kö te le zett sé gük bõl ki fo lyó lag szük sé ges kap cso -

lat tar tás ér de ké ben bár mi lyen for má tu mú ira to kat és ok ira -
to kat kap hat nak és küld het nek;

f) Men tes sé get él vez nek a be ván dor lá si kor lá to zá sok és 
a kül föl di ek re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gek alól,
ta nú zá si kö te le zett sé gük tel je sí té se ér de ké ben szük sé ges
uta zá sa ik so rán;

g) Nem zet kö zi vál ság ide jén sa ját sze mé lyük ha za té ré -
se te kin te té ben ugyan azo kat a könnyí té se ket él ve zik, mint
a dip lo má ci ai kép vi se lõk a Bé csi Szer zõ dés alap ján.

2. A je len cikk 1. be kez dé sé ben fel so rolt ki vált sá go kat, 
men tes sé ge ket és könnyí té se ket él ve zõ ta núk ré szé re, a
Bí ró ság, an nak Hi va tal ve ze tõ je alá írá sá val el lá tott úti ok -
mányt bo csát ki, amely iga zol ja, hogy az adott sze mély nek 
a Bí ró ság elõtt meg je le né si kö te le zett sé ge van, va la mint
meg je lö li azt az idõ tar ta mot, amely alatt az adott sze mély
je len lé té re szük ség van.

20. cikk

Áldozatok

1. Az aláb bi ki vált sá gok, men tes sé gek és könnyí té sek a 
Bí ró ság el já rá sa i ban részt vevõ ál do za to kat a Bí ró ság El já -
rá si és Bi zo nyí tá si Sza bály za tá nak 89–91. cik ké vel össz -
hang ban an nak ér de ké ben il le tik meg, hogy a Bí ró ság elõtt 
meg je len hes se nek, be le ért ve azon uta zá sok idõ tar ta mát is, 
ame lyek a Bí ró ság elõt ti meg je le né sük höz szük sé ge sek és
ame lyek hez je len cikk 2. be kez dé sé ben meg je lölt úti ok -
mány ke rül ki ál lí tás ra:

a) Men te sek az õri zet be vé tel és le tar tóz ta tás alól;
b) Sze mé lyi poggyá szuk men tes a le fog la lás alól, ki vé -

ve, ha ko moly ok me rül fel an nak fel té te le zé sé re, hogy a
poggyász olyan tár gya kat tar tal maz, ame lyek nek be ho za -
ta la vagy ki vi te le az adott Ré szes Ál lam jog sza bá lyai sze -
rint ti los, vagy an nak vesz teg zár ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sei alá esik;

c) A Bí ró ság elõt ti meg je le né sük so rán tett min den cse -
le ke de tük kel, il let ve mind szó be li, mind írás be li te vé keny -
sé ge ik kel kap cso lat ban men tes sé get él vez nek min den fé le
jogi el já rás alól. Ez a men tes ség meg il le ti õket a Bí ró ság
elõt ti meg je le né si kö te le zett sé gük tel je sí té se után is;

d) Men tes sé get él vez nek a be ván dor lá si kor lá to zá sok
és a kül föl di ek re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gek
alól a Bí ró ság elõt ti meg je le né sük cél já ból szük sé ges uta -
zá sa ik so rán.

2. A je len cikk 1. be kez dé sé ben fel so rolt ki vált sá go kat, 
men tes sé ge ket és könnyí té se ket él ve zõ ál do za tok ré szé re,
a Bí ró ság, an nak Hi va tal ve ze tõ je alá írá sá val el lá tott úti ok -
mányt bo csát ki, amely iga zol ja, hogy az adott sze mély nek 
a Bí ró ság elõtt fo lyó el já rás ban részt kell ven nie, va la mint
meg je lö li azt az idõ tar ta mot, amely alatt az adott sze mély
rész vé te lé re szük ség van.
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21. cikk

Szakértõk

1. Az aláb bi ki vált sá gok, men tes sé gek és könnyí té sek a 
Bí ró ság ér de ké ben el já ró szak ér tõ ket te vé keny sé gük füg -
get len el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben il le tik meg, be le -
ért ve azon uta zá sok idõ tar ta mát is, ame lyek te vé keny sé -
gük füg get len el lá tá sá hoz szük sé ge sek és ame lyek hez je -
len cikk 2. be kez dé sé ben meg je lölt úti ok mány ál lít ha tó ki:

a) Men te sek az õri zet be vé tel és a le tar tóz ta tás, va la -
mint sze mé lyes poggyá szuk le fog la lá sa alól;

b) Fel ada tuk tel je sí té se so rán tett cse le ke de te ik kel,
mind szó be li, mind írás be li te vé keny sé gük kel kap cso lat -
ban men tes sé get él vez nek. Ez a men tes ség az után is meg il -
le ti õket, mi u tán meg bí za tá suk vé get ért;

c) Bár mi lyen for má tu mú és anya gú ira ta ik és ok ira ta ik
sért he tet le nek, ame lyek a Bí ró ság ja vá ra vég zett te vé keny -
sé gük el lá tá sá hoz kap cso lód nak;

d) A Bí ró ság ja vá ra vég zett te vé keny sé gük ér de ké ben,
a Bí ró ság gal szük sé ges kap cso lat tar tás vé gett bár mi lyen
for má tu mú ira to kat és ok ira to kat kap hat nak és küld het nek
fu tár út ján vagy cso mag for má já ban;

e) Sze mé lyi poggyá szu kat ti los át vizs gál ni, ki vé ve ha
ko moly ok me rül fel an nak fel té te le zé sé re, hogy a
poggyász olyan tár gya kat tar tal maz, ame lyek nek be ho za -
ta la vagy ki vi te le az adott Ré szes Ál lam jog sza bá lyai sze -
rint ti los, vagy an nak vesz teg zár ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sei alá esik. Az ilyen vizs gá la tot csak az érin tett szak ér tõ
je len lé té ben le het le foly tat ni;

f) A fi ze té si esz kö zök re és azok be vál tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek te kin te té ben ugyan azok a könnyí té sek il le -
tik meg õket, mint más kül föl di kor má nyok nak ide ig le nes
hi va ta los kül föl di ki kül de tés ben lévõ kép vi se lõ it;

g) Nem zet kö zi vál ság ide jén sa ját sze mé lyük ha za té ré -
se te kin te té ben ugyan azo kat a könnyí té se ket él ve zik, mint
a dip lo má ci ai kép vi se lõk a Bé csi Szer zõ dés alap ján;

h) Men tes sé get él vez nek a be ván dor lá si kor lá to zá sok
és a kül föl di ek re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gek
alól, a je len cikk 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok irat ban 
le ír tak sze rint.

2. A je len cikk 1. be kez dé sé ben fel so rolt ki vált sá go kat, 
men tes sé ge ket és könnyí té se ket él ve zõ szak ér tõk ré szé re a 
Bí ró ság ok ira tot ál lít ki, amely iga zol ja, hogy az adott sze -
mély a Bí ró ság szá má ra lát el fel ada to kat és meg je lö li azt
az idõ tar ta mot, amíg meg bí za tá suk tart.

22. cikk

Egyéb, a Bíróság elõtti megjelenési kötelezettséggel
rendelkezõ személyek

1. A 20. cikk 1. be kez dé sé nek a)–d) pont já ban meg ha -
tá ro zott ki vált sá gok, men tes sé gek és könnyí té sek egyéb, a
Bí ró ság elõt ti meg je le né si kö te le zett ség gel ren del ke zõ

olyan sze mé lye ket is meg il let nek a Bí ró ság elõt ti meg je le -
né si kö te le zett sé gük tel je sí té se ér de ké ben, akik szá má ra a
fen ti ek iga zo lá sá ra a je len cikk 2. be kez dé sé ben meg je lölt
ok irat ke rül ki ál lí tás ra.

2. A Bí ró ság elõt ti meg je le né si kö te le zett ség gel ren -
del ke zõ sze mé lyek szá má ra a Bí ró ság olyan ok ira tot ál lít
ki, amely iga zol ja, hogy az adott sze mély nek meg je le né si
kö te le zett sé ge van a Bí ró ság elõtt, és amely meg je lö li azt
az idõ tar ta mot, amíg meg bí za tá suk tart.

23. cikk

Állampolgárok és állandó lakóhellyel rendelkezõ
személyek

Bár mely Ál lam je len Meg ál la po dás alá írá sa, meg erõ sí -
té se, el fo ga dá sa, jó vá ha gyá sa és csat la ko zá sa idõ pont já -
ban ki nyil vá nít hat ja, hogy:

a) Te kin tet nél kül a 15. cikk 6. be kez dé sé re és a
16. cikk 1. be kez dé sé nek d) pont já ban fog lal tak ra, a 15.,
16., 18., 19. és 21. cikk ben hi vat ko zott sze mé lye ket azon
Ré szes Ál lam te rü le tén, amely nek ál lam pol gá rai vagy
amely ál lan dó tar tóz ko dá si he lyük ként szol gál, a kö vet ke -
zõ ki vált sá gok és men tes sé gek te vé keny sé gük füg get len
el lá tá sá hoz, vagy a Bí ró ság elõt ti meg je le né si és ta nú zá si
kö te le zett sé gük tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben il le tik
meg:

(i) Men te sek az õri zet be vé tel és a le tar tóz ta tás alól,
(ii) A Bí ró ság elõt ti meg je le né si és ta nú zá si kö te le zett -

sé gük tel je sí té se, va la mint a Bí ró ság szá má ra vég zett fel -
ada ta ik tel je sí té se so rán vég zett cse le ke de te ik kel, mind
szó be li, mind írás be li te vé keny sé gük kel kap cso lat ban
men tes sé get él vez nek min den jogi el já rás alól. Ez a men -
tes ség meg il le ti õket kö te le zett sé ge ik, il let ve fel ada ta ik
tel je sí té se után is,

(iii) Bár mi lyen for má tu mú és anya gú ira ta ik, va la mint
ok ira ta ik, ame lyek te vé keny sé gük el lá tá sá hoz, va la mint a
Bí ró ság elõt ti meg je le né si és ta nú zá si kö te le zett sé gük höz
kap cso lód nak, sért he tet le nek,

(iv) A Bí ró ság gal, va la mint a 19. cikk ben meg ha tá ro zott 
sze mé lyek val lo má suk kal kap cso lat ban a vé dõ jük kel foly -
ta tott kap cso lat tar tás cél já ból ala ki ság tól füg get le nül bár -
mi lyen ira tot kap hat nak és küld het nek;

b) A 20. és 22. cikk ben hi vat ko zott sze mé lye ket azon
Ré szes Ál lam te rü le tén, amely nek az ál lam pol gá rai vagy
amely ál lan dó tar tóz ko dá si he lyük ként szol gál, a kö vet ke -
zõ ki vált sá gok és men tes sé gek csak a Bí ró ság elõt ti meg je -
le né si kö te le zett sé gük tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben
il le tik meg:

(i) Men te sek az õri zet be vé tel és a le tar tóz ta tás alól,
(ii) A Bí ró ság elõt ti meg je le né si kö te le zett sé gük tel je sí -

té se so rán vég zett cse le ke de te ik kel, mind szó be li, mind
írás be li te vé keny sé gük kel kap cso lat ban men tes sé get él -
vez nek. Ez a men tes ség meg il le ti õket meg je le né si kö te le -
zett sé gük tel je sí té se után is.
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24. cikk

A Részes Államok hatóságaival történõ
együttmûködés

1. A Bí ró ság min den eset ben együtt mû kö dik a Ré szes
Ál la mok ille té kes ha tó sá ga i val, hogy elõ se gít se az érin tett
Ré szes Ál lam tör vényei be tar tá sát és meg aka dá lyoz zák a
je len Meg ál la po dás ban fog lalt bár mely ki vált ság gal, men -
tes ség gel és könnyí tés sel való vissza élést.

2. Ki vált sá ga ik ra és men tes sé ge ik re való te kin tet nél -
kül, a je len Meg ál la po dás alap ján ki vált sá go kat és men tes -
sé ge ket él ve zõ sze mé lyek kö te le sek an nak az ál lam nak a
jog sza bá lya it tisz te let ben tar ta ni, amely nek te rü le tén a Bí -
ró ság ügye i vel kap cso lat ban el jár nak, vagy át utaz nak. Kö -
te les sé gük to váb bá az adott ál lam bel ügye i be be nem avat -
koz ni.

25. cikk

A 13. és 14. cikkben biztosított kiváltságokról
és mentességekrõl történõ lemondás

Az Ál la mok és kor mány kö zi szer ve ze tek kép vi se lõi
nem azért ré sze sül nek a je len Meg ál la po dás 13. és 14. cik -
ké ben fog lalt ki vált sá gok ban és men tes sé gek ben, hogy
azok sze mé lyes elõ nyük re szol gál ja nak, ha nem azért,
hogy biz to sít va le gyen fel ada ta ik füg get len el lá tá sa a Köz -
gyû lés, an nak ki se gí tõ szer vei és a Bí ró ság mun ká ja ér de -
ké ben. A Ré szes Ál la mok nak nem csak joga, ha nem kö te -
le zett sé ge is, hogy le mond ja nak kép vi se lõ ik nek ki vált sá -
ga i ról és men tes sé ge i rõl min den olyan eset ben, ami kor
meg íté lé sük sze rint azok fenn tar tá sa aka dá lyoz ná az igaz -
ság szol gál ta tást, és ami kor a le mon dás meg te he tõ anél kül,
hogy sér te né azt a célt, ame lyért a men tes sé get biz to sí tot -
ták. Azok az ál la mok, ame lyek nem ré sze sei a je len Meg -
ál la po dás nak, va la mint kor mány kö zi szer ve ze tek a 13. és
14. cikk ben meg ha tá ro zott ki vált sá go kat és men tes sé ge ket 
él ve zik az zal a fel té tel lel, hogy vál lal ják, hogy a ki vált sá -
gok ról és men tes sé gek rõl való le mon dás te kin te té ben a
fen ti ek alap ján jár nak el.

26. cikk

A 15–22. cikkben biztosított kiváltságokról
 és mentességekrõl történõ lemondás

1. Adott sze mé lyek a je len Meg ál la po dás 15–22. cik -
ké ben, az igaz ság szol gál ta tás meg fe le lõ me ne te ér de ké ben 
biz to sí tott ki vált sá gok ban és men tes sé gek ben nem azért
ré sze sül nek, hogy azok sze mé lyes elõ nyük re szol gál ja nak. 
Ezek rõl a ki vált sá gok ról és men tes sé gek rõl a Sta tú tum
48. cik ké nek 5. be kez dé sé vel és je len cik kel össz hang ban
le le het mon da ni, de a Ré szes Ál la mok nak kö te les sé ge

 lemondani ezen sze mé lyek ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i -
rõl min den olyan eset ben, ami kor meg íté lé sük sze rint azok 
fenn tar tá sa aka dá lyoz ná az igaz ság szol gál ta tást, és ami kor 
a le mon dás meg te he tõ anél kül, hogy sér te né azt a célt,
ame lyért a men tes sé get biz to sí tot ták.

2. A ki vált sá gok ról és men tes sé gek rõl az aláb bi sze mé -
lyek mond hat nak le:

a) A Bí rák és a Fõ ügyész te kin te té ben a Bí rák ab szo lút
több ség gel ho zott ha tá ro zat út ján;

b) A Hi va tal ve ze tõ te kin te té ben az El nök ség;
c) Az Ügyé szek és az Ügyé szi Hi va tal al kal ma zot tai te -

kin te té ben a Fõ ügyész;
d) A He lyet tes Hi va tal ve ze tõ és a Hi va tal al kal ma zot tai 

te kin te té ben a Hi va tal ve ze tõ;
e) A 17. cikk ben meg ha tá ro zott al kal ma zot tak te kin te -

té ben a Bí ró ság adott szer vé nek ve ze tõ je, aki a mun kál ta -
tói jo go kat gya ko rol ja;

f) A Védõ és a vé de lem kép vi se le tét se gí tõ sze mé lyek
te kin te té ben az El nök ség;

g) A ta núk és ál do za tok te kin te té ben az El nök ség;
h) A szak ér tõk te kin te té ben a Bí ró ság adott szer vé nek

ve ze tõ je, aki a mun kál ta tói jo go kat gya ko rol ja;
i) Egyéb sze mé lyek te kin te té ben, akik nek a Bí ró ság

elõtt meg je le né si kö te le zett sé gük van, az El nök ség.

27. cikk

Társadalombiztosítás

At tól az idõ pont tól kezd ve, hogy a Bí ró ság lét re hoz ta
sa ját tár sa da lom biz to sí tá si rend sze rét, a 15., 16. és
17. cikk ben meg ha tá ro zott sze mé lyek a Bí ró ság nak tel je -
sí tett te vé keny sé gük te kin te té ben, men tes sé get él vez nek
az adott ál lam tár sa da lom biz to sí tá si célú be fi ze té sei alól.

28. cikk

Értesítés

A Hi va tal ve ze tõ rend sze re sen je len tést küld a Ré szes
Ál la mok nak a Bí rák, a Fõ ügyész, a He lyet tes Ügyé szek, a
Hi va tal ve ze tõ, a He lyet tes Hi va tal ve ze tõ, a Fõ ügyé szi
 Hivatal és a Hi va tal al kal ma zot tai, va la mint a Vé dõk sze -
mé lyé rõl, akik re je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei al kal -
ma zan dó ak. A Hi va tal ve ze tõ ar ról is ér te sí ti a Ré szes Ál la -
mo kat, ha ezen sze mé lyek jog ál lá sá ban vál to zás tör té nik.

29. cikk

Útiokmányok

A Ré szes Ál la mok el is me rik és el fo gad ják ér vé nyes úti -
ok mány ként az Egye sült Nem ze tek, il let ve a Bí rák, a
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 Fõügyész, az Ügyé szek, a Hi va tal ve ze tõ, a He lyet tes Hi -
va tal ve ze tõ, a Fõ ügyé szi Hi va tal és a Hi va tal al kal ma zot -
tai szá má ra, a Bí ró ság ál tal ki ál lí tott úti ok má nyo kat.

30. cikk

Vízumok

A ví zum ké rel mek, va la mint a be- és ki uta zá si en ge dé -
lyek irán ti ké rel mek in té zé se so rán, ahol az szük sé ges,
azon sze mé lye ket, akik az Egye sült Nem ze tek vagy a Bí -
ró ság ál tal ki ál lí tott úti ok má nyok kal ren del kez nek, vagy a
je len Meg ál la po dás 18–22. cik ké ben em lí tett sze mé lye ket, 
akik a Bí ró ság ál tal ki ál lí tott olyan ok irat tal utaz nak,
amely iga zol ja, hogy a Bí ró ság gal kap cso la tos te vé keny -
sé gük el lá tá sa ér de ké ben jár nak el, a le he tõ leg gyor sabb és 
– amennyi ben le het sé ges – díj men tes el já rás ban kell a Ré -
szes Ál la mok nak ré sze sí te ni ük.

31. cikk

Harmadik féllel szemben fennálló jogviták
rendezése

A Bí ró ság nak, füg get le nül a Köz gyû lés szá má ra a Sta -
tú tum ál tal meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rök tõl, meg -
fe le lõ ren del ke zé se ket kell hoz nia az aláb bi jog vi ták ren -
de zé se cél já ból:

a) Ma gán jo gi szer zõ dés bõl, il let ve egyéb ma gán jo gi
jog vi tá ból fa ka dó vi ták ese té re, ame lyek ben a Bí ró ság fél -
ként sze re pel;

b) Olyan vi ták ese té re, ame lyek ben a je len Meg ál la po -
dás ban meg je lölt sze mé lyek az érin tet tek, a Bí ró ság gal
kap cso la tos hi va ta los ál lás pont juk kép vi se le te vagy te vé -
keny sé gük el lá tá sa  miatt, és men tes sé get él vez nek, ha csak
azt nem szün tet ték meg az adott sze mély vo nat ko zá sá ban.

32. cikk

Jelen Megállapodás értelmezésébõl
és alkalmazásából fakadó viták rendezése

1. Két vagy több Ré szes Ál lam, il let ve egy Ré szes Ál -
lam és a Bí ró ság kö zött a je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé -
bõl és al kal ma zá sá ból fa ka dó vi tá kat a fe lek nek meg be -
szé lé sek, tár gya lá sok vagy egyéb más, a Fe lek ál tal el fo ga -
dott vi ta ren de zé si mód sze rint kell in téz ni ük.

2. Amennyi ben a Fe lek a vi tát az egyik Fél írás be li ké rel -
mé nek kéz hez vé te lét kö ve tõ há rom hó na pon be lül nem tud -
ják a je len cikk 1. be kez dés sze rint ren dez ni, bár mely fél ké -
rel mé re az adott vi tát je len cikk 3–6. be kez dé sé ben fog lalt
el já rás sze rint lét re ho zott vá lasz tott bí ró ság elé kell utal ni.

3. A vá lasz tott bí ró ság há rom tag ból áll: egy-egy ta got a 
vi tá ban álló Fe lek je löl nek ki, míg a har ma di kat, aki egy -

ben a bí ró ság el nö ke is, e két tag ne ve zi meg. Ha az egyik
fél ál ta li bíró ki je lö lé sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül a
má sik fél még nem tud ta meg ne vez ni bí rá ját, az adott fél
fel kér he ti a Nem zet kö zi Bí ró ság el nö két arra, hogy je löl je
ki a má so dik bí rót. Ha a bí ró ság elsõ két bí rá ja nem jut
meg egye zés re a bí ró ság el nö ke sze mé lyé ben, ki ne ve zé -
sük tõl szá mí tott két hó na pon be lül bár me lyik fél fel kér he ti 
a Nem zet kö zi Bí ró ság el nö két arra, hogy vá lassza ki a bí -
ró ság el nö két.

4. Amennyi ben a vi tá ban álló fe lek más képp nem ál la -
pod nak meg, a vá lasz tott bí ró ság sa ját maga fo gad ja el el já -
rá si sza bály za tát és költ sé ge it, ame lyet a fe lek a bí ró ság ál -
tal meg ál la pí tott arány ban fe dez nek.

5. A vá lasz tott bí ró ság, amely a sza va za tok több sé ge
alap ján dönt, a je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i bõl fa ka -
dó jog vi tá kat a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el fo ga dott sza -
bá lyai sze rint ren de zi. A vá lasz tott bí ró ság dön té se vég le -
ges és a jog vi tá ban ré szes fe lek re néz ve kö te le zõ.

6. A vá lasz tott bí ró ság dön té sé rõl a vi tá ban álló fe le ket,
a Hi va tal ve ze tõt és a Fõ tit kárt tá jé koz tat ni kell.

33. cikk

Jelen Megállapodás alkalmazása

A je len Meg ál la po dás nem érin ti a nem zet kö zi jog vo -
nat ko zó sza bá lya it, ide ért ve a nem zet kö zi hu ma ni tá ri us
jog sza bá lya it is.

34. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás,
 jóváhagyás vagy csatlakozás

1. Je len Meg ál la po dás min den Ál lam ré szé re nyit va áll
alá írás ra 2002. szep tem ber 10. és 2004. jú ni us 30. kö zött
az Egye sült Nem ze tek szék he lyén, New York ban.

2. Je len Meg ál la po dást az alá író ál la mok nak meg kell
erõ sí te ni ük, el kell fo gad ni uk vagy jóvá kell hagy ni uk. A
meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok ira to kat a Fõ tit -
kár nál kell le tét be he lyez ni.

3. Je len Meg ál la po dás hoz bár mely ál lam csat la koz hat. A 
csat la ko zá si ok ira to kat a Fõ tit kár nál kell le tét be he lyezni.

35. cikk

Hatálybalépés

1. Je len Meg ál la po dás a ti ze dik meg erõ sí tõ, el fo ga dó
vagy jó vá ha gyó ok irat Fõ tit kár nál tör tént le tét be he lye zé -
sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.
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2. A je len Meg ál la po dást a ti ze dik meg erõ sí tõ, el fo ga -
dó vagy jó vá ha gyó ok irat Fõ tit kár nál tör tént le tét be he lye -
zé se után meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó ál la mok vo nat -
ko zá sá ban, a Meg ál la po dás a meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy
jó vá ha gyó ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ 30. na pon lép
ha tály ba.

36. cikk

Módosítások

1. Bár mely Ré szes Ál lam a Köz gyû lés Tit kár sá gá nak
cím zett írás be li köz lés út ján ja va sol hat ja je len Meg ál la po -
dás mó do sí tá sát. A Tit kár ság a ja va solt mó do sí tá sok szö -
ve gét meg kül di a Ré szes Ál la mok nak és a Köz gyû lés Vég -
re haj tó Tes tü le té nek, az zal a fel szó lí tás sal, hogy ér te sít sék
a Tit kár sá got ar ról, hogy a ja vas lat meg vi ta tá sát a Ré szes
Ál la mok Fe lül vizs gá la ti Kon fe ren ci á ja vé gez ze-e.

2. Ab ban az eset ben, ha az ér te sí tés tõl szá mí tott há rom
hó nap el tel té vel, a Ré szes Ál la mok több sé ge jel zi a Tit kár -
ság nak, hogy a Fe lül vizs gá la ti Kon fe ren cia össze hí vá sát
sze ret nék, a Tit kár ság ér te sí ti a Köz gyû lés Vég re haj tó
Tes tü le tét ar ról, hogy a Fe lül vizs gá la ti Kon fe ren ci át a
Köz gyû lés so ron kö vet ke zõ ren des vagy rend kí vü li ülé sé -
vel együtt hív ják össze.

3. Ab ban az eset ben, ha a mó do sí tás el fo ga dá sa kér dé -
sé ben a Ré szes Ál la mok nem jut nak kon szen zus ra, a mó -
do sí tás el fo ga dá sá hoz a je len lé võ és sza va zó Ré szes Ál la -
mok sza va za tá nak két har ma da szük sé ges, fel té ve, hogy a
Ré szes Ál la mok több sé ge je len van.

4. A Köz gyû lés Vég re haj tó Ta ná csa ha la dék ta la nul ér -
te sí ti a Fõ tit kárt min den olyan mó do sí tás ról, ame lyet a Ré -
szes Ál la mok a Fe lül vizs gá la ti Kon fe ren ci án fo gad tak el.
A Fõ tit kár ér te sí ti az összes ré szes és alá író ál la mot a Fe -
lül vizs gá la ti Kon fe ren ci án el fo ga dott mó do sí tá sok ról.

5. A mó do sí tá so kat meg erõ sí tett vagy el fo ga dott Ré -
szes Ál la mok vo nat ko zá sá ban a mó do sí tá sok 60 nap pal
az után lép nek ha tály ba, hogy a mó do sí tá sok el fo ga dá sá -
nak idõ pont já ban Fél ként részt vevõ Ál la mok két har ma da
le tét be he lyez te a Fõ tit kár nál a mó do sí tást meg erõ sí tõ
vagy el fo ga dó ok ira tát.

6. Azon Ré szes Ál la mok vo nat ko zá sá ban, akik a mó -
do sí tá so kat a fent meg ha tá ro zott szá mú meg erõ sí tõ vagy
el fo ga dó ok irat le tét be he lye zé se után erõ sí tik meg vagy
fo gad ják el, a mó do sí tás 60 nap pal az után lép ha tály ba,
hogy az adott Ré szes Ál lam meg erõ sí tõ vagy el fo ga dó ok -
ira tát le tét be he lyez te.

7. Ab ban az eset ben, ha egy ál lam az adott mó do sí tás
je len cikk 5. be kez dé se alap ján tör tént ha tály ba lé pé se után
vá lik a je len Meg ál la po dás ré sze sé vé, el len ke zõ szán dék
hi á nyá ban, az adott ál la mot:

a) úgy kell te kin te ni, hogy az a mó do sí tott Meg ál la po -
dás ré sze sé vé vá lik; és

b) úgy kell te kin te ni to váb bá, hogy azon Ré szes Ál la -
mok te kin te té ben, ame lyek nem ré sze sei a mó do sí tá sok -
nak, a nem mó do sí tott Meg ál la po dás ré sze sé vé vált.

37. cikk

Felmondás

1. Bár mely Ré szes Ál lam a Fõ tit kár nak cím zett írás be li 
ér te sí tés út ján fel mond hat ja je len Meg ál la po dást. A fel -
mon dás az erre vo nat ko zó ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott egy év múl va lép ha tály ba, ki vé ve, ha az ér te sí tés ké -
sõb bi idõ pon tot ha tá roz meg.

2. A fel mon dás azon ban nem be fo lyá sol ja az adott Ré -
szes Ál lam je len Meg ál la po dás ból fa ka dó azon nem zet kö -
zi jogi kö te le zett sé ge it, ame lyek je len Meg ál la po dás tól
füg get le nül is kö te le zik az adott ál la mot a nem zet kö zi jog
alap ján.

38. cikk

Letéteményes

A je len Meg ál la po dás le té te mé nye se a Fõ tit kár.

39. cikk

Hiteles szövegek

Je len Meg ál la po dás ere de ti arab, kí nai, an gol, fran cia,
orosz és spa nyol szö ve ge it, ame lyek egy aránt hi te le sek, a
Fõ tit kár nál kell le tét be he lyez ni.

Mi nek hi te lé ül a kel lõ kép pen meg ha tal ma zott alul írot -
tak alá ír ták ezen Meg ál la po dást.”

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

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 35. cik ké nek
2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

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

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül ügy mi nisz ter és az igaz ság ügy-mi nisz ter gon dos -
ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi XXXII
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár
Köztársaság Kormánya között a két ország között
kötött nemzetközi szerzõdések felülvizsgálatáról,

Budapesten, 2004. november 17. napján aláírt
Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a két or szág kö zött kö tött nem zet kö zi
szer zõ dé sek fe lül vizs gá la tá ról, Bu da pes ten, 2004. no vem -
ber 17. nap ján alá írt Jegy zõ könyv (a továb biak ban: Jegy -
zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Jegy zõ könyv hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Jegyzõkönyv
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár

Köztársaság Kormánya között a két ország között
kötött nemzetközi szerzõdések felülvizsgálatáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa -
ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek), a Ma -
gyar Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö zöt ti nem zet -
kö zi szer zõ dé sek fe lül vizs gá la tá nak szük sé ges sé gé bõl ki -
in dul va, az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pít ják, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö zöt ti, a je len Jegy zõ -
könyv I. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ szer zõ dé sek ha -
tály ban lé võ nek mi nõ sül nek.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö zöt ti, a je len Jegy zõ -
könyv II. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ szer zõ dé sek ha tá -
lya a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap ján meg -
szû nik.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.

3. Cikk

A je len Jegy zõ könyv I. és II. szá mú mel lék le tei an nak
el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zik.

4. Cikk

A je len Jegy zõ könyv azon utol só szó be li jegy zék kel té -
nek nap ján lép ha tály ba, amellyel a Szer zõ dõ Fe lek köl -
csö nö sen ér te sí tet ték egy mást a ha tály ba lé pés hez szük sé -
ges bel sõ jogi el já rá sa ik tel je sí té sé rõl.

Ké szült Bu da pes ten, 2004. no vem ber hó 17. nap ján, két
pél dány ban, ma gyar és bol gár nyel ven, mind két szö veg
egy aránt hi te les.

(Alá írá sok)

I. számú melléklet

Hatályban lévõnek minõsülõ
állam- és kormányközi szerzõdések

Cím
Alá írás he lye 
és idõ pont ja

Bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott
bí ró sá gi Szer zõ dés Ma gyar or szág és
Bul gá ria kö zött

Bu da pest,
 1929. jú li us 22.

Egyez mény a Ma gyar Nép köz tár sa ság 
és a Bol gár Nép köz tár sa ság kö zöt ti
szo ci ál po li ti kai együtt mû kö dés rõl

Bu da pest,
 1961. jú ni us 30.

Vég re haj tá si Meg ál la po dás a Ma gyar
Nép köz tár sa ság és a Bol gár
Nép köz tár sa ság kö zött a
szo ci ál po li ti kai együtt mû kö dés rõl
szó ló Egyez mény hez

Szó fia,
 1962. feb ru ár 26.

Szer zõ dés a Ma gyar Nép köz tár sa ság 
és a Bol gár Nép köz tár sa ság kö zött a
pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi
jog se gély rõl

 Szó fia,
 1966. má jus 16. 

Jegy zõ könyv a Ma gyar
Nép köz tár sa ság és a Bol gár
Nép köz tár sa ság kö zött a pol gá ri,
csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély
tár gyá ban Szó fi á ban, az 1966. évi
má jus 16. nap ján alá írt Szer zõ dés
mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl

Bu da pest,
 1981. szep tem ber 15.

Lég ügyi Meg ál la po dás a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Bol gár Nép köz tár sa ság Kor má nya
kö zött

 Szó fia,
 1969. au gusz tus 29.
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Cím
Alá írás he lye 
és idõ pont ja

Kon zu li Egyez mény a Ma gyar
Nép köz tár sa ság és a Bol gár
Nép köz tár sa ság kö zött

Bu da pest,
 1971. no vem ber 26.

Meg ál la po dás köl csö nös te lek
ren del ke zés re bo csá tá sá ról a Bol gár
Nép köz tár sa ság bu da pes ti, il let ve 
a Ma gyar Nép köz tár sa ság szó fi ai
kö vet sé ge i nek épü let épí té si
szük ség le te ki elé gí té sé re

 Szó fia,
 1972. jú ni us 30.

Meg ál la po dás a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Bol gár Nép köz tár sa ság Kor má nya
kö zött a Bol gár Nép köz tár sa ság
bu da pes ti Nagy kö vet sé ge
sze mély ze té nek tag jai ré szé re
la kó há zak épí té se cél já ra tel kek
tar tós hasz ná lat ba a dá sá ról
és az épí tés fel té te le i rõl

Bu da pest,
 1980. de cem ber 6.

Meg ál la po dás a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Bol gár Nép köz tár sa ság Kor má nya
kö zött a Bol gár Nép köz tár sa ság
bu da pes ti Nagy kö vet sé ge
Ke res ke del mi Kép vi se le te
iro da igé nyé nek ki elé gí té se cél já ra
tel kek tar tós hasz ná lat ba a dá sá ról és az 
épí tés fel té te le i rõl

Bu da pest,
 1981. már ci us 17.

Meg ál la po dás a Ma gyar
Nép köz tár sa ság ban és a Bol gár
Nép köz tár sa ság ban ki ál lí tott is ko lai
vég zett sé get, va la mint tu do má nyos
fo ko za tot és cí met ta nú sí tó ok ira tok 
és tu do má nyos fo ko za tok
egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös
el is me ré sé rõl

 Szó fia,
 1975. de cem ber 19.

Egyez mény a Ma gyar Nép köz tár sa ság 
Kor má nya és a Bol gár
Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött a
bûn ügyi ren dé szet és a köz úti
köz le ke dés te rén való
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös
se gít ség nyúj tás ról

Bu da pest,
1983. no vem ber 15.

Meg ál la po dás a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Bol gár Nép köz tár sa ság Kor má nya
kö zött a nem zet kö zi köz úti sze mély és 
áru fu va ro zás ról

Bu da pest,
 1989. áp ri lis 17.

Nyi lat ko zat a Ma gyar Köz tár sa ság 
és a Bol gár Köz tár sa ság
kap cso la ta i ról

Bu da pest,
 1991. áp ri lis 18.

Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a ví zum men tes
uta zás fel té te le i rõl

Bu da pest,
 1991. áp ri lis 18.

Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zöt ti Kul tu rá lis, Ok ta tá si 
és Tu do má nyos Együtt mû kö dés rõl

Bu da pest,
 1994. má jus 5.

Cím
Alá írás he lye 
és idõ pont ja

Meg ál la po dás a Ma gyar Köz tár sa ság
és a Bol gár Köz tár sa ság kö zött a
be ru há zá sok köl csö nös ösz tön zé sé rõl
és vé del mé rõl

Bu da pest,
 1994. jú ni us 8.

Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság 
és a Bol gár Köz tár sa ság kö zött a
ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl a
jö ve de lem- és va gyon adók
te rü le tén

Bu da pest,
 1994. jú ni us 8.

Ál lat egész ség ügyi Egyez mény a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
Bol gár Köz tár sa ság Kor má nya kö zött

 Szó fia,
 1995. ok tó ber 9.

Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a jog el le ne sen
tar tóz ko dó sze mé lyek nek az
ál lam ha tá ron tör té nõ
vissza fo ga dá sá ról

Bu da pest,
 1998. no vem ber 11.

Meg ál la po dás a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a
ká bí tó szer il le gá lis for gal ma zá sa 
és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban
tör té nõ együtt mû kö dés rõl

Bu da pest,
 1998. no vem ber 11.

Meg ál la po dás a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a kör nye zet vé de lem 
te rén való együtt mû kö dés rõl

 Szó fia,
 2001. má jus 18.

Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a nem zet kö zi
kom bi nált áru fu va ro zás ról

 Szó fia,
 2001. má jus 18.

II. számú melléklet

Megszûnõ állam- és kormányközi szerzõdések

Cím
Alá írás he lye 
és idõ pont ja

Jegy zék vál tás a két or szág
dip lo má ci ai, kon zu li és ke res ke del mi
kül kép vi se le tei sze mély ze té nek
té rí tés men tes egész ség ügyi el lá tá sá ról, 
ki egész ül ve az 1955 jú ni u sá ban
le foly ta tott jegy zék vál tás sal

 Szó fia,
 1951. feb ru ár 16.

Egyez mény az AGROMAS
ma gyar–bol gár ve gyes vál la lat
lét re ho zá sá ról a zöld ség-, szõ lõ- és
gyü mölcs ter mesz tés gé pe sí té sé hez
szük sé ges gé pek tech ni kai fej lesz té se
és gyár tá sa ko or di ná lá sa, va la mint
ér té ke sí té se cél já ból

Bu da pest,
 1964. de cem ber 16.

Egyez mény a Ma gyar Nép köz tár sa ság 
Kor má nya és a Bol gár
Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti
pos tai és táv köz lé si együtt mû kö dés rõl

Bu da pest,
 1975. ja nu ár 15.
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Cím
Alá írás he lye 
és idõ pont ja

Egyez mény a Ma gyar Nép köz tár sa ság 
Kor má nya és a Bol gár
Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött a
két or szág vál la la tai és szer ve ze tei
kö zöt ti köz vet len ter me lé si és
tu do má nyos-mû sza ki
együtt mû kö dés rõl

 Bu ka rest,
 1988. már ci us 11.

Egyez mény a Ma gyar Nép köz tár sa ság 
Kor má nya és a Bol gár
Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött
ma gyar–bol gár kö zös gaz dál ko dó
szer ve ze tek lét re ho zá sá ról és a
te vé keny sé gük re vo nat ko zó
alap el vek rõl

 Bu ka rest,
 1988. már ci us 11.

Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zöt ti
nö vény egész ség ügyi és
nö vény vé del mi együtt mû kö dés rõl

 Szó fia,
 1995. ok tó ber 9.”

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

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Jegy zõ könyv 4. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Jegy zõ könyv, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
közzé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

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

2006. évi XXXIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia
Köztársaság Kormánya között személyeknek

az államhatáron történõ átvételérõl  szóló,
Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és a Fran cia Köz tár sa ság Kor má nya kö zött sze mé lyek nek
az ál lam ha tá ron tör té nõ át vé te lé rõl  szóló, Pá rizs ban, 1996. 

de cem ber 16-án alá írt Egyez ményt e tör vénnyel ki hir de ti.
(Az Egyez mény meg erõ sí té sé rõl  szóló jegy zék vál tás 1998.
no vem ber 30-án meg tör tént. Az Egyez mény nem zet kö zi
jogi ha tály ba lé pé sé nek nap ja 1998. de cem ber 30.)

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

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia
Köztársaság Kormánya között személyeknek

az államhatáron történõ átvételérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Fran cia Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továbbiak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

ki fe jez ve szán dé ku kat, hogy fej lesszék a Szer zõ dõ Fe -
lek kö zöt ti együtt mû kö dést azon ren del ke zé sek ha té ko -
nyabb meg va ló sí tá sa cél já ból, ame lyek a ha tá lyos tör -
vények és egyéb jog sza bá lyok ál tal biz to sí tott jo gok és ga -
ran ci ák tisz te let ben tar tá sá val zaj ló sze mély for ga lom ra
vo nat koz nak,

az zal a szán dék kal, hogy az il le gá lis mig rá ci ót az eu ró -
pai erõ fe szí té sek szel le mé ben ke zel jék,

tisz te let ben tart va a nem zet kö zi szer zõ dé se ket és egyez -
mé nye ket, így kü lö nö sen az Em be ri Jo gok és Alap ve tõ
Sza bad sá gok Vé del mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950. no vem -
ber 4-én alá írt Eu ró pai Egyez mény ren del ke zé se it,

at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy a nem zet kö zi együtt mû -
kö dés szel le mé ben bo nyo lít sák le a jog el le ne sen tar tóz ko -
dó sze mé lyek át vé te lét az ál lam ha tá ron,

a köl csö nös ség alap ján az aláb bi ak ban ál la po dott meg:

I. A SZERZÕDÕ FELEK ÁLLAMPOLGÁRAINAK
VISSZAFOGADÁSA

1. cikk

(1) Mind egyik Szer zõ dõ Fél min den for ma ság mel lõ zé -
sé vel vissza fo gad te rü le té re a má sik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re 
min den olyan sze mélyt, aki nem fe lel meg azok nak a fel té -
te lek nek, ame lyek szük sé ge sek a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél
te rü le té re való be lé pés hez, il let ve az ott tar tóz ko dás hoz,
amennyi ben meg ál la pí tást nyer, il let ve meg ala po zot tan
vé lel mez he tõ, hogy az adott sze mély a meg ke re sett Szer -
zõ dõ Fél ál lam pol gár sá gá val ren del ke zik.

(2) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ugyan ilyen fel té te lek kel
vissza fo gad ja te rü le té re az adott sze mélyt, amennyi ben
utó la gos el len õr zés so rán bi zo nyí tást nyer, hogy nem ren -
del ke zett a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ál lam pol gár sá gá val.
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2. cikk

(1) Ha az ál lam pol gár ság a bel ügy mi nisz te rek ál tal
meg ha tá ro zott ok má nyok alap ján vé lel mez he tõ, ak kor a
ki to lon co lás a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél il le té kes ha tó sá -
gai ál tal ha la dék ta la nul ki ál lí tott be fo ga dá si nyi lat ko zat
alap ján vég re hajt ha tó.

(2) Két ség ese tén a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes
kon zu li tiszt vi se lõ je a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké ré sé tõl
szá mí tott 4 na pon –, il let ve, ha e négy nap va la me lyi ke va -
sár nap ra esik, ak kor 5 na pon – be lül meg hall gat ja az érin -
tett sze mélyt. E meg hall ga tást a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél
az érin tett Szer zõ dõ Fél kon zu li ha tó sá ga egyet ér té sé vel
szer ve zi meg. Ha a meg hall ga tást köve tõen meg ál la pí tást
nyer, hogy az érin tett sze mély a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
ál lam pol gá ra, ak kor a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ha la dék -
ta la nul ki ál lít ja a be fo ga dá si nyi lat ko za tot.

II. HARMADIK ÁLLAM ÁLLAMPOLGÁRAINAK
VISSZAFOGADÁSA

3. cikk

(1) Mind egyik Szer zõ dõ Fél vissza fo gad ja te rü le té re a
má sik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re, és min den for ma ság mel lõ -
zé sé vel azt a har ma dik ál lam be li ál lam pol gárt, aki nem fe -
lel meg a meg ke re sõ Fél te rü le té re vo nat ko zó be lé pé si és
tar tóz ko dá si fel té te lek nek, amennyi ben meg ál la pí tás ra ke -
rül, hogy ez az ál lam pol gár az után lé pett be e Szer zõ dõ Fél
te rü le té re, hogy il le gá li san tar tóz ko dott vagy uta zott át a
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá nál a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár nak a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le té re
tör té nõ be lé pé sé nek, il let ve tar tóz ko dá sá nak meg ál la pí tá -
sa az érin tett sze mé lyek uta zá si-, il let ve sze mély azo nos sá -
gi ok má nyai ré vén vagy a bel ügy mi nisz te rek ál tal meg ha -
tá ro zott más ok má nyok kal tör té nik.

(3) Mind egyik Szer zõ dõ Fél vissza fo gad ja sa ját te rü le -
té re a má sik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re, min den for ma ság mel -
lõ zé sé vel azt a har ma dik ál lam be li ál lam pol gárt, aki nem
fe lel meg a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél te rü le té re vo nat ko zó
be lé pé si vagy tar tóz ko dá si fel té te lek nek ak kor, amennyi -
ben ez az ál lam pol gár:

a) le gá li san lé pett a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le té -
re ví zum mal, il let ve ha az ví zum men tes sé get él vez, mi u tán 
a ha tár el len õr zés meg tör tént;

vagy
b) bár mi lyen ter mé sze tû, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél

ál tal ki adott és ér vé nyes tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del -
ke zik.

(4) A (3) be kez dés ben sze rep lõ ren del ke zé sek nem vo -
nat koz nak az át uta zó ví zum ra.

(5) A vissza fo ga dás irán ti ké rel met at tól az idõ pont tól
szá mí tott 90 na pon be lül le het elõ ter jesz te ni, ami kor
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél meg ál la pí tot ta, hogy a har ma -
dik ál lam ál lam pol gá ra jog el le ne sen lé pett be és tar tóz ko -
dik a te rü le tén. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a vissza -
fogadási kö te le zett ség fenn ál lá sá ra vo nat ko zó bi zo nyí té -
ko kat is.

4. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek arra tö rek sze nek, hogy az érin tett sze -
mé lye ket el sõ sor ban köz vet le nül a szár ma zá si or szá guk -
nak ad ják át.

5. cikk

(1) A 3. cikk ben em lí tett vissza vé te li kö te le zett ség nem
áll fenn azok kal a sze mé lyek kel kap cso lat ban, akik:

a) olyan har ma dik ál lam ál lam pol gá rai, amely nek kö -
zös ha tá ra van a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél lel;

b) har ma dik ál lam olyan ál lam pol gá rai, akik a meg ke -
re sett Szer zõ dõ Fél te rü le té rõl tör tént el uta zá suk után, il -
let ve a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél te rü le té re tör tént be lé pé -
sü ket köve tõen ví zu mot vagy tar tóz ko dá si en ge délyt kap -
tak a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél tõl;

c) har ma dik ál lam olyan ál lam pol gá rai, akik nek me ne -
kült jog ál lá sát a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél az 1967. ja nu ár
31-ei New York-i Jegy zõ könyv vel mó do sí tott, a me ne kül -
tek jog ál lá sá ról  szóló 1951. jú li us 28-i Gen fi Kon ven ció
alap ján el is mer te;

d) har ma dik ál lam olyan ál lam pol gá rai, akik kel szem -
ben a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél tény le ge sen ki uta sí tá si
vagy ki to lon co lá si in téz ke dést fo ga na to sí tott szár ma zá si
or szá guk, il let ve va la mely olyan har ma dik ál lam irá nyá ba, 
amely tör vényesen be fo gad hat ja õket.

(2) A vissza vé tel meg ta gad ha tó, ha a meg ke re sett Szer -
zõ dõ Fél bi zo nyít ja, hogy a har ma dik ál lam ál lam pol gá ra
több mint hat hó nap ja el hagy ta te rü le tét.

6. cikk

A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél – amennyi ben ezt a meg ke -
re sett Szer zõ dõ Fél a vissza vé tel tõl szá mí tott 30 na pon be -
lül kéri – vissza fo gad ja te rü le té re azo kat a sze mé lye ket,
akik kel kap cso lat ban a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ál tal a
vissza vé tel után vég zett el len õr zés so rán meg ál la pí tást
nyer, hogy nem fe lel tek meg a vissza fo ga dá si kö te le zett -
ség fel té te le i nek.
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III. KITOLONCOLTAK ÁTUTAZÁSA, ÁTSZÁLLÍTÁSA

7. cikk

(1) Mind egyik Szer zõ dõ Fél a má sik Szer zõ dõ Fél ké ré -
sé re en ge dé lye zi azon har ma dik ál lam ál lam pol gá ra i nak
át uta zá sát vagy át szál lí tá sát a te rü le tén, aki ket a meg ke re -
sõ Szer zõ dõ Fél ki uta sí tá si in téz ke dés alá vont. Az át szál -
lí tás tör tén het föl di, il let ve légi úton.

(2) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél tel jes fe le lõs sé get vál lal
a kül föl di to vább uta zá sá ért a cél or szág ba és vissza ve szi
ezen kül föl dit, amennyi ben bár mi lyen ok ból a ki uta sí tá si
in téz ke dést nem le het vég re haj ta ni.

(3) Ami kor az át szál lí tást rend õri kí sé ret tel kell vég re -
haj ta ni, azt a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél légi úton biz to sít ja a
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél re pü lõt eré ig, e re pü lõ tér nem -
zet kö zi zó ná já nak el ha gyá sa nél kül. El len ke zõ eset ben, il -
let ve ha a kí sé ret tel tör té nõ át szál lí tást a meg ke re sett Szer -
zõ dõ Fél te rü le tén szá raz föl di úton kell foly tat ni, a kí sé re -
tet a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél biz to sít ja az zal a fel té tel lel,
hogy a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél meg té rí ti szá má ra az ez zel 
kap cso la tos költ sé ge ket.

(4) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ga ran tál ja a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél nek, hogy a kül föl di, aki nek az át uta zá sát
vagy át szál lí tá sát en ge dé lyez ték, ren del ke zik a cél or szág -
ba ju tás hoz szük sé ges ér vé nyes me net jeggyel és úti ok -
mánnyal.

8. cikk

Az át uta zás ra vagy az át szál lí tás ra vo nat ko zó ké rel met
az ille té kes ha tó sá gok köz vet le nül jut tat ják el egy más hoz.
A ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a kül föl di sze mély azo nos sá gá ra és ál lam pol gár sá gá ra,
b) az uta zás idõ pont já ra,
c) a tran zit or szág ba ér ke zés ide jé re,
d) a cél or szág ra és a cél ál lo más he lyé re,
e) az uta zás hoz szük sé ges me net jegy re és úti ok mány ra,
f) az el tá vo lí tá si in téz ke dés faj tá já ra,
g) adott eset ben a kül föl dit kí sé rõ ha tó sá gi sze mé lyek re 

vo nat ko zó in for má ci ó kat.

9. cikk

Az át szál lí tást meg kell ta gad ni, ha:
a) a kül föl dit az a ve szély fe nye ge ti, hogy a meg ke re -

sett Szer zõ dõ Fél or szá gá ban bün te tõ bí ró ság vád alá he -
lye zi vagy el íté li az át szál lí tást meg elõ zõ cse le ke de té ért, a
til tott ha tár át lé pés tény ál lá sát ki vé ve;

b) a kül föl dit az a ve szély fe nye ge ti, hogy a cél or szág -
ban ül döz ni fog ják faja, val lá sa, nem ze ti sé ge, va la mely

tár sa dal mi cso port hoz való tar to zá sa, il let ve po li ti kai meg -
gyõ zõ dé se  miatt;

c) a kül föl dit az a ve szély fe nye ge ti, hogy a cél or szág -
ban bün te tõ bí ró ság vád alá he lye zi vagy el íté li az át szál lí -
tást meg elõ zõ cse le ke de té ért.

IV. A KÖLTSÉGEK FEDEZÉSE

10. cikk

(1) A je len Egyez mény 1–3. cik kei alap ján vissza vé tel re 
ke rü lõ sze mé lyek szál lí tá sá val kap cso la tos – a meg ke re -
sett Szer zõ dõ Fél ál lam ha tá rá ig fel me rü lõ, va la mint az
eset le ges vissza uta zá si – költ sé ge it a meg ke re sõ Szer zõ dõ
Fél vi se li.

(2) A je len Egyez mény 6–7. cik kei alap ján fel me rü lõ
költ sé gek a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fe let ter he lik.

V. ADATVÉDELEM

11. cikk

A je len Egyez mény vég re haj tá sá hoz szük sé ges, a Szer -
zõ dõ Fe lek ál tal kö zölt sze mé lyes ada to kat a Szer zõ dõ Fe -
lek ál la ma i ban ha tá lyos adat vé del mi jog sza bá lyok nak
meg fele lõen kell ke zel ni és vé de ni. En nek meg fele lõen:

a) a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél csak a je len Egyez mény -
ben meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ja fel a kö zölt ada to kat;

b) ké re lem re mind egyik Szer zõ dõ Fél tá jé koz tat ja a
má sik Szer zõ dõ Fe let a kö zölt ada tok fel hasz ná lá sá ról;

c) a kö zölt sze mé lyes ada to kat csak az Egyez mény
vég re haj tá sá ban ille té kes ha tó sá gok ke zel he tik. Az ada to -
kat más sze mé lyek nek csak az ada to kat köz lõ Szer zõ dõ
Fél elõ ze tes írás be li fel ha tal ma zá sa alap ján ad ha tók át.

VI. AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA

12. cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság be lügy mi nisz te re, va la mint a
Fran cia Köz tár sa ság be lügy mi nisz te re je len Egyez mény
vég re haj tá sá ra meg ál la po dást köt nek, amely ben meg ha tá -
roz zák:

a) az ál lam pol gár ság meg ál la pí tá sa, il let ve vé lel me zé -
sé re szol gá ló ira to kat;

b) az ille té kes ha tó sá go kat, va la mint az át adás sal-át vé -
tel lel kap cso la tos el já rás és köl csö nös tá jé koz ta tás mód ját;

c) az át adás hoz és át vé tel hez szük sé ges ok má nyo kat és
ada to kat;
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d) azo kat az uta zá si és sze mély azo nos sá gi ok má nyo -
kon kí vü li, olyan ok má nyo kat, ame lyek bi zo nyít ják a je len 
Egyez mény 3. cik ké ben sze rep lõ ese tek ben, har ma dik ál -
lam be li ál lam pol gá rok nak a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te -
rü le té re való be lé pé sét, vagy tar tóz ko dá sát és az 5. cikk
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél te rü le té nek el ha gyá sát;

e) a kül föl di ek vissza fo ga dá sa, il let ve át szál lí tá sa cél -
já ra ki je lölt ha tár át ke lõ he lye ket;

f) ezen Egyez mény sze rin ti költ ség té rí tés mód ját és
sza bá lya it.

13. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek szük ség ese tén kon zul tál nak egy más -
sal a je len Egyez mény tel je sí té se tár gyá ban, a kon zul tá ci ó -
ra vo nat ko zó ké rel met dip lo má ci ai úton jut tat ják el egy -
más hoz.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Ezen Egyez mény al kal ma zá sát, ki vé ve a két or szág
 állampolgáraira vo nat ko zó ren del ke zé se ket, bár me lyik
Szer zõ dõ Fél köz ren di, köz biz ton sá gi vagy köz egész ség -
ügyi ok ból egész ben vagy rész ben át me ne ti leg fel füg -
geszt he ti. A fel füg gesz tés be ve ze té sé rõl és vissza vo ná sá -
ról a má sik Szer zõ dõ Fe let dip lo má ci ai úton írás ban, ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

15. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton, írás ban tá jé koz tat -
ják egy mást a ha tály ba lé pés sel kap cso lat ban jogszabá -
lyaik ál tal elõ írt el já rás meg tör tén té rõl, je len Egyez mény
az utol só tá jé koz ta tás vé te le utá ni 30. na pon lép ha tály ba.

16. cikk

Ezen Egyez mény ha tá ro zat lan ide ig ma rad ha tály ban,
azon ban azt a Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ke dip lo má ci ai
úton, írás ban fel mond hat ja. Eb ben az eset ben ezen Egyez -
mény a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ
har min ca dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Kelt Pá rizs ban, 1996. de cem ber 16-án, ma gyar és fran -
cia nyel ven, mind két nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

Aláírások”

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

(2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a bel ügy 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

2006. évi XXXIV.
tör vény

egyes, az önkormányzatok mûködését érintõ
tör vények módosításáról*

1.  § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 49/F.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz tiszt vi se lõ a mun kál ta tó ál tal ter mé szet ben
nyúj tott ked vez mé nyes ét kez te tés re vagy ét ke zé si
 utalványra jo go sult, ki vé ve azt az idõ tar ta mot, amely re
 illetményre vagy át lag ke re set re nem jo go sult, fel té ve, ha a
tá vol lét idõ tar ta ma meg ha lad ja a har minc na pot.”

2.  § Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 109/K.  §-a (12) be kez dé se c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a ha di tech ni kai és ren dé szet tech ni kai esz kö zök ki -
vé te lé vel ön kor mány za tok, tár sa dal mi szer ve ze tek, szö -
vet sé gek, egye sü le tek, ala pít vá nyok, ka ri ta tív te vé keny sé -
get foly ta tó szer ve ze tek ré szé re, to váb bá ka taszt ró fák és
sú lyos sze ren csét len sé gek meg elõ zé se, kö vet kez mé nye i -
nek el há rí tá sa vagy eny hí té se cél já ból az érin tett szer ve zet
ré szé re írás be li meg ál la po dás sal, té rí tés men te sen tu laj -
don ba, va gyon ke ze lés be vagy hasz ná lat ba ad hat ja,”

3.  § A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 153.  §-a
(2) be kez dé sé nek 11. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„11. az ügy fél, va la mint az el já rás egyéb részt ve võ je ré -
szé rõl fel me rült le ve le zé si, do ku men tum to váb bí tá si költ -
ség, to váb bá, ha az meg ha lad ja a tér ti ve vé nyes pos tai kül -
de mé nyért fi ze ten dõ díj há rom szo ro sát, a ha tó ság ré szé rõl
fel me rü lõ le ve le zé si költ ség,”

4.  § A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kérdé -
seirõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
 szóló 1994. évi LXIV. tör vény 19.  §-a a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.
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„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a pol gár mes -
ter öreg sé gi nyug dí ja, va la mint köz szol gá la ti já ra dé ka
meg ál la pí tá sá nak és fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it
ren de let ben ál la pít sa meg.”

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

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ktv. 30/B.  §-ának (2) be kez dé se az zal, hogy az
e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a Ktv. 30/B.  §-ának (2) be -
kez dé se alap ján ado má nyo zott cí me ket nem érin ti.

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

2006. évi XXXV.
törvény

a villamos energia árszabályozását érintõ
 egyes törvények módosításáról*

1. § Az árak meg ál la pí tá sá ról szó ló 1990. évi
LXXXVII. tör vény Mel lék le te I. Leg ma ga sabb ár pont já -
nak A) Ter mé kek fe je ze te a kö vet ke zõk kel egé szül ki:

„401010-bõl a villamosenergia- termelõi
en ge dé lyes  által ér té ke sí -
tett köz üze mi cél ra le kö tött
vil la mos ener gia ára

gaz da sá gi 
és köz le ke dé si
mi nisz ter.”

2. § A vil la mos ener gi á ról szó ló 2001. évi CX. tör vény
95. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„95. § (1) A vil la mos ener gia át vi te le, el osz tá sa, a rend -
szer irá nyí tás, a ter me lõk köz üze mi cél ra le kö tött vil la mos
ener gia ér té ke sí té se, a köz üze mi nagy ke res ke dõ és a köz -
üze mi szol gál ta tó kö zöt ti ke res ke de lem, va la mint a köz -
üze mi fo gyasz tó ré szé re ér té ke sí tett vil la mos ener gia az
árak meg ál la pí tá sá ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott ha -
tó sá gi ár sza bá lyo zás kö ré be tar to zik.

(2) Nem tar to zik a ha tó sá gi ár meg ál la pí tás kö ré be a ter -
me lõ és a vil la mos ener gia-ke res ke dõ kö zöt ti, és a vil la -
mos ener gia-ke res ke dõk egy más kö zöt ti ke res ke del me, va -
la mint a fel jo go sí tott fo gyasz tó ré szé re ér té ke sí tett vil la -
mos ener gia.”

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

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A tárca nélküli miniszter
2/2006. (II. 23.) TNM

rendelete

a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó egyes

elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Áht. 24.  §-ának
(9)–(10) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény ben (a továb biak ban: költ -
ség ve té si tör vény) meg ha tá ro zott XVII. Te rü let fej lesz tés
fe je zet Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím re (XVII/5), a
La kás tá mo ga tá sok cím re (XVII/7), a Köz pon to sí tott be vé -
te lek cím re (XVII/8), a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá sai fe je zet Cím zett és cél tá mo ga tá sok cím re (IX/6), a
He lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada ta i -
nak tá mo ga tá sa cím re (IX/7), a leg hát rá nyo sabb hely ze tû
kis tér sé gek fel zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa cím re (IX/10),
va la mint a ko ráb bi évek költ ség ve té si ma rad vány elõ -
irány za ta i ra;

b) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) 46.  §-ának (5) be kez dé se alap ján év köz ben meg ál -
la pí tott elõ irány za tok ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

A ren de let al kal ma zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la lás: az Ámr. 134.  §-ának (1)–(8),
(11), il let ve (13)–(15) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé -
keny ség;
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b) kö te le zett ség vál la ló: az Ámr. 134.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ sze mély az -
zal, hogy a de cent ra li zált for rá sok te kin te té ben kö te le zett -
ség vál la ló a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács, me gyei te rü let -
fej lesz té si ta nács, tér sé gi fej lesz té si ta nács és a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat köz gyû lé se;

c) kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: az Ámr.
2.  §-ának 67. pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok;

d) el len jegy zés: az Ámr. 134.  §-ának (9)–(10) be kez dé -
sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

e) szak mai el len jegy zés: a szak mai tel je sí tést iga zo ló
fõ osz tály ve ze tõ je vagy he lyet te se – jogi és pénz ügyi el -
len jegy zést meg elõ zõ en gya ko rolt – egyet ér té se a kö te le -
zett ség vál la lás szak mai meg ala po zott sá gá ról;

f) szak mai tel je sí tés iga zo lá sa: az Ámr. 135.  §-ának
(1) be kez dé sé ben elõ írt és a (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott 
te vé keny ség;

g) utal vá nyo zás: az Ámr. 136.  §-ában sza bá lyo zott te -
vé keny ség;

h) utal vá nyo zó: az Ámr. 136.  §-ának (1)–(2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott sze mély;

i) ér vé nye sí tés: az Ámr. 135.  §-ának (1) és (4) be kez dé -
sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

j) ér vé nye sí tõ: a ki fi ze té sek le bo nyo lí tá sát vég zõ szer -
ve ze ti egy sé gek azon írás ban ki je lölt mun ka tár sai, akik az
Ámr. 135.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt fel té te lek nek
meg fe lel nek;

k) PAO (Pro gram me Aut ho ri sing Of fi cer): a prog ram
vég re haj tá sá ért fe le lõs tiszt ség vi se lõ, az or szá gos
 adminisztrációnak egy Imp le men ting Agen cy (a továb -
biak ban: IA) vagy a Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ
Egy ség (a továb biak ban: KPSZE) élén álló tiszt vi se lõ je. A 
PAO fe le lõs az IA/KPSZE te vé keny sé ge i ért és a meg va ló -
sí tan dó pro jek tek szi lárd, meg ala po zott pénz gaz dál ko dá -
sá ért;

l) DPAO (De puty Pro gram me Aut ho ri sing Of fi cer): a
PAO he lyet te se;

m) SAO (Se ni or Ac co un ting Of fi cer): a PHARE prog -
ra mok a PAO ál tal ki ne ve zett, má sod he lyi alá írá si jog gal
ren del ke zõ pénz ügyi ve ze tõ je, a PAO pénz ügyi helyet -
tese;

n) min ta szer zõ dés: a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról
 szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott
cé lok nak és tá mo ga tá si jog cí mek nek meg fe le lõ tar ta lom -
mal ké szült, az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal
(a továb biak ban: OLÉH) el nö ke, az Or szá gos Te rü let fej -
lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: OTH) köz igaz ga tá si el -
nök he lyet te se és az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi el nök he -
lyet te se ál tal elõ ze tesen jó vá ha gyott min ta sze rint alá írás ra 
ke rü lõ szer zõ dés;

o) jogi el len jegy zés: az OTH köz igaz ga tá si el nök he -
lyet te sé nek vagy az OTH Jogi Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek
egyet ér té se a kö te le zett ség vál la lás pol gá ri jogi szem pont -
ból való meg fe le lõ sé gé nek meg ala po zott sá gá ról.

Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása

3.  §

(1) A kö te le zett ség vál la ló gon dos ko dik az elõ irány zat
– fel hasz ná lá si cél ja i nak, jog cí me i nek meg fe le lõ – fel -
hasz ná lá sá ról. A kö te le zett ség vál la lá sok hoz kap cso ló dó
nap ra kész nyil ván tar tás ve ze té sé rõl a kö te le zett ség vál la ló
sze mély a szám vi te li fel ada to kat el lá tó szer ve zet út ján
gon dos ko dik. A kö te le zett ség vál la ló fe le lõs ség gel tar to -
zik az elõ irány zat ter hé re tör té nõ fel hasz ná lás cél- és sza -
bály sze rû sé gé nek be tar tá sá ért és be tar ta tá sá ért. Egye di tá -
mo ga tá si dön tést a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá -
sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) hoz.

(2) Az ér vé nyes kö te le zett ség vál la lás alap ján tör tént
szol gál ta tás tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra a kö te le zett ség vál -
la ló, a szak ma i lag ille té kes fõ osz tály ve ze tõ je vagy he lyet -
te se, a meg bí zott köz re mû kö dõ szer ve zet jo go sult. A költ -
ség ve tés bõl ki fi ze tés re csak a szak mai tel je sí tés iga zo lás
alap ján ke rül het sor.

(3) Az elõ irány zat fe lett szak mai fel ügye le tet gya kor ló
hi va tal nak, fõ osz tály nak – az éves be szá mo ló, il let ve a
zár szám adás ke re té ben – szö ve ges ér té ke lést kell ad nia az
elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, a meg va ló sí tott szak mai cé -
lok ról és a ne ve sí tett fel ada tok vég re haj tá sá ról, ame lyet az
OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak kell át ad nia.

(4) Az elõ irány zat fe lett szak mai fel ügye le tet gya kor ló
hi va tal nak, fõ osz tály nak az elõ irány zat ala ku lá sát a szám -
vi te li rend jé ben rög zí tett költ ség ve té si, pénz ügyi és szám -
vi te li nyil ván tar tó rend szer ben fi gye lem mel kell kí sér nie
és kö vet nie a le kö tést és a fel hasz ná lást, to váb bá té te les ki -
mu ta tást kell ké szí te nie a kö te le zett ség vál la lás sal ter helt
ma rad vány össze gé rõl, va la mint ja vas la tot kell ten nie a
kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt elõ irány zat-ma rad -
vány fel hasz ná lá sá ra, to váb bá a szám sza ki be szá mo lót és a 
ma rad vány el szá mo lást az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá -
nak kell át ad nia.

(5) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa írás be li kö te le zett -
ség vál la lás alap ján tör tén het. A kö te le zett ség vál la lás do -
ku men tu ma it, a do ku men tu mok ban be kö vet ke zõ vál to zá -
so kat és a kö te le zett ség vál la lás meg hi ú su lá sát az ér vény -
be lé pést kö ve tõ 15 na pon be lül az OTH Költ ség ve té si Fõ -
osz tá lyá ra kell le ad ni.

4.  §

Az OTH jog elõd szer ve ze tei ál tal ke zelt elõ irány za tok
ese té ben a meg kö tött szer zõ dé sek, il let ve egyéb kö te le -
zett ség vál la lás te kin te té ben a ren del ke zé si jog az OTH el -
nö két, köz igaz ga tá si el nök he lyet te sét, te rü let fej lesz té si el -
nök he lyet te sét il le ti meg.
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5.  §

(1) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott, vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tá sok ese té ben a szer zõ dés kö tés fel té te le:

a) a ked vez mé nye zett be jegy zé sé rõl  szóló ok irat má so -
la tá nak,

b) 30 nap nál nem ré geb bi alá írá si cím pél dány,

c) a szük sé ges jog erõs ha tó sá gi en ge dé lyek (be ru há zá -
sok ese té ben)

meg lé te.

(2) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott, vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tá sok ese té ben a szer zõ dés ben meg kell ha tá -
roz ni:

a) a tá mo ga tás konk rét cél ját;

b) a tá mo ga tás for rá sát;

c) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le it és üte me zé sét;

d) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el szá mo -
lá si, be szá mo lá si kö te le zett sé get (tar ta lom, for ma, szem -
pon tok, ha tár idõk);

e) az el len õr zé si jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zést;

f) a ked vez mé nye zett szer ve zet nyi lat ko za tát ar ról,
hogy nem áll fel szá mo lá si el já rás alatt, csõd- és vég re haj -
tá si el já rás nincs el le ne fo lya mat ban, va la mint amennyi -
ben a tá mo ga tás az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 
ha tá lya alá tar to zik, jo go sult-e áfa-vissza igény lés re és él-e
az adó le vo ná si jog gal;

g) a szer zõ dés sze gés ese te it és szank ci ó it.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa azon na li ha tállyal fel füg -
geszt he tõ és a már ki utalt tá mo ga tás vissza fi ze té se ír ha tó
elõ, ha a tá mo ga tott szer ve zet a tá mo ga tás igény lé se kor lé -
nye ges kö rül mény rõl, tény rõl va lót lan vagy ha mis ada tot
szol gál ta tott, il let ve a tá mo ga tást a meg je lölt cél tól elté -
rõen hasz nál ja vagy hasz nál ta fel.

(4) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott egye di vagy pá lyá -
za ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa utó la go san, a ked vez mé nye -
zett ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok alap ján tör tén het. Ezek -
ben az ese tek ben tá mo ga tá si elõ leg, il le tõ leg a tá mo ga tás
egy összeg ben tör té nõ fo lyó sí tá sá ra csak ab ban az eset ben
ke rül het sor, ha a tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás a tá -
mo ga tá si cél meg va ló sí tá sát nem te szi le he tõ vé. Tá mo ga -
tá si elõ leg nyúj tá sa ese tén a fenn ma ra dó tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sá nak fel té te le az elõ leg gel tör té nõ el szá mo lás. A ki vé -
te les fi nan szí ro zást a szer zõ dés ben rög zí te ni szük sé ges.

(5) A ked vez mé nye zett mû kö dé sé hez nyúj tott tá mo ga -
tá sok biz to sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik. Az idõ ará nyos tól
el té rõ fo lyó sí tást a ked vez mé nye zett meg fe le lõ in do kok -
kal alá tá masz tott írás be li ké re lem mel kez de mé nyez he ti.
Az idõ ará nyos tól el té rõ fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re – a
szer zõ dés mó do sí tá sá val – a tá mo ga tást nyúj tó jo go sult. A
tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás ki vé te lé vel a ked vez -
mé nye zet tek a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról utó lag, leg ké -

sõbb a költ ség ve té si évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig kö te le sek
el szá mol ni.

6.  §

(1) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ fel -
ada tok le bo nyo lí tá sá val, így kü lö nö sen szer zõ dés-elõ ké -
szí tés sel, szer zõ dés kö tés sel, prog ram me ne dzse lés sel, mû -
sza ki el len õr zés sel, pénz ügyi-, ügy vi te li-, könyv ve ze tés -
sel kül sõ szer ve ze tek is meg bíz ha tók.

(2) A szer zõ dé sek, meg ál la po dá sok alá írá sá ra szak mai,
jogi és pénz ügyi el len jegy zést köve tõen ke rül het sor, az
egyéb kö te le zett ség vál la lá si do ku men tu mok ra, va la mint a
Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban:
KSZF) vagy más kül sõ szer ve zet ál tal bo nyo lí tott köz be -
szer zé sek do ku men tu ma i ra jogi el len jegy zés nem szük -
séges.

7.  §

(1) A PHARE prog ra mok fel ügye le tét a ked vez mé nye -
zett szer ve ze ti egy sé gek Szak mai Prog ram fe le lõ se, a PAO
vagy a DPAO lát ja el.

(2) A kö te le zett ség vál la lás – az OTH ne vé ben el já ró
Vég re haj tó Szer ve zet, a VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz -
té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak -
ban: VÁTI) al kal ma zá sá ban álló – a PAO vagy a DPAO és
a SAO el len jegy zé sé vel, az OTH ál tal ki adott éves kö te le -
zett ség vál la ló nyi lat ko za tok alap ján tör té nik.

(3) A fe je zet hez vagy más fe je zet hez tar to zó in téz mé -
nyek hez át adott for rá sok ter hé re tör té nõ fi nan szí ro zás kor,
az elõ irány za tot át adó szak mai szer ve zet elõ írásainak be -
tar tá sa mel lett, az in téz mény bel sõ sza bály za tai sze rint kell 
el jár ni.

(4) A fel adat fi nan szí roz ás ba vont elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó „Is mer te tõ”-ket az OTH el nö ke,
az OTH te rü let fej lesz té si el nök he lyet te se, az OTH pénz -
ügyi-gaz da sá gi el nök he lyet te se hagy ja jóvá.

(5) A fi nan szí ro zás meg kez dé sé hez szük sé ges en ge -
dély ok ira to kat, il let ve alap ok má nyo kat a kö te le zett ség vál -
la lás ra jo go sult sze mély en ge dé lye zi, aki egy ben az „Is -
mer te tõ”-ben meg je lölt ren del ke zés re jo go sult sze mély.
Az ok má nyo kat az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je vagy az ál ta la ki je lölt sze mély el len jegy zi.

(6) A tel je sí té sek iga zo lá sá ra a fel adat fi nan szí roz ási ok -
má nyok ban meg je lölt – szak ma i lag fe le lõs – sze mély jo -
go sult.

(7) Utal vá nyo zás ra az en ge dély ok ira ton fel tün te tett sze -
mé lyek jo go sul tak.
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(8) A fel adat fi nan szí roz ás ok má nya it az OTH Költ ség -
ve té si Fõ osz tá lya to váb bít ja a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz.

Az elõirányzatonkénti eljárási
és hatásköri szabályok

FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK CÍM
(XVII/5)

Célelõirányzatok alcím
(XVII/5/1)

8.  §

(1) A Te rü let ren de zés jog cím cso port (XVII/5/1/1) el sõ -
sor ban a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény (a továb biak ban: Tftv.) alap ján
meg ha tá ro zott és a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta -
tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. ren de let ben rész le te -
zett egyes szak te rü le ti fel ada tok el lá tá sá ra szol gál. A tá -
mo ga tás rész ben egye di dön té sek alap ján ke rül fel hasz ná -
lás ra, rész ben meg ha tá ro zott ke ret összeg ere jé ig a
 VÁTI-val kö tött köz hasz nú meg ál la po dás alap ján ke rül át -
adás ra a VÁTI fel ada ta i nak meg fele lõen.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -

ban ki je lölt sze mély, az OTH te rü let fej lesz té si el nök he -
lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH te rü let fej lesz té si 
el nök he lyet te se, az OTH Te rü let ren de zé si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

9.  §

(1) A 2007–2013 kö zöt ti idõ szak stra té gi ai ter ve zé si és
elem zé si fel ada tai jog cím cso port (XVII/5/1/2) fe de ze tet
biz to sít a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak EU struk tu rá lis tá -
mo ga tá sok hoz ké szí ten dõ Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia
Ke ret, va la mint az ope ra tív prog ra mok el ké szí té se kap -
csán a re gi o ná lis fej lesz té si, ter ve zé si és prog ra mo zá si fel -
ada tok el lá tá sá hoz, va la mint a vég re haj tá si fel ada tok elõ -
ké szí té sé hez.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -

ban ki je lölt sze mély, az OTH te rü let fej lesz té si el nök he -
lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH te rü let fej lesz té si 
el nök he lyet te se, az OTH Te rü let fej lesz té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

10.  §

(1) A ROP Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek Tá mo ga tá sa jog -
cím cso port (XVII/5/1/3) ren del te té se: a ROP Köz re mû kö -
dõ Szer ve ze tek ál tal vég zett te vé keny sé gek fi nan szí ro zá -
sa. A fel ada tok, va la mint a szük sé ges in téz mé nyi hát tér ki -
ala kí tá sát uni ós jogi ak tus ként a struk tu rá lis ala pok ra vo -
nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1260/99/EK ren de let, míg ha zai jog sza bály te kin te té ben a
Re gi o ná lis Fej lesz tés Ope ra tív Prog ram vég re haj tá sá ban
köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 10/2004.
(VI. 12.) TNM ren de let tar tal maz za.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -

ban ki je lölt sze mély, az OTH Re gi o ná lis Ope ra tív Prog -
ram és INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Irá nyí tó
Ha tó ság (a továb biak ban: ROP és IKK IH) ve ze tõ je;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH Köz igaz ga tá si El nök he -
lyet te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a ROP és IKK IH ve ze tõ -
je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

11.  §

(1) A La kás- és épí tés ügy jog cím cso port (XVII/5/1/4)
össze te või

a) az Épí tés ügyi cél elõ irány za tok jog cím
(XVII/5/1/4/2);
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b) a Lak bér tá mo gat ás jog cím (XVII/5/1/4/5);

c) az Az beszt ce ment bõl épült há zak szak ér tõi vizs gá la -
ta jog cím (XVII/5/1/4/6);

d) a Ci gány ság la kás kö rül mé nye i nek ja ví tá sa
(XVII/5/1/4/7).

(2) A Lak bér tá mo gat ás jog cím (XVII/5/1/4/5) ter hé re
meg hir de tett pá lyá za tok dön tés-elõ ké szí té sé vel, fo lyó sí tá -
sá val, fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé vel kap cso la tos ope ra -
tív fel ada to kat a Ma gyar La kás-in no vá ci ós Köz hasz nú
Tár sa ság (Cég jegy zék szám: 01-14-000348; a továb biak -
ban: MLI Kht.) vég zi.

(3) Fel ha tal ma zást kap az MLI Kht., hogy a mi nisz ter
ne vé ben és kép vi se le té ben el jár jon a la kás cé lú ál la mi tá -
mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let ben
fog lal tak sze rint az elõ irány zat ter hé re nyúj tott tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó jo gok és té nyek in gat lan-nyil ván tar tá si 
be jegy zé se, fel jegy zé se, va la mint azok tör lé sé nek en ge dé -
lye zé se tár gyá ban.

12.  §

(1) Az Épí tés ügyi cél elõ irány za tok jog cím
(XVII/5/1/4/2) cél ja, hogy for rá sul szol gál jon az épí tett
kör nye zet ala kí tá sá val és vé del mé vel kap cso la to san – éves 
és kö zép tá vú pri o ri tá sok alap ján – je lent ke zõ fel ada tok
vég re haj tá sá hoz. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa az épí tett
kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 50.  §-ában sza bá lyo zot tak sze rint tör té -
nik. Az épí té sze ti és te le pü lés ren de zé si tár sa dal mi szer ve -
ze tek kel az OLÉH az Áht. 13/A.  §-ának elõ írásai alap ján
tá mo ga tá si szer zõ dést köt. Az épí tés ügyi cél elõ irány zat
éves fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot (fel adat terv) az
OLÉH el nö ke hagy ja jóvá.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke, az OLÉH
épí tés ügyi el nök he lyet te se, az OLÉH el nö ke ál tal írás ban
meg bí zott sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai el len jegy zõ: az OLÉH el nö ke ál tal meg bí -
zott sze mély;

e) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke, az
OLÉH el nö ke ál tal írás ban meg bí zott sze mély;

f) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

g) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

13.  §

(1) A Lak bér tá mo gat ás jog cím (XVII/5/1/4/5) a la kás -
cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
ren de let VIII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott célt szol gá ló
 lakbér-támogatási prog ram fi nan szí ro zá sát biz to sít ja. Az
elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról a La kás pá lyá za ti Bi zott ság ál -
tal meg fo gal ma zott ja vas lat figye lembe véte lével a mi nisz -
ter dönt.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban a 30.  § (4) és
(6)–(8) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell el jár ni.

14.  §

(1) Az Az beszt ce ment bõl épült há zak szak ér tõi vizs gá -
la ta jog cím (XVII/5/1/4/6) az az beszt men te sí té si prog ram
vég re haj tá sa so rán olyan szak ér tõi fel ada tok el vég zé sét
szol gál ja, mint az épü le tek ben ta lál ha tó szórt az beszt ki -
mu ta tá sa, a men te sí tés elõ ké szí té se és a vég re haj tás el len -
õr zé se. Az Or szá gos Hul la dék gaz dál ko dá si Terv rõl  szóló
110/2002. (XII. 12.) OGY ha tá ro zat mel lék le te 3.2.3.
pont já nak f12.1. al pont ja tar tal maz za az az beszt men te sí té -
si prog ram fel ada ta it.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke, az OLÉH

épí tés gaz da sá gi te rü le tet fel ügye lõ el nök he lyet te se;
b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -

te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;
c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi

el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke, az
OLÉH épí tés gaz da sá gi te rü le tet fel ügye lõ el nök he lyet te -
se;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

15.  §

(1) A ci gány ság la kás kö rül mé nye i nek ja ví tá sa jog cím
(XVII/5/1/4/7) az Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat tal
2001-ben kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés alap ján a ci gány ság
la kás kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra szol gá ló prog ram ke re té -
ben meg kez dett épí té si be ru há zá sok be fe je zé sé hez szük -
sé ges for rást te rem ti meg.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke, az OLÉH el -

nö ke ál tal írás ban meg bí zott sze mély;
b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -

te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;
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c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke, az
OLÉH el nö ke ál tal írás ban meg bí zott sze mély;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

16.  §

(1) A Tu risz ti kai cél elõ irány zat jog cím cso port
(XVII/5/1/5) fel hasz ná lá sát és ke ze lé sét a Tu risz ti kai Cél -
elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM ren de let sza -
bá lyoz za. A tá mo ga tá si dön tést kö te le zett ség vál la ló ként a
mi nisz ter hoz za meg.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: tá mo ga tás nak nem mi nõ sü lõ

ese tek ben a Ma gyar Tu risz ti kai Hi va tal (a továb biak ban:
MTH) el nö ke, el nök he lyet te se vagy az MTH el nö ke ál tal
írás ban ki je lölt sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az MTH el nö ke ál tal írás ban meg -
bí zott sze mély;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az MTH Köz gaz da sá gi és
Igaz ga tá si Fõ osz tály ve ze tõ je vagy he lyet te se;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: Ma gyar Ál lam kincs tár, a 
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. vagy a Ma gyar Vál lal ko zás -
fej lesz té si Kht. ki je lölt mun ka tár sa, az MTH el nö ke, el -
nök he lyet te se, az MTH Stra té gi ai és Fej lesz té si Fõ osz tá -
lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se, az MTH EU és Nem zet kö zi
Kap cso la tok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se, az MTH
Köz gaz da sá gi és Igaz ga tá si Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, he -
lyet te se;

e) utal vá nyo zó: a Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Kht.
ki je lölt mun ka tár sa;

f) ér vé nye sí tõ: a Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Kht. ki -
je lölt mun ka tár sa.

Országos jelentõségû területfejlesztési programok
alcím (XVII/5/2)

17.  §

(1) Az Or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra -
mok al cím (XVII/5/2) össze te või

a) a Ba la ton nal kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa jog -
cím cso port (XVII/5/2/1);

b) a Szi get köz és tér sé ge re ha bi li tá ci ó ja, Mo so ni-Du na
komp lex te rü let fej lesz té se jog cím cso port (XVII/5/2/2);

c) a Duna–Ti sza közi hát ság te rü let fej lesz té si prog ram -
ja jog cím cso port (XVII/5/2/3);

d) a Ki emelt tér sé gek te rü let fej lesz té se (Ve len cei-tó,
Ti sza-tó, Du na ka nyar, M8, na túr par kok) jog cím cso port
(XVII/5/2/5);

e) a Ki emelt inf ra struk tu rá lis és vál lal ko zá si öve ze tek
fej lesz té se (re pü lõt erek, lo gisz ti kai köz pon tok, kri ti kus
bel te rü le ti víz ren de zé sek, rak tár bá zi sok, szá mí tás tech ni -
kai fej lesz té sek, ter me lõ üze mek inf ra fej lesz té se, in gat lan -
szer zés) jog cím cso port (XVII/5/2/6);

f) a Ki emelt kis tér sé gek és ré te gek pro jekt fej lesz té se,
ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját se gí tõ kor mány za ti prog -
ram jog cím cso port (XVII/5/2/7).

(2) Az elõ irány za tok rész le tes fel hasz ná lá si sza bá lya it
az or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mok ra
szol gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. ren -
de let ál la pít ja meg.

(3) Az elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -

ban ki je lölt sze mély, az OTH te rü let fej lesz té si el nök he -
lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH te rü let fej lesz té si 
el nök he lyet te se, az OTH Ki emelt Prog ra mok Fõ osz tá lyá -
nak ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott jog cím -
cso port tér sé gi de cent ra li zált ré szé nek, va la mint az (1) be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott jog cím cso port tér sé gi
de cent ra li zált ré szé nek fel hasz ná lá sá nál a kö te le zett ség -
vál la ló a tér sé gi fej lesz té si ta nács.

Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat alcím
(XVII/5/3)

18.  §

(1) A Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat al cím
(XVII/5/3) össze te või

a) a Köz pon ti fej lesz té si fel ada tok jog cím cso port
(XVII/5/3/1);

b) a De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jog -
cím cso port (XVII/5/3/2);

c) a De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok jog -
cím cso port (XVII/5/3/3);

d) az Ide gen for gal mi fej lesz té sek jog cím
(XVII/5/3/3/1);
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e) az Au tó pá lya épí tést se gí tõ köz mun ka prog ram jog -
cím (XVII/5/3/3/2);

f) a Nem ze ti par kok köz mun ka prog ram jog cím
(XVII/5/3/3/3);

g) a Köz tiszt vi se lõk és pe da gó gu sok in ter net hoz zá fé -
ré sé nek tá mo ga tá sa jog cím (XVII/5/3/3/4);

h) a Há rom szo ros esély te rem tés a szo ci á lis el lá tó rend -
szer fej lesz té sé vel jog cím (XVII/5/3/3/5);

i) a Bel te rü le ti ki épí tet len köz út há ló zat fej lesz té se jog -
cím (XVII/5/3/3/6);

j) a Ke rék pár utak fej lesz té se jog cím (XVII/5/3/3/7);
k) a Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se jog cím

(XVII/5/3//3/8).

(2) A cél elõ irány zat rész le tes fel hasz ná lá sát és mû köd -
te té sét a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let sza bá lyoz za.

(3) A cél elõ irány za tai köz pon ti ke re té nek vo nat ko zá sá -
ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély, az OTH te rü let fej lesz té si el nök he -
lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH te rü let fej lesz té si 
el nök he lyet te se, az OTH Tá mo ga tás po li ti kai Fõ osz tá lyá -
nak ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

(4) Az elõ irány zat de cent ra li zált te rü let fej lesz té si és de -
cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ram jai ke re té nek fel -
hasz ná lá sá nál a kö te le zett ség vál la ló a re gi o ná lis fej lesz té -
si ta nács.

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok alcím
(XVII/5/4)

19.  §

(1) A Te rü let fej lesz té si in téz mény rend sze ri fel ada tok
al cím (XVII/5/4) össze te või

a) a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok és mun ka szer ve -
ze te ik mû kö dé si ki adá sai jog cím cso port (XVII/5/4/1);

b) a Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta ná csok és mun ka szer -
ve ze te ik mû kö dé si ki adá sai jog cím cso port (XVII/5/4/2);

c) a Kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve ze -
te ik tá mo ga tá sa jog cím cso port (XVII/5/4/3);

d) az Egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû kö dé si
ki adá sai jog cím cso port (XVII/5/4/4).

(2) A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve ze -
te ik, a me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve -
ze te ik, a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve ze -
te ik, va la mint az egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû -
kö dé sé hez biz to sít tá mo ga tást a Tftv.-ben fog lal tak alap -
ján.

(3) A tá mo ga tá sok el osz tá sá ról és fel hasz ná lá sá ról az
Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta nács aján lá sát köve tõen a
mi nisz ter dönt.

(4) A fel hasz nált tá mo ga tá sok kal kap cso lat ban a ta ná -
cso kat és ügy nök sé ge i ket utó la gos el szá mo lá si kö te le zett -
ség ter he li.

(5) Az elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély, az OTH te rü let fej lesz té si el nök he -
lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se vagy az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH el nö ke, az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély vagy az ille té kes ré gió igaz ga tó;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím
(XVII/5/5)

20.  §

(1) Az Ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sa
al cím (XVII/5/5) össze te või

a) a Fej lesz té si pro jek tek nyil ván tar tá si és ér té ke lé si
fel ada tai (Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding) jog cím cso port
(XVII/5/5/1);

b) a PHARE Vég re haj tó Szer ve ze ti fel ada tok el lá tá sa
jog cím cso port (XVII/5/5/2);

c) az in for má ci ós szol gál ta tá sok mû köd te té se jog cím -
cso port (XVII/5/5/3).

(2) A Fej lesz té si pro jek tek nyil ván tar tá si és ér té ke lé si
fel ada tai (Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding) XVII/5/5/1 elõ -
irány zat cél ja a szük sé ges elem zé sek el vég zé se a fej lesz té -
si pro jek tek vo nat ko zá sá ban, azok ope ra tív prog ra mok hoz 
tör té nõ kap cso ló dá si le he tõ sé ge i nek vizs gá la ta, a pro jek -
tek, le en dõ pá lyá za tok be adá si ide jé nek vizs gá la ta, mind
ága za ti, mind te rü le ti szem pon tú elem zé se, a le hí vás ra ke -
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rü lõ uni ós tá mo ga tá sok össze gé nek, te rü le ti és ope ra tív
prog ra mok sze rin ti elõ re jel zé se.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat vo nat -
ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH el nö ke ál tal írás -
ban ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

21.  §

(1) A PHARE Vég re haj tó Szer ve ze ti fel ada tok el lá tá sa
jog cím cso port (XVII/5/5/2) a 2006-ig meg va ló su ló
PHARE te rü let fej lesz té si, ha tá ron át nyú ló és INTERREG
pro jek tek szak mai, pénz ügyi le bo nyo lí tá sa mû kö dé si költ -
sé gei fe de ze tét biz to sít ja. A prog ra mot meg ha tá ro zó jog -
for rás a 2/1991-es Nem zet kö zi Ke ret meg ál la po dás és az
Eu ró pai Uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök és az Át me ne ti
Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo -
lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend jé rõl  szóló 119/2004.
(IV. 29.) Korm. ren de let.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat vo -
nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az OTH te rü -
let fej lesz té si el nök he lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH te rü let fej lesz té si 
el nök he lyet te se;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

22.  §

(1) Az In for má ci ós szol gál ta tá sok mû köd te té se jog cím -
cso port (XVII/5/5/3) alap ve tõ cél ja a Te rü le ti In for má ci ós

Rend szer és do ku men tá ci ós köz pont mû kö dé si fel té te le i -
nek biz to sí tá sa.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat vo -
nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély, az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet te -
se, az OTH te rü let fej lesz té si el nök he lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH köz igaz ga tá si
el nök he lyet te se, az OTH te rü let fej lesz té si el nök he lyet te -
se, az OTH Pá lyá za ti In for má ci ós Köz pont (a továb biak -
ban: OTH PIK) ve ze tõ je, az OTH Te rü let fej lesz té si Fõ osz -
tá lyá nak ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

INTERREG Közösségi Kezdeményezés programjai
alcím (XVII/5/7), INTERREG céltartalék 

alcím (XVII/5/8), INTERREG közösségi kezdeményezés
intézményrendszeri fejlesztése, mûködtetése

 alcím (XVII/5/9)

23.  §

(1) Az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog -
ram jai al cím (XVII/5/7) össze te või az INTERREG IIIA
HU-SK-UA jog cím cso port (XVII/5/7/1); az INTERREG
IIIA HU-RO-SER jog cím cso port (XVII/5/7/2); az
INTERREG IIIA SL-HU-CR jog cím cso port (XVII/5/7/3); 
az INTERREG IIIA AU-HU jog cím cso port (XVII/5/7/4);
az INTERREG IIIB jog cím cso port (XVII/5/7/5); az
INTERREG IIIC jog cím cso port (XVII/5/7/6); az
INTERACT jog cím cso port (XVII/5/7/7); va la mint az
INTERREG cél tar ta lék al cím (XVII/5/8) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély, a ROP és IKK IH ve ze tõ je;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a ROP és IKK IH ve ze tõ -
je, az OTH INTERREG Ön ál ló Osz tály ve ze tõ je, to váb bá
– az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram jai
al cím (XVII/5/7) Tech ni kai Se gít ség nyúj tás for rá sa,
 valamint az INTERREG cél tar ta lék al cím (XVII/5/8)
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 kivételével – a VÁTI INTERREG Igaz ga tó ság ve ze tõ je,
he lyet te se;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se, a ROP és IKK IH ve ze tõ je;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói, az OTH INTERREG Ön ál ló Osz tá lyá -
nak pénz ügyi mun ka tár sa, to váb bá – az INTERREG Kö -
zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram jai al cím (XVII/5/7)
Tech ni kai Se gít ség nyúj tás for rá sa, va la mint az
INTERREG cél tar ta lék al cím (XVII/5/8) ki vé te lé vel – a
VÁTI ki je lölt mun ka tár sa.

(2) Az INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés in téz -
mény rend sze ri fej lesz té se, mû köd te té se al cím (XVII/5/9)
vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély, a ROP és IKK IH ve ze tõ je;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a ROP és IKK IH ve ze tõ -
je, az OTH INTERREG Ön ál ló Osz tály ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se, a ROP és IKK IH ve ze tõ je;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói, az OTH INTERREG Ön ál ló Osz tá lyá -
nak pénz ügyi mun ka tár sa.

(3) A prog ra mok vég re haj tá sát az INTERREG III Kö -
zös sé gi Kez de mé nye zés prog ra mok vég re haj tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. ren de -
let sza bá lyoz za.

PHARE programok és az átmeneti támogatás
programjai alcím (XVII/5/10)

24.  §

(1) A PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás
prog ram jai al cím (XVII/5/10) össze te või

a) a Ha tá ron át nyú ló CBC (HU03XX) jog cím
(XVII/5/10/1/3);

b) a Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se
(HU02XX) jog cím (XVII/5/10/1/6);

c) a Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se
(HU03XX) jog cím (XVII/5/10/1/7);

d) az INTERREG III. HU03XX jog cím
(XVII/5/10/1/9).

(2) A prog ra mok az OTH ha tás kö ré be tar to zó PHARE
prog ra mok nál a VÁTI, egyéb PHARE elõ irány za tok ese -
té ben a Ma gyar Ál lam kincs tár köz re mû kö dé sé vel ke rül -
nek le bo nyo lí tás ra.

(3) A VÁTI köz re mû kö dé sé vel le bo nyo lí tott prog ra -
mok nál a szak mai fel ügye let el lá tá sá ra a PAO, a DPAO, az 
OTH ré szé rõl a te rü let fej lesz té si el nök he lyet tes jo go sult.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg kö té se – az OTH ne -
vé ben – a VÁTI mint vég re haj tó szer ve zet ál tal tör té nik a
vég sõ ked vez mé nye zet tek kel, min den pro jekt re vo nat ko -
zó an a PAO, vagy a DPAO és a SAO együt tes alá írá sá val.
A PHARE prog ra mok társ fi nan szí ro zá si elõ irány za ta ter -
hé re az OTH ál tal ki adott éves kö te le zett ség vál la ló nyi lat -
ko za tok alap ján a be szer zé sek elõ ké szí té se, a szer zõ dé sek
meg kö té se és a szak mai tel je sí tés iga zo lá sa a PAO vagy a
DPAO és a SAO együt tes alá írá sá val tör té nik.

(5) A VÁTI mint vég re haj tó szer ve zet ál tal ke zelt
PHARE és kap cso ló dó ha zai köz pon ti költ ség ve té si társ fi -
nan szí ro zá si elõ irány za tok pénz ügyi sza bá lyo zá sa min den 
ide vo nat ko zó elõ irány zat cso port ese té ben azo nos. Az elõ -
irány za tok pá lyá za ti rend szer ben mû köd nek, a pá lyá za tok
ke ze lõ je a VÁTI, amely a ma gyar költ ség ve té sen kí vül az
Eu ró pai Bi zott ság felé is el szá mo lá si kö te le zett ség gel bír
az elõ irány zott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott CBC és a
PHARE INTERREG elõ irány za tok a ha tár men ti te rü le te -
ken le bo nyo lí tott két ol da lú fej lesz té se ket (ma gyar–szlo -
vák, ma gyar–oszt rák, ma gyar–szlo vén, ma gyar–ro mán)
fi nan szí roz zák a PHA RE-prog ram ke re té ben meg va ló su -
ló, ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dé si prog ram vég re haj -
tá sá ról  szóló 1998. de cem ber 18-i 2760/98/EK bi zott sá gi
ren de let alap ján.

(7) Az elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a fel adat is mer te tõ, va la mint az
éves kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za tok ese té ben az OTH
el nö ke, az OTH te rü let fej lesz té si el nök he lyet te se; a tá mo -
ga tá si szer zõ dé sek, il let ve en ge dély ok irat te kin te té ben a
PAO, vagy a DPAO és a SAO együt te sen;

b) el len jegy zõ: az en ge dély ok irat, az éves kö te le zett -
ség vál la ló nyi lat ko zat ese té ben az OTH pénz ügyi-gaz da -
sá gi el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá -
nak ve ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze -
tõ je; a tá mo ga tá si szer zõ dé sek te kin te té ben a SAO;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a PAO, a DPAO;

d) utal vá nyo zó: a PAO, a DPAO;

e) utal vány el len jegy zõ je: a SAO;

f) ér vé nye sí tõ: a VÁTI ki je lölt mun ka tár sai.

EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II)
 alcím (XVII/5/11)

25.  §

(1) Az EU tá mo ga tá sok al cím (XVII/5/11) alá a Struk tu -
rá lis Ala pok és Ko hé zi ós Alap Kép zõ köz pont (SAKK)
jog cím cso port (XVII/5/11/4) tar to zik.
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(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az OTH köz -
igaz ga tá si el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH köz igaz ga tá si
el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai
 és tájékoztatási feladatok alcím (XVII/5/12)

26. §

A Fej lesz té si pá lyá za tok hoz kap cso ló dó in for ma ti kai és 
tá jé koz ta tá si fel ada tok al cím vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az OTH köz -
igaz ga tá si el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH PIK ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

Fõépítészi tervtanácsok mûködtetése alcím
 (XVII/5/13)

27.  §

A Fõ épí té szi terv ta ná csok mû köd te té se al cím vo nat ko -
zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke vagy az 
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

Nemzetközi tagdíjak alcím (XVII/5/14)

28.  §

(1) A Nem zet kö zi tag dí jak al cím össze te või a WTO tag -
díj, az OECD tag díj, az ACCE és UIA tag díj, az ESPON
tag díj.

(2) A WTO tag díj vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az MTH el nö ke vagy az ál ta la

írás ban ki je lölt sze mély;
b) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az MTH el nö ke vagy az

ál ta la írás ban ki je lölt sze mély.

(3) Az OECD tag díj vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke vagy az ál ta la

írás ban ki je lölt sze mély;
b) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH Tá mo ga tás po li -

ti kai Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, az OTH el nö ke ál tal írás ban
ki je lölt sze mély.

(4) Az ACCE és UIA tag díj vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke vagy az ál ta la

írás ban ki je lölt sze mély;
b) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke vagy az 

ál ta la írás ban ki je lölt sze mély.

(5) Az ESPON tag díj vo nat ko zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke vagy az ál ta la

írás ban ki je lölt sze mély;
b) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH Te rü let ren de zé -

si Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, az OTH el nö ke ál tal írás ban ki -
je lölt sze mély.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tag dí jak vo nat -
ko zá sá ban

a) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

b) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

d) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.
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Fejezeti tartalék alcím (XVII/5/15)

29.  §

(1) A fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék jog cím cso port
(XVII/5/15/1) a költ ség ve té si tör vény 51.  §-ában sza bá -
lyo zott mó don, csak a Kor mány en ge dé lyé vel hasz nál ha tó
fel.

(2) A fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék jog cím cso port
(XVII/5/15/2) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a mi nisz ter vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a mi nisz ter vagy az ál ta la 
írás ban ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

LAKÁSTÁMOGATÁSOK CÍM (XVII/7)

Egyéb lakástámogatások alcím (XVII/7/1)

30.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény Egyéb la kás tá mo ga tá sok
XVII/7/1 al cím fel hasz ná lá sát a la kás cé lú ál la mi tá mo ga -
tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) sza bá lyoz za, az elõ irány zat ke ze lé sé nek rész -
le tes el já rá si sza bá lya i ról az Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ -
irány zat ke ze lé sé nek el já rá si rend jé rõl  szóló mi nisz te ri
uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat ból a
nem pá lyá za tos for má ban igény be ve he tõ R. sze rin ti tá mo -
ga tá sok vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke, va la mint az
Uta sí tás ban meg bí zott sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke, az
OLÉH el nö ke ál tal írás ban meg bí zott sze mély;

e) utal vá nyo zó: az OLÉH el nö ke, va la mint az Uta sí tás -
ban meg bí zott sze mély;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

(3) Pá lyá za ti tá mo ga tá sok, va la mint a pá lyá za ti rend -
szer mû köd te té sé hez kap cso ló dó an: a la kás cé lú ál la mi tá -
mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let VIII.
fe je ze té ben meg ha tá ro zott cé lo kat szol gá ló la kás prog ra -
mok fi nan szí ro zá sát biz to sít ja. Az elõ irány zat fel hasz ná lá -
sá ról a La kás pá lyá za ti Bi zott ság ál tal meg fo gal ma zott ja -
vas lat figye lembe véte lével a mi nisz ter dönt.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti dön té sek nél
a) kö te le zett ség vál la ló: a mi nisz ter;
b) szak mai el len jegy zõ: az OLÉH el nö ke;
c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi

el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) tá mo ga tá si szer zõ dé sek ese té ben a kö te le zett ség vál -
la lás vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve zet: az OLÉH,

da) min ta szer zõ dés al kal ma zá sa ese tén a tá mo ga tá si
szer zõ dést az OLÉH kép vi se le té ben az MLI Kht. írja alá;
min ta szer zõ dés al kal ma zá sa ese tén – fi gye lem mel a 2.  §
n) pont já ra – jogi el len jegy zés nem szük sé ges,

db) min ta szer zõ dés tõl el té rõ szer zõ dés al kal ma zás ese -
tén a tá mo ga tá si szer zõ dést 50 mil lió Ft-os tá mo ga tá si
összeg ha tá rig az OLÉH La kás ügyi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ -
je, 250 mil lió Ft-os tá mo ga tá si összeg ha tá rig az OLÉH la -
kás ügyi el nök he lyet te se, tá mo ga tá si összeg ha tár nél kül az
OLÉH el nö ke írja alá; jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz -
ga tá si el nök he lyet te se, OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

e) a pá lyá za ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá nál
ea) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az MLI Kht. pá lyá za ti

re fe ren se és a mû sza ki igaz ga tó ja,
eb) ér vé nye sí tõ: az MLI Kht. elõ irány zat köny ve lõ je,
ec) pénz ügyi el len jegy zõ: az MLI Kht. pénz ügyi ve ze -

tõ je,
ed) utal vá nyo zó: az MLI Kht. ügy ve ze tõ je.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti rend szer mû köd te -
té sé nél

a) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke, az OLÉH la -
kás ügyi el nök he lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) a pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé hez vál lalt kö te le -
zett sé gek fo lyó sí tá sá nál

da) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke, az
OLÉH la kás ügyi el nök he lyet te se, az OLÉH La kás ügyi
Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je,

db) ér vé nye sí tõ: az MLI Kht. elõ irány zat köny ve lõ je,
dc) pénz ügyi el len jegy zõ: az MLI Kht. pénz ügyi ve ze -

tõ je,
dd) utal vá nyo zó: az MLI Kht. ügy ve ze tõ je.

(6) A mi nisz ter – az MLI Kht. ügy ve ze tõ jé nek elõ ter -
jesz tése alap ján az OLÉH el nö ke ál tal elõ ké szí tett, az
OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet te sé nek el len jegy zé sé vel
el lá tott dön té si ja vas lat alap ján – dönt azon, már tá mo ga tó
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dön tés sel érin tett pá lyá za tok, il let ve meg kö tött tá mo ga tá si 
szer zõ dé sek mó do sí tá sa tár gyá ban,

a) ame lyek a pá lyá zó ké rel me alap ján vagy a tá mo ga tá si
szer zõ dés tel je sí té sé nek kö vet kez mé nye ként a jó vá ha gyott
tá mo ga tás össze gé nek mó do sí tá sá ra irá nyul nak, vagy

b) ame lyek vo nat ko zá sá ban az OLÉH [a (7) be kez dés
sze rint], il let ve az MLI Kht. ügy ve ze tõ je [a (8) be kez dés
sze rint] nem dönt het.

(7) Az OLÉH el nö ke – az MLI Kht. ügy ve ze tõ jé nek elõ -
ter jesz tése alap ján – dönt azon, már tá mo ga tó dön tés sel
érin tett pá lyá za tok, il let ve meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek – a jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek mó do sí tá sát
nem ered mé nye zõ – mó do sí tá sa tár gyá ban,

a) ame lyek nél a tá mo ga tott prog ra mok mû sza ki tar tal -
ma vál to zik, vagy

b) ame lyek a pénz ügyi üte me zés mó do sí tá sát ered mé -
nye zik, és meg ha lad ják az MLI Kht. ügy ve ze tõ je ha tás kö -
rét, de a pénz ügyi üte me zés vál to zá sa összes sé gé ben nem
ha lad ja meg a 12 hó na pot.

(8) Az MLI Kht. ügy ve ze tõ je dönt azon, már tá mo ga tó
dön tés sel érin tett pá lyá za tok, il let ve meg kö tött tá mo ga tá si 
szer zõ dé sek mó do sí tá sa tár gyá ban, ame lyek – be le ért ve
ebbe a tá mo ga tás sal érin tett fej lesz tés mû sza ki üte me zé sé -
nek egyes ha tár idõ it érin tõ, de összes sé gé ben a hat hó na -
pot meg nem ha la dó olyan ha tár idõ-mó do sí tá so kat is –
nem érin tik a tá mo ga tott prog ra mok mû sza ki tar tal mát, to -
váb bá nem ered mé nye zik a jó vá ha gyott tá mo ga tás össze -
gé nek mó do sí tá sát.

(9) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat vo nat -
ko zá sá ban a 11.  § (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
kell el jár ni.

KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK CÍM (XVII/8)

Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése alcím
(XVII/8/1)

31.  §

A költ ség ve té si tör vény 13.  §-ának (1) be kez dé se köz -
pon to sí tott be vé tel ként ha tá roz za meg a ko ráb bi évek ben
meg ítélt vissza té rí ten dõ, és a jog ta la nul igény be vett tá mo -
ga tá sok vissza fi ze té sét tar tal ma zó elõ irány za tot. En nek
meg fele lõen a ter ve zett össze gen fe lü li több let be vé tel a
köz pon ti költ ség ve tést il le ti meg. A be vé te li elõ irány zat
be sze dé sé ért a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je
tar to zik fe le lõs ség gel.

A CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁSOK CÍM (IX/6)

32.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl az 1992. évi LXXXIX. tör vény ren del ke zik, a 

tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it a he lyi
ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa fel hasz ná lá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005. (II. 11.) Korm.
ren de let tar tal maz za.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló

aa) cím zett tá mo ga tás nál: az Or szág gyû lés,

ab) cél tá mo ga tás nál: a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok a 
Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta nács és a Te rü le ti Víz gaz dál -
ko dá si Ta nács ja vas la tai figye lembe véte lével;

b) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

c) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

d) Az elõ irány zat fe lett a szak mai fel ügye le tet az OTH
Tá mo ga tás po li ti kai Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je gya ko rol ja.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FEJLESZTÉSI
ÉS VIS MAIOR FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

CÍM (IX/7)

33.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel -
ada ta i nak tá mo ga tá sa cím (IX/7) rész le tes fel hasz ná lá si
sza bá lya it a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si
tá mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let tar tal maz za.

(2) Az elõ irány zat a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó ke -
re te vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a me gyei te rü let fej lesz té si ta -
nács, il let ve a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Köz gyû lé se;

b) to váb bá a 32.  § (2) be kez dé sé nek b)–d) pont já ban
fog lal tak irány adók.

A LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETÛ KISTÉRSÉGEK
FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA CÍM

(IX/10)

34.  §

(1) A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta -
tá sá nak tá mo ga tá sa cím (IX/10) rész le tes fel hasz ná lá si
sza bá lya it a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si
tá mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let tar tal maz za.
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(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a me gyei te rü let fej lesz té si ta -
nács, il let ve a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Köz gyû lé se;

b) to váb bá a 32.  § (2) be kez dé sé nek b)–d) pont já ban
fog lal tak irány adók.

A korábbi évek maradványaival kapcsolatos
 eljárási szabályok

35.  §

(1) Az Ál la mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram ma rad -
vány a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let VIII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott cé -
lo kat szol gá ló, az elõ zõ évek la kás pá lyá za ti rend sze re i ben
oda ítélt tá mo ga tá sok utó la gos és fo lya ma tos fi nan szí ro zá -
sát biz to sít ja. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról e ren de let
sza bá lya sze rint a mi nisz ter dönt.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban a 11.  § (2) és (3) be -
kez dé se, va la mint a 30.  § (4) és (6)–(8) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint kell el jár ni.

36.  §

(1) A La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo -
ga tá sa ma rad vány a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 
12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let VIII. fe je ze té ben meg ha -
tá ro zott cé lo kat szol gá ló, a 2005. évi költ ség ve tés ter hé re,
va la mint azt meg elõ zõ évek la kás pá lyá za ti rend szer ben
oda ítélt tá mo ga tá sok utó la gos és fo lya ma tos fi nan szí ro zá -
sát biz to sít ja. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról e ren de let
sza bá lyai sze rint a mi nisz ter dönt.

(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban a 11.  § (2) és (3) be -
kez dé se, va la mint a 30.  § (4) és (6)–(8) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint kell el jár ni.

37.  §

(1) A Fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa hasz nált la -
kás ra ma rad vány rész le tes fel hasz ná lá sát és mû köd te té sét
a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. ren de let sza bá lyoz za.

(2) Az elõ irány zat köz pon ti ke re té nek vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke, az OLÉH la -
kás ügyi el nök he lyet te se;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke, az
OLÉH la kás ügyi el nök he lyet te se, az OLÉH La kás ügyi
Fõ osz tály ve ze tõ je, he lyet te se;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze -
tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

38.  §

(1) A PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás
prog ram jai ko ráb bi évek ma rad vá nyai:

a) a Ha tá ron át nyú ló CBC (HU01XX);

b) a Ha tá ron át nyú ló CBC (HU02XX);

c) az INTERREG III. HU02XX;

d) a Kül sõ ha tá rok tá mo ga tá sa.

(2) A PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás
prog ram ja elõ irány zat fel hasz ná lá sa so rán meg kell fe lel ni
az Ámr. ren del ke zé se i nek és az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
elõ ír tak nak.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ra a 24.  §
(2)–(7) be kez dé sé ben fog lal tak irány adók.

39.  §

Az EU Pá lyá za ti In for má ci ós Köz pont (PIK) ma rad -
vány vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke, az OTH köz -
igaz ga tá si el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénz ügyi-gaz da sá gi
el nök he lyet te se, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve -
ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH PIK ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

40.  §

(1) A Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity II (Pá lyá za ti Elõ ké szí -
tõ Alap II., PEA II) ma rad vány vo nat ko zá sá ban
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a) kö te le zett ség vál la ló: az OTH el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) jogi el len jegy zõ: az OTH köz igaz ga tá si el nök he lyet -
te se, az OTH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az OTH pénzügyi-gaz -
dasági elnökhelyettese, az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá -
nak ve ze tõ je, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak ve ze -
tõ je;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OTH te rü let fej lesz té si 
el nök he lyet te se, az OTH Tá mo ga tás po li ti kai Fõ osz tá lyá -
nak ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ je, he lyet te se, az OTH Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak 
ve ze tõ je, he lyet te se;

f) ér vé nye sí tõ: az OTH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak
pénz ügyi elõ adói.

(2) A Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity II (Pá lyá za ti Elõ ké szí -
tõ Alap II., PEA II) ma rad vány rész le tes fel hasz ná lá si sza -
bá lya it a Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity II fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
15/2004. (VIII. 14.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2004. (XII. 23.) TNM–TNM együt tes ren de let ál la pít ja
meg.

Záró rendelkezések

41.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben
is al kal maz ni kell. E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó, egyes
 elõirányzatokkal kap cso la tos el já rá si rend rõl  szóló
9/2005. (IV. 6.) TNM ren de let, va la mint a re gi o ná lis fej -
lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter fel ügye le te alá tar to zó egyes elõ irány za tok kal kap cso -
la tos el já rá si rend rõl  szóló 9/2005. (IV. 6.) TNM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 25/2005. (VII. 18.) TNM ren de let
 hatályát vesz ti.

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so rán a ren de let ben
nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az Áht., az Ámr., va la mint
a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let, to váb bá a költ ség ve té -
si szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Dr. Kol ber Ist ván s. k.,
a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs

tár ca nél kü li miniszter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
16/2006. (II. 23.) KE

határozata

a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetõjének
felmentésérõl

A köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág gyû -
lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg fel sõbb
Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról szó ló 2000.
évi  XXXIX.  tör vény  10.  §-ának  (3) be kez dé se  alap ján
 Pa czo lay Pé tert, a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal ve ze tõ jét
e tiszt sé gé bõl – le mon dá sá ra te kin tet tel – 2006. feb ru ár
23-i ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 21.

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

KEH ügy szám: V-1/0858/2006.

A Köztársasági Elnök
17/2006. (II. 23.) KE

határozata

a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetõjének
felmentésérõl

A köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág gyû -
lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg fel sõbb
Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról szó ló 2000.
évi XXXIX. tör vény 10. §-ának (3) be kez dé se alap ján Tari 
Sán dort, a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal he lyet tes ve ze tõ jét
e tiszt sé gé bõl – le mon dá sá ra tekintettel – 2006. február
24-i hatállyal felmentem.

Bu da pest, 2006. február 21.

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

KEH ügy szám: V-1/0860-0/2006.

1698 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/21. szám



A Köztársasági Elnök
18/2006. (II. 23.) KE

határozata

a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetõjének
kinevezésérõl

A köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág gyû -
lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg fel sõbb
Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról szó ló 2000.
évi XXXIX. tör vény 10. §-ának (3) be kez dé se alap ján Tari 
Sán dort a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal ve ze tõ jé vé 2006.
feb ru ár 24-i ha tállyal ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 21.

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

KEH ügy szám: V-1/0860-1/2006.

A Köztársasági Elnök
19/2006. (II. 23.) KE

határozata

a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetõjének
kinevezésérõl

A köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág gyû -
lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg fel sõbb
Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról szó ló 2000.
évi XXXIX. tör vény 10. §-ának (3) be kez dé se  alapján
Bits key Bo ton dot a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal he lyet tes
ve ze tõ jé vé 2006. feb ru ár 24-i ha tállyal ki nevezem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 21.

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

KEH ügy szám: V-1/0859/2006.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

497964E

387167D

532710A

730682F

456578F

035047G

927492F

231484A

677200F

752338D

725873B

780254F

073179C

681555F

172577E

428573D

617704F

787787C

681385F

518784E

181690F

617759F

514370F

872374A

411647A

558952C

259147A

037943A

455417C

124417F
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084374C

300091E

780531A

497294F

291160D

243878C

958039E

393471D

188072E

039209E

876066D

075107B

182365F

455534C

693213A

708530B

492039F

660086F

099681D

046758C

459628B

253599C

567324B

978787D

098937C

947146A

012984C

844782E

888420C

732031E

729294E

210676F

503281E

949446D

818896D

116044A

857934E

541993C

182136D

333591C

508393E

550183C

055186C

639971C

564196A

458682D

737657C

079932A

339358D

127690D

090188E

854720A

425214A

893400E

754601C

377874B

108110C

557528D

002938F

547912D

048571A

263290A

534789C

385886C

100125C

526999B

606335A

409310E

235371D

308628C

393838B

316740E

721448A

792569F

710486F

578784D

835466A

327005E

099896D

180565D

097083F

974172F

564555B

807799E

239554E

795377B

141359D

138416C

366938C

616429A

811106B

239515A

059807B

739423C

281961E

755828B

685149C

710687A

700380F

130268E

387232E

979494D

275647D

632457C

052394C

714553F

859280C

748153A
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186643D

097115F

554514E

574139D

929721F

308053D

168499C

266164F

215765C

894664F

920806D

071725B

068132A

900468C

333191A

438540E

084800F

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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