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Törvények

2011. évi II. törvény
az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl szóló, Varsóban,
2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl szóló, Varsóban, 2005.
május 16-án kelt Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege, valamint annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members;
Recognising the value of reinforcing co-operation with the other Parties to this Convention;
Wishing to take effective measures to prevent terrorism and to counter, in particular, public provocation to commit
terrorist offences and recruitment and training for terrorism;
Aware of the grave concern caused by the increase in terrorist offences and the growing terrorist threat;
Aware of the precarious situation faced by those who suffer from terrorism, and in this connection reaffirming their
profound solidarity with the victims of terrorism and their families;
Recognising that terrorist offences and the offences set forth in this Convention, by whoever perpetrated, are under no
circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other
similar nature, and recalling the obligation of all Parties to prevent such offences and, if not prevented, to prosecute
and ensure that they are punishable by penalties which take into account their grave nature;
Recalling the need to strengthen the fight against terrorism and reaffirming that all measures taken to prevent or
suppress terrorist offences have to respect the rule of law and democratic values, human rights and fundamental
freedoms as well as other provisions of international law, including, where applicable, international humanitarian law;
Recognising that this Convention is not intended to affect established principles relating to freedom of expression and
freedom of association;
Recalling that acts of terrorism have the purpose by their nature or context to seriously intimidate a population or
unduly compel a government or an international organisation to perform or abstain from performing any act or
seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or
an international organisation;
Have agreed as follows:

Article 1
Terminology
For the purposes of this Convention, „terrorist offence” means any of the offences within the scope of and as defined in
one of the treaties listed in the Appendix.
On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a State or the European Community
which is not a party to a treaty listed in the Appendix may declare that, in the application of this Convention to the
Party concerned, that treaty shall be deemed not to be included in the Appendix. This declaration shall cease to have
effect as soon as the treaty enters into force for the Party having made such a declaration, which shall notify the
Secretary General of the Council of Europe of this entry into force.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. február 21-i ülésnapján fogadta el.
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Article 2
Purpose
The purpose of the present Convention is to enhance the efforts of Parties in preventing terrorism and its negative
effects on the full enjoyment of human rights, in particular the right to life, both by measures to be taken at national
level and through international co-operation, with due regard to the existing applicable multilateral or bilateral
treaties or agreements between the Parties.

Article 3
National prevention policies
1 Each Party shall take appropriate measures, particularly in the field of training of law enforcement authorities and
other bodies, and in the fields of education, culture, information, media and public awareness raising, with a view to
preventing terrorist offences and their negative effects while respecting human rights obligations as set forth in,
where applicable to that Party, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the
International Covenant on Civil and Political Rights, and other obligations under international law.
2 Each Party shall take such measures as may be necessary to improve and develop the co-operation among national
authorities with a view to preventing terrorist offences and their negative effects by, inter alia:
a exchanging information;
b improving the physical protection of persons and facilities;
c enhancing training and coordination plans for civil emergencies.
3 Each Party shall promote tolerance by encouraging inter-religious and cross-cultural dialogue involving, where
appropriate, non-governmental organisations and other elements of civil society with a view to preventing tensions
that might contribute to the commission of terrorist offences.
4 Each Party shall endeavour to promote public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat
posed by terrorist offences and the offences set forth in this Convention and consider encouraging the public to
provide factual, specific help to its competent authorities that may contribute to preventing terrorist offences and
offences set forth in this Convention.

Article 4
International co-operation on prevention
Parties shall, as appropriate and with due regard to their capabilities, assist and support each other with a view to
enhancing their capacity to prevent the commission of terrorist offences, including through exchange of information
and best practices, as well as through training and other joint efforts of a preventive character.

Article 5
Public provocation to commit a terrorist offence
1 For the purposes of this Convention, „public provocation to commit a terrorist offence” means the distribution, or
otherwise making available, of a message to the public, with the intent to incite the commission of a terrorist offence,
where such conduct, whether or not directly advocating terrorist offences, causes a danger that one or more such
offences may be committed.
2 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish public provocation to commit a terrorist
offence, as defined in paragraph 1, when committed unlawfully and intentionally, as a criminal offence under its
domestic law.

Article 6
Recruitment for terrorism
1 For the purposes of this Convention, „recruitment for terrorism” means to solicit another person to commit or
participate in the commission of a terrorist offence, or to join an association or group, for the purpose of contributing
to the commission of one or more terrorist offences by the association or the group.
2 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish recruitment for terrorism, as defined in
paragraph 1, when committed unlawfully and intentionally, as a criminal offence under its domestic law.
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Article 7
Training for terrorism
1 For the purposes of this Convention, „training for terrorism” means to provide instruction in the making or use of
explosives, firearms or other weapons or noxious or hazardous substances, or in other specific methods or techniques,
for the purpose of carrying out or contributing to the commission of a terrorist offence, knowing that the skills
provided are intended to be used for this purpose.
2 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish training for terrorism, as defined in paragraph 1,
when committed unlawfully and intentionally, as a criminal offence under its domestic law.

Article 8
Irrelevance of the commission of a terrorist offence
For an act to constitute an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention, it shall not be necessary that
a terrorist offence be actually committed.

Article 9
Ancillary offences
1 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under its domestic law:
a Participating as an accomplice in an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention;
b Organising or directing others to commit an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention;
c Contributing to the commission of one or more offences as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention by a group
of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:
i
be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such
activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention; or
ii
be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in Articles 5 to 7 of
this Convention.
2 Each Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under, and in
accordance with, its domestic law the attempt to commit an offence as set forth in Articles 6 and 7 of this Convention.

Article 10
Liability of legal entities
1 Each Party shall adopt such measures as may be necessary, in accordance with its legal principles, to establish the
liability of legal entities for participation in the offences set forth in Articles 5 to 7 and 9 of this Convention.
2 Subject to the legal principles of the Party, the liability of legal entities may be criminal, civil or administrative.
3 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the
offences.

Article 11
Sanctions and measures
1 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to make the offences set forth in Articles 5 to 7 and 9 of this
Convention punishable by effective, proportionate and dissuasive penalties.
2 Previous final convictions pronounced in foreign States for offences set forth in the present Convention may, to the
extent permitted by domestic law, be taken into account for the purpose of determining the sentence in accordance
with domestic law.
3 Each Party shall ensure that legal entities held liable in accordance with Article 10 are subject to effective,
proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.

Article 12
Conditions and safeguards
1 Each Party shall ensure that the establishment, implementation and application of the criminalisation under Articles 5
to 7 and 9 of this Convention are carried out while respecting human rights obligations, in particular the right to
freedom of expression, freedom of association and freedom of religion, as set forth in, where applicable to that Party,
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil
and Political Rights, and other obligations under international law.
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2 The establishment, implementation and application of the criminalisation under Articles 5 to 7 and 9 of this
Convention should furthermore be subject to the principle of proportionality, with respect to the legitimate aims
pursued and to their necessity in a democratic society, and should exclude any form of arbitrariness or discriminatory
or racist treatment.

Article 13
Protection, compensation and support for victims of terrorism
Each Party shall adopt such measures as may be necessary to protect and support the victims of terrorism that has
been committed within its own territory. These measures may include, through the appropriate national schemes and
subject to domestic legislation, inter alia, financial assistance and compensation for victims of terrorism and their close
family members.

Article 14
Jurisdiction
1 Each Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in this
Convention:
a when the offence is committed in the territory of that Party;
b when the offence is committed on board a ship flying the flag of that Party, or on board an aircraft registered
under the laws of that Party;
c when the offence is committed by a national of that Party.
2 Each Party may also establish its jurisdiction over the offences set forth in this Convention:
a when the offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in Article 1 of this
Convention, in the territory of or against a national of that Party;
b when the offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in Article 1 of this
Convention, against a State or government facility of that Party abroad, including diplomatic or consular premises
of that Party;
c when the offence was directed towards or resulted in an offence referred to in Article 1 of this Convention,
committed in an attempt to compel that Party to do or abstain from doing any act;
d when the offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that
Party;
e when the offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that Party.
3 Each Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in this
Convention in the case where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to
a Party whose jurisdiction is based on a rule of jurisdiction existing equally in the law of the requested Party.
4 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.
5 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence set forth in this Convention, the Parties involved
shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

Article 15
Duty to investigate
1 Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed an offence set
forth in this Convention may be present in its territory, the Party concerned shall take such measures as may be
necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the information.
2 Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the Party in whose territory the offender or alleged offender is
present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person’s presence for the
purpose of prosecution or extradition.
3 Any person in respect of whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled to:
a communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is
a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if that person is a stateless person, the
State in the territory of which that person habitually resides;
b be visited by a representative of that State;
c be informed of that person’s rights under subparagraphs a. and b.
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4 The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the Party in the
territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and
regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are
intended.
5 The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be without prejudice to the right of any Party having a claim of jurisdiction in
accordance with Article 14, paragraphs 1.c and 2.d to invite the International Committee of the Red Cross to
communicate with and visit the alleged offender.

Article 16
Non application of the Convention
This Convention shall not apply where any of the offences established in accordance with Articles 5 to 7 and 9 is
committed within a single State, the alleged offender is a national of that State and is present in the territory of that
State, and no other State has a basis under Article 14, paragraph 1 or 2 of this Convention, to exercise jurisdiction, it
being understood that the provisions of Articles 17 and 20 to 22 of this Convention shall, as appropriate, apply in those
cases.

Article 17
International co-operation in criminal matters
1 Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or
criminal or extradition proceedings in respect of the offences set forth in Articles 5 to 7 and 9 of this Convention,
including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings.
2 Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 in conformity with any treaties or other agreements on
mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or agreements, Parties shall afford
one another assistance in accordance with their domestic law.
3 Parties shall co-operate with each other to the fullest extent possible under relevant law, treaties, agreements and
arrangements of the requested Party with respect to criminal investigations or proceedings in relation to the offences
for which a legal entity may be held liable in accordance with Article 10 of this Convention in the requesting Party.
4 Each Party may give consideration to establishing additional mechanisms to share with other Parties information or
evidence needed to establish criminal, civil or administrative liability pursuant to Article 10.

Article 18
Extradite or prosecute
1 The Party in the territory of which the alleged offender is present shall, when it has jurisdiction in accordance with
Article 14, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the
offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the
purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that Party. Those authorities shall take
their decision in the same manner as in the case of any other offence of a serious nature under the law of that Party.
2 Whenever a Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only
upon the condition that the person will be returned to that Party to serve the sentence imposed as a result of the trial
or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this Party and the Party seeking the
extradition of the person agree with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional
extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1.

Article 19
Extradition
1 The offences set forth in Articles 5 to 7 and 9 of this Convention shall be deemed to be included as extraditable
offences in any extradition treaty existing between any of the Parties before the entry into force of this Convention.
Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently
concluded between them.
2 When a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from
another Party with which it has no extradition treaty, the requested Party may, if it so decides, consider this Convention
as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in Articles 5 to 7 and 9 of this Convention. Extradition
shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested Party.
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3 Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognise the offences set forth in
Articles 5 to 7 and 9 of this Convention as extraditable offences between themselves, subject to the conditions
provided by the law of the requested Party.
4 Where necessary, the offences set forth in Articles 5 to 7 and 9 of this Convention shall be treated, for the purposes of
extradition between Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the
territory of the Parties that have established jurisdiction in accordance with Article 14.
5 The provisions of all extradition treaties and agreements concluded between Parties in respect of offences set forth in
Articles 5 to 7 and 9 of this Convention shall be deemed to be modified as between Parties to the extent that they are
incompatible with this Convention.

Article 20
Exclusion of the political exception clause
1 None of the offences referred to in Articles 5 to 7 and 9 of this Convention, shall be regarded, for the purposes of
extradition or mutual legal assistance, as a political offence, an offence connected with a political offence, or as an
offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on
such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected
with a political offence or an offence inspired by political motives.
2 Without prejudice to the application of Articles 19 to 23 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May
1969 to the other Articles of this Convention, any State or the European Community may, at the time of signature or
when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession of the Convention, declare that it
reserves the right to not apply paragraph 1 of this Article as far as extradition in respect of an offence set forth in this
Convention is concerned. The Party undertakes to apply this reservation on a case-by-case basis, through a duly
reasoned decision.
3 Any Party may wholly or partly withdraw a reservation it has made in accordance with paragraph 2 by means of
a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe which shall become effective as from the
date of its receipt.
4 A Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this Article may not claim the application of
paragraph 1 of this Article by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the
application of this article in so far as it has itself accepted it.
5 The reservation shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in
respect of the Party concerned. However, such reservation may be renewed for periods of the same duration.
6 Twelve months before the date of expiry of the reservation, the Secretary General of the Council of Europe shall give
notice of that expiry to the Party concerned. No later than three months before expiry, the Party shall notify the
Secretary General of the Council of Europe that it is upholding, amending or withdrawing its reservation. Where a Party
notifies the Secretary General of the Council of Europe that it is upholding its reservation, it shall provide an
explanation of the grounds justifying its continuance. In the absence of notification by the Party concerned, the
Secretary General of the Council of Europe shall inform that Party that its reservation is considered to have been
extended automatically for a period of six months. Failure by the Party concerned to notify its intention to uphold or
modify its reservation before the expiry of that period shall cause the reservation to lapse.
7 Where a Party does not extradite a person in application of this reservation, after receiving an extradition request from
another Party, it shall submit the case, without exception whatsoever and without undue delay, to its competent
authorities for the purpose of prosecution, unless the requesting Party and the requested Party agree otherwise. The
competent authorities, for the purpose of prosecution in the requested Party, shall take their decision in the same
manner as in the case of any offence of a grave nature under the law of that Party. The requested Party shall
communicate, without undue delay, the final outcome of the proceedings to the requesting Party and to the Secretary
General of the Council of Europe, who shall forward it to the Consultation of the Parties provided for in Article 30.
8 The decision to refuse the extradition request on the basis of this reservation shall be forwarded promptly to the
requesting Party. If within a reasonable time no judicial decision on the merits has been taken in the requested Party
according to paragraph 7, the requesting Party may communicate this fact to the Secretary General of the Council of
Europe, who shall submit the matter to the Consultation of the Parties provided for in Article 30. This Consultation shall
consider the matter and issue an opinion on the conformity of the refusal with the Convention and shall submit it to
the Committee of Ministers for the purpose of issuing a declaration thereon. When performing its functions under this
paragraph, the Committee of Ministers shall meet in its composition restricted to the States Parties.
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Article 21
Discrimination clause
1 Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal
assistance, if the requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set
forth in Articles 5 to 7 and 9 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose
of prosecuting or punishing a person on account of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or political
opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any of these reasons.
2 Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the person who is the subject
of the extradition request risks being exposed to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
3 Nothing in this Convention shall be interpreted either as imposing an obligation to extradite if the person who is the
subject of the extradition request risks being exposed to the death penalty or, where the law of the requested Party
does not allow for life imprisonment, to life imprisonment without the possibility of parole, unless under applicable
extradition treaties the requested Party is under the obligation to extradite if the requesting Party gives such
assurance as the requested Party considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, where imposed,
will not be carried out, or that the person concerned will not be subject to life imprisonment without the possibility of
parole.

Article 22
Spontaneous information
1 Without prejudice to their own investigations or proceedings, the competent authorities of a Party may, without prior
request, forward to the competent authorities of another Party information obtained within the framework of their
own investigations, when they consider that the disclosure of such information might assist the Party receiving the
information in initiating or carrying out investigations or proceedings, or might lead to a request by that Party under
this Convention.
2 The Party providing the information may, pursuant to its national law, impose conditions on the use of such
information by the Party receiving the information.
3 The Party receiving the information shall be bound by those conditions.
4 However, any Party may, at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of
Europe, declare that it reserves the right not to be bound by the conditions imposed by the Party providing the
information under paragraph 2 above, unless it receives prior notice of the nature of the information to be provided
and agrees to its transmission.

Article 23
Signature and entry into force
1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the European Community
and by non-member States which have participated in its elaboration.
2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months
after the date on which six Signatories, including at least four member States of the Council of Europe, have expressed
their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.
4 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression
of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.

Article 24
Accession to the Convention
1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with
and obtaining the unanimous consent of the Parties to the Convention, may invite any State which is not a member of
the Council of Europe and which has not participated in its elaboration to accede to this convention. The decision shall
be taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote
of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.
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2 In respect of any State acceding to the convention under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on
the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the
instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 25
Territorial application
1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend
the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months
after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such
declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The
withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months
after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 26
Effects of the Convention
1 The present Convention supplements applicable multilateral or bilateral treaties or agreements between the Parties,
including the provisions of the following Council of Europe treaties:
– European Convention on Extradition, opened for signature, in Paris, on 13 December 1957 (ETS No. 24);
– European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, opened for signature, in Strasbourg, on 20 April
1959 (ETS No. 30);
– European Convention on the Suppression of Terrorism, opened for signature, in Strasbourg, on 27 January 1977
(ETS No. 90);
– Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, opened for signature
in Strasbourg on 17 March 1978 (ETS No. 99);
– Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, opened for
signature in Strasbourg on 8 November 2001 (ETS No. 182);
– Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism, opened for signature in
Strasbourg on 15 May 2003 (ETS No. 190).
2 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty on the matters dealt with in this Convention or
have otherwise established their relations on such matters, or should they in future do so, they shall also be entitled to
apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly. However, where Parties establish their
relations in respect of the matters dealt with in the present Convention other than as regulated therein, they shall do so
in a manner that is not inconsistent with the Convention’s objectives and principles.
3 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European
Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and
applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without
prejudice to its full application with other Parties.
4 Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of a Party and individuals under
international law, including international humanitarian law.
5 The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international
humanitarian law, which are governed by that law, are not governed by this Convention, and the activities undertaken
by military forces of a Party in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of
international law, are not governed by this Convention.

Article 27
Amendments to the Convention
1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, the Committee of Ministers of the Council of Europe
or the Consultation of the Parties.
2 Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties.
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3 Moreover, any amendment proposed by a Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the
Consultation of the Parties, which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on the proposed amendment.
4 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the Consultation
of the Parties and may approve the amendment.
5 The text of any amendment approved by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 4 shall be
forwarded to the Parties for acceptance.
6 Any amendment approved in accordance with paragraph 4 shall come into force on the thirtieth day after all Parties
have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

Article 28
Revision of the Appendix
1 In order to update the list of treaties in the Appendix, amendments may be proposed by any Party or by the Committee
of Ministers. These proposals for amendment shall only concern universal treaties concluded within the United
Nations system dealing specifically with international terrorism and having entered into force. They shall be
communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties.
2 After having consulted the non-member Parties, the Committee of Ministers may adopt a proposed amendment by
the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe. The amendment shall enter into force
following the expiry of a period of one year after the date on which it has been forwarded to the Parties. During this
period, any Party may notify the Secretary General of the Council of Europe of any objection to the entry into force of
the amendment in respect of that Party.
3 If one third of the Parties notifies the Secretary General of the Council of Europe of an objection to the entry into force
of the amendment, the amendment shall not enter into force.
4 If less than one third of the Parties notifies an objection, the amendment shall enter into force for those Parties which
have not notified an objection.
5 Once an amendment has entered into force in accordance with paragraph 2 and a Party has notified an objection to it,
this amendment shall come into force in respect of the Party concerned on the first day of the month following the
date on which it notifies the Secretary General of the Council of Europe of its acceptance.

Article 29
Settlement of disputes
In the event of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek
a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of
the dispute to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties to the dispute, or to the
International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

Article 30
Consultation of the Parties
1 The Parties shall consult periodically with a view to:
a making proposals to facilitate or improve the effective use and implementation of this Convention, including the
identification of any problems and the effects of any declaration made under this Convention;
b formulating its opinion on the conformity of a refusal to extradite which is referred to them in accordance with
Article 20, paragraph 8;
c making proposals for the amendment of this Convention in accordance with Article 27;
d formulating their opinion on any proposal for the amendment of this Convention which is referred to them in
accordance with Article 27, paragraph 3;
e expressing an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitating the
exchange of information on significant legal, policy or technological developments.
2 The Consultation of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe whenever he finds
it necessary and in any case when a majority of the Parties or the Committee of Ministers request its convocation.
3 The Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out their functions pursuant to this
article.
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Article 31
Denunciation
1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of
the Council of Europe.
2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three
months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 32
Notification
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the European
Community, the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention as well as any State
which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 23;
d any declaration made under Article 1, paragraph 2, 22, paragraph 4, and 25;
e any other act, notification or communication relating to this Convention.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
Done at Warsaw, this 16th day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy
which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall
transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the European Community, to the
non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede
to it.

Appendix
1 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970;
2 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, concluded at Montreal on
23 September 1971;
3 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including
Diplomatic Agents, adopted in New York on 14 December 1973;
4 International Convention Against the Taking of Hostages, adopted in New York on 17 December 1979;
5 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted in Vienna on 3 March 1980;
6 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, done at
Montreal on 24 February 1988;
7 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on
10 March 1988;
8 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf,
done at Rome on 10 March 1988;
9 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted in New York on 15 December 1997;
10 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted in New York on 9 December 1999.
11 International Convention for the suppression of Acts of Nuclear Terrorism1

1

Amendment to the Appendix adopted by the Ministers’ Deputies at their 1034th meeting (11 September 2008, item 10.1) and entered into force
on 13 September 2009 in accordance with Article 28 of the Convention.”
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„Az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl szóló Egyezménye
Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezmény többi aláíró Állama,
figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti nagyobb egység elérése,
elismerve a jelen Egyezmény Szerzõdõ Felei közt folytatott együttmûködés megerõsítésének értékét,
attól az óhajtól vezérelve, hogy hatékony lépéseket tegyenek a terrorizmus megelõzése és az ellene való fellépés
érdekében, különösen a terrorcselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás, valamint a terroristák toborzása és
kiképzése ellen,
aggodalommal figyelve a terrorcselekmények számának növekedését és a növekvõ terrorfenyegetést,
tudatában a terrorizmustól szenvedõk bizonytalan helyzetének, és ezzel kapcsolatban megerõsítvén a terrorizmus
áldozatai és családjaik iránt érzett mély szolidaritást,
elismerve, hogy a terrorcselekmények és a jelen Egyezményben meghatározott bûncselekmények, bárki is követte el
azokat, semmilyen körülmények között nem igazolhatóak politikai, filozófiai, ideológiai, faji, etnikai, vallási vagy más
hasonló természetû indítékokkal, valamint szem elõtt tartva minden Szerzõdõ Fél kötelezettségét ezen
bûncselekmények megelõzésére, abban az esetben pedig, ha megelõzésükre nem kerülhetett sor, azok üldözésére,
illetve annak biztosítására, hogy ezen bûncselekmények súlyuknak megfelelõ büntetésekkel legyenek büntetendõek,
szem elõtt tartva a terrorizmus elleni küzdelem fokozásának szükségességét és újra megerõsítvén, hogy
a terrorcselekmények megelõzése vagy visszaszorítása érdekében foganatosított valamennyi intézkedésnek
tiszteletben kell tartania a jogállamiságot és a demokratikus értékeket, az emberi jogokat és alapvetõ szabadságokat,
akárcsak a nemzetközi jog más elõírásait, ideértve, amennyiben alkalmazható, a nemzetközi humanitárius jogot,
elismerve, hogy a jelen Egyezménynek nem célja a véleménynyilvánítási és egyesülési szabadság alapelveinek
megváltoztatása,
szem elõtt tartva, hogy a terrorcselekmények célja természetükbõl vagy összefüggéseikbõl következõen a lakosság
komoly megfélemlítése, illetve az, hogy egy kormányt vagy nemzetközi szervezetet valamely cselekmény megtételére
vagy attól való tartózkodásra jogellenesen rábírjanak vagy súlyosan destabilizálják, illetve lerombolják egy ország
vagy nemzetközi szervezet alapvetõ politikai, alkotmányos, gazdasági vagy szociális rendjét,
a következõkben állapodtak meg:

1. cikk
Értelmezõ rendelkezések
A jelen Egyezmény alkalmazásában „terrorcselekmény” alatt bármely, a függelékben szereplõ nemzetközi szerzõdés
hatálya alá tartozó és ott meghatározott bûncselekményt kell érteni.
Bármely olyan állam vagy az Európai Közösség, amely nem részese a függelékben szereplõ valamely szerzõdésnek,
a megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor olyan nyilatkozatot tehet, hogy
a jelen Egyezmény rá vonatkozó alkalmazása során úgy kell tekinteni, mintha az adott szerzõdés a függelékben nem
szerepelne. Ezen nyilatkozat hatályát veszti, amint a szerzõdés a nyilatkozatot tett Fél tekintetében hatályba lép, amirõl
a Fél értesíti az Európa Tanács Fõtitkárát.

2. cikk
Cél
A jelen Egyezmény célja a Szerzõdõ Felek erõfeszítéseinek növelése a terrorizmus és negatív hatásainak megelõzése,
az emberi jogok, különösen az élethez való jog teljes gyakorlásának biztosítása érdekében, mind a nemzeti szinten,
mind a nemzetközi együttmûködés során teendõ intézkedések által, figyelemmel a Szerzõdõ Felek között már
hatályban lévõ és alkalmazásra kerülõ több- vagy kétoldalú szerzõdésekre vagy megállapodásokra.

3. cikk
Nemzeti politikák a megelõzés terén
(1) Minden Szerzõdõ Fél megteszi a szükséges intézkedéseket, különösen a rendészeti szervek és más hatóságok képzése,
az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, a sajtó és a közfigyelem felkeltése területén, a terrorcselekmények és negatív
hatásaik megelõzése érdekében, tiszteletben tartva az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló
Egyezményt és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát – amennyiben azok a Szerzõdõ Félre
alkalmazandóak –, valamint más nemzetközi jogi kötelezettségeket.
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(2) Minden Szerzõdõ Fél megteszi a nemzeti hatóságok közötti együttmûködés javításához és fejlesztéséhez szükséges
intézkedéseket abból a célból, hogy megelõzzék a terrorcselekményeket és negatív hatásaikat, így többek között:
a) információcsere;
b) személyek és létesítmények fizikai védelmének fejlesztése;
c) a polgári veszélyhelyzetek esetére képzési és együttmûködési tervek fejlesztése által.
(3) Minden Szerzõdõ Fél hozzájárul a tolerancia megszilárdulásához, elõsegítve a vallások és kultúrák közötti párbeszédet,
és szükség esetén bevonva a nem-kormányzati szervezeteket és a civil társadalom más elemeit, azzal a céllal, hogy
megelõzzék olyan feszültségek kialakulását, amelyek hozzájárulhatnak terrorcselekmények elkövetéséhez.
(4) Minden Szerzõdõ Fél erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ráirányítsa a közfigyelmet a terrorcselekmények és
a jelen Egyezményben szereplõ bûncselekmények okozta fenyegetés létezésére, okaira és súlyára, biztatva
a nyilvánosságot, hogy nyújtson tényleges fokozott segítséget illetékes hatóságainak, ami hozzájárulhat
a terrorcselekmények és a jelen Egyezményben szereplõ bûncselekmények megelõzéséhez.

4. cikk
Nemzetközi együttmûködés a megelõzés terén
A Szerzõdõ Felek, amennyiben szükséges, lehetõségeiknek megfelelõen segítik és támogatják egymást abból a célból,
hogy növeljék képességeiket a terrorcselekmények elkövetésének megelõzése terén, ideértve az információcserét és
a legjobb gyakorlatok megosztását, továbbá a képzést, valamint más megelõzõ jellegû közös erõfeszítéseket.

5. cikk
Terrorcselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás
(1) A jelen Egyezmény tekintetében „terrorcselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás” alatt kell érteni valamely
üzenet terjesztését, vagy egyéb módon a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tételét, azzal a szándékkal, hogy
terrorcselekmény elkövetésére uszítson, ha ez a magatartás – akár a terrorcselekmény közvetlen támogatásával, akár
anélkül – annak veszélyével jár, hogy egy vagy több ilyen bûncselekményt követhetnek el.
(2) Minden Szerzõdõ Fél meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy az (1) bekezdésben meghatározott
terrorcselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás, amennyiben azt jogellenesen és szándékosan követik el, a belsõ
joga szerint bûncselekményként büntetendõ legyen.

6. cikk
Terroristák toborzása
(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában „terroristák toborzása” alatt kell érteni más személyeknek terrorcselekmény
elkövetésére vagy abban való részvételre, illetve ilyen jellegû társasághoz vagy csoporthoz való csatlakozásra való
felhívását azzal a szándékkal, hogy a társaság vagy csoport által elkövetett egy vagy több terrorcselekmény
elkövetéséhez hozzájáruljon.
(2) Minden Szerzõdõ Fél meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy az (1) bekezdésben hivatkozott terroristák
toborzása, amennyiben azt jogellenesen és szándékosan követik el, a belsõ joga szerint bûncselekményként
büntetendõ legyen.

7. cikk
Terroristák kiképzése
(1) A jelen Egyezmény tekintetében „terroristák kiképzése” alatt kell érteni robbanóanyagok, lõfegyverek vagy más
fegyverek, mérgezõ vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy
technikák alkalmazására vonatkozó oktatás nyújtását terrorcselekmény elkövetése vagy abban való részvétel céljából,
tudatában annak, hogy az átadott szakismeretet e célokra kívánják felhasználni.
(2) Minden Szerzõdõ Fél meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy az (1) bekezdésben hivatkozott terroristák
kiképzése, amennyiben azt jogellenesen és szándékosan követik el, a belsõ joga szerint bûncselekményként
büntetendõ legyen.

8. cikk
A terrorcselekmény tényleges elkövetésének szükségtelensége
Ahhoz, hogy egy cselekmény megvalósítsa a jelen Egyezmény 5–7. cikkeiben meghatározott bûncselekményeket,
nem szükséges, hogy a terrorcselekményt ténylegesen elkövessék.
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9. cikk
Járulékos bûncselekmények
(1) Minden Szerzõdõ Fél meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a belsõ joga szerint bûncselekményként
büntetendõ legyen:
a) bûnrészesként való részvétel a jelen Egyezmény 5–7. cikkeiben meghatározott bûncselekmények elkövetésében;
b) mások irányítása vagy tevékenységük megszervezése a jelen Egyezmény 5–7. cikkeiben meghatározott
bûncselekmények elkövetése érdekében;
c) részvétel egy vagy több, a jelen Egyezmény 5–7. cikkeiben meghatározott bûncselekményt elkövetõ, közös cél
érdekében tevékenykedõ személyek csoportjában. A részvételnek szándékosnak kell lennie, és
i)
azzal a céllal kell történnie, hogy a csoport büntetendõ tevékenységét vagy bûnelkövetõi célját támogassa,
amennyiben az ilyen jellegû tevékenység vagy az elkövetés célja magában foglalja a jelen Egyezmény
5–7. cikkeiben meghatározott bûncselekmények elkövetését; vagy
ii)
annak ismeretében kell történnie, hogy a csoport szándéka a jelen Egyezmény 5–7. cikkeiben
meghatározott bûncselekmény elkövetése.
(2) Minden Szerzõdõ Fél meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a jelen Egyezmény 6–7. cikkeiben meghatározott
bûncselekmények elkövetésének kísérlete, a belsõ jogával összhangban bûncselekményként büntetendõ legyen.

10. cikk
Jogi személyek felelõssége
(1) Minden Szerzõdõ Fél a belsõ jogrendjével összhangban meghozza a jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkében
meghatározott bûncselekményekben résztvevõ jogi személy felelõsségre vonása érdekében szükséges
intézkedéseket.
(2) A Szerzõdõ Fél belsõ jogrendjével összhangban a jogi személyek felelõssége büntetõjogi, polgári jogi vagy
közigazgatási jogi lehet.
(3) Az ilyen jellegû felelõsség nem érinti a bûncselekményeket elkövetõ természetes személyek büntetõjogi felelõsségét.

11. cikk
Büntetések és intézkedések
(1) Minden Szerzõdõ Fél meghozza a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkeiben
meghatározott bûncselekmények miatt hatékony, arányos és visszatartó erejû büntetéseket lehessen kiszabni.
(2) A jelen Egyezményben meghatározott bûncselekmények miatt korábban külföldön hozott jogerõs elítélések, amilyen
mértékben azt a belsõ jog megengedi, figyelembe vehetõk a belsõ joggal összhangban a büntetés kiszabásakor.
(3) Minden Szerzõdõ Fél biztosítja, hogy a 10. cikk szerint felelõs jogi személyeket hatékony, arányos és visszatartó erejû
büntetõjogi, illetõleg nem büntetõjogi szankciókkal lehessen sújtani, ideértve a pénzügyi szankciókat is.

12. cikk
Feltételek és biztosítékok
(1) Minden Szerzõdõ Fél biztosítja a jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkei szerinti büntethetõség megteremtése, bevezetése
és alkalmazása során az emberi jogok, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága, az egyesülési és vallásszabadság
tiszteletben tartását, az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló Egyezménnyel és a Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával – amennyiben azok a Szerzõdõ Félre alkalmazandóak –, valamint más
nemzetközi jogi kötelezettséggel összhangban.
(2) A jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkei szerinti büntethetõség megteremtésének, bevezetésének és alkalmazásának meg
kell felelnie továbbá az arányosság elvének, figyelemmel egy demokratikus társadalom legitim céljaira és azok
szükségességére, és mentesnek kell lennie az önkényesség, diszkriminatív vagy rasszista bánásmód bármely
formájától.

13. cikk
A terrorizmus áldozatainak védelme, kárpótlása és támogatása
Minden Szerzõdõ Fél meghozza a területén elkövetett terrorcselekmények áldozatainak védelméhez és
támogatásához szükséges intézkedéseket. Ezek az intézkedések a megfelelõ nemzeti eljárások és belsõ jogszabályok
szerint, többek között a terrorizmus áldozatai és közeli hozzátartozóik részére nyújtott anyagi támogatásból és
kárpótlásból állhatnak.
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14. cikk
Joghatóság
(1) Minden Szerzõdõ Fél megteszi azon intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy megállapítsa joghatóságát
a jelen Egyezményben meghatározott bûncselekmények vonatkozásában:
a) amennyiben a bûncselekményt a Szerzõdõ Fél területén követik el;
b) amennyiben a bûncselekményt a Szerzõdõ Fél zászlóját viselõ hajó fedélzetén vagy a Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerint nyilvántartott repülõgép fedélzetén követik el;
c) amennyiben a bûncselekményt a Szerzõdõ Fél állampolgára követi el.
(2) Minden Szerzõdõ Fél akkor is megállapíthatja joghatóságát a jelen Egyezményben meghatározott bûncselekmények
vonatkozásában:
a) amennyiben a Szerzõdõ Fél területén vagy állampolgára ellen elkövetett bûncselekmény a jelen Egyezmény
1. cikkében meghatározott bûncselekmény elkövetésére irányult vagy annak elkövetését eredményezte;
b) amennyiben a Szerzõdõ Fél külföldön lévõ állami vagy kormányzati létesítménye – ideértve a Szerzõdõ Fél
diplomáciai és konzulátusi épületeit is – ellen elkövetett bûncselekmény a jelen Egyezmény 1. cikkében
meghatározott bûncselekmény elkövetésére irányult vagy annak elkövetését eredményezte;
c) amennyiben a bûncselekményt, amely a jelen Egyezmény 1. cikkében meghatározott bûncselekmény
elkövetésére irányult vagy annak elkövetését eredményezte, azzal a céllal követték el, hogy valamely Szerzõdõ
Felet arra kényszerítsenek, hogy valamit tegyen, vagy attól tartózkodjon;
d) amennyiben a bûncselekményt olyan hontalan személy követte el, akinek a szokásos tartózkodási helye
a Szerzõdõ Fél területén van;
e) amennyiben a bûncselekményt a Szerzõdõ Fél Kormánya által mûködtetett repülõgép fedélzetén követték el.
(3) Minden Szerzõdõ Fél megteszi azokat az intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy megállapítsa joghatóságát
a jelen Egyezményben foglalt bûncselekmények vonatkozásában, abban az esetben, ha a bûncselekmény feltételezett
elkövetõje a területén tartózkodik, és nem teljesíti a kiadatási kérelmet azon Szerzõdõ Fél részére, akinek joghatósága
olyan joghatósági elven alapul, amely a megkeresett Szerzõdõ Fél jogrendszerében szintén létezik.
(4) Jelen Egyezmény nem zárja ki a belsõ jog szerint megállapított büntetõjogi joghatóság gyakorlását.
(5) Amennyiben több Szerzõdõ Fél is megállapítja a joghatóságát a jelen Egyezményben meghatározott, feltételezett
bûncselekmény vonatkozásában, az érintett Szerzõdõ Felek, amennyiben szükséges, tárgyalást folytatnak
a vádemelés lefolytatása szempontjából legmegfelelõbb joghatóság meghatározása érdekében.

15. cikk
Kötelezõ nyomozás
(1) Abban az esetben, ha egy Szerzõdõ Fél arról értesül, hogy olyan személy tartózkodik a területén, aki a jelen
Egyezményben meghatározott bûncselekményt követett el, vagy feltételezhetõ, hogy elkövetett, akkor az érintett
Szerzõdõ Fél a belsõ jogával összhangban köteles megtenni a tájékoztatásban szereplõ tények kivizsgálásához
szükséges intézkedéseket.
(2) Abban az esetben, ha azon Szerzõdõ Fél, melynek területén az elkövetõ vagy feltételezett elkövetõ tartózkodik,
megállapítja, hogy a tájékoztatásban szereplõ körülmények fennállnak, köteles megtenni a belsõ jogával összhangban
álló szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy e személy büntetõeljárás lefolytatása vagy kiadatás céljából
rendelkezésre álljon.
(3) Azon személy, akivel szemben a (2) bekezdésben meghatározott intézkedéseket alkalmazzák, jogosult:
a) haladéktalanul felvenni a kapcsolatot azon állam megfelelõ képviselõjével, melynek az állampolgára, vagy amely
egyébként jogosult az adott személy jogainak védelmére, illetõleg, amennyiben az adott személy hontalan,
amelyik államban annak szokásos tartózkodási helye van;
b) arra, hogy az állam képviselõje õt felkeresse;
c) arra, hogy az õt az a) és b) pontok alapján megilletõ jogokról tájékoztassák.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogokat azon Szerzõdõ Fél jogszabályaival és elõírásaival összhangban kell
gyakorolni, amelynek a területén az elkövetõ vagy feltételezett elkövetõ tartózkodik, azzal a feltétellel, hogy ezen
jogszabályoknak és elõírásoknak biztosítaniuk kell a (3) bekezdésben említett jogok céljainak teljes körû
érvényesülését.
(5) A (3) és (4) bekezdés nem érinti a 14. cikk (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdés d) pontja alapján joghatóságot igénylõ
Szerzõdõ Fél azon jogát, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát felkérje a feltételezett elkövetõvel történõ
kapcsolattartásra és meglátogatására.
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16. cikk
Az Egyezmény alkalmazhatóságának kizárása
A jelen Egyezmény nem alkalmazható abban az esetben, amennyiben az 5–7. és 9. cikkekben meghatározott
bûncselekményeket egyetlen állam területén követték el, a bûncselekmény feltételezett elkövetõje az adott állam
állampolgára és az említett állam területén tartózkodik, továbbá egyetlen más államnak sincs a jelen Egyezmény
14. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint joghatósága, ugyanakkor ezen esetekben is megfelelõen alkalmazandóak a jelen
Egyezmény 17. és 20–22. cikkeinek rendelkezései.

17. cikk
Nemzetközi bûnügyi együttmûködés
(1) A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkeiben meghatározott bûncselekményekkel összefüggésben
folytatott nyomozás, büntetõ- vagy kiadatási eljárás során a lehetõ legnagyobb mértékben segítséget nyújtanak
egymásnak, ideértve az eljáráshoz szükséges, rendelkezésükre álló bizonyítékok beszerzéséhez nyújtott segítséget.
(2) A Szerzõdõ Felek az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeiknek a közöttük hatályban lévõ kölcsönös
jogsegélyrõl szóló szerzõdésekkel vagy megállapodásokkal összhangban tesznek eleget. Ilyen szerzõdések vagy
megállapodások hiányában a Szerzõdõ Felek belsõ joguk szerint nyújtanak segítséget egymásnak.
(3) A Szerzõdõ Felek a megkeresett Szerzõdõ Fél vonatkozó jogszabályai, szerzõdései, megállapodásai és rendelkezései
által megengedett legszélesebb körben együttmûködnek egymással olyan bûncselekmények miatt folytatott
nyomozás vagy büntetõeljárás során, amelyek vonatkozásában a jelen Egyezmény 10. cikke szerint a megkeresõ
Szerzõdõ Fél területén jogi személy felelõsségének megállapítására kerülhet sor.
(4) Minden Szerzõdõ Fél megvizsgálja olyan kiegészítõ mechanizmusok létrehozásának lehetõségét, amelyek célja
tájékoztatás nyújtása vagy bizonyítékok szolgáltatása más Szerzõdõ Felek számára a 10. cikk szerinti büntetõjogi,
polgári jogi vagy közigazgatási jogi felelõsség megállapítása érdekében.

18. cikk
Kiadatás vagy büntetõeljárás
(1) Az a Szerzõdõ Fél, amelynek a területén a feltételezett elkövetõ tartózkodik, amennyiben a 14. cikk szerint
joghatósággal rendelkezik és amennyiben nem adja ki ezen személyt, köteles az ügyet kivétel nélkül, a belsõ
jogszabályai szerinti eljárásnak megfelelõen, indokolatlan késedelem nélkül a büntetõeljárás megindítása céljából
az illetékes hatóságaihoz továbbítani, függetlenül attól, hogy a bûncselekményt a területén követték el vagy sem.
Ezen hatóságok kötelesek döntésüket azonos módon meghozni, mint ezen Szerzõdõ Fél joga szerint bármely más
súlyos bûncselekmény esetén.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítettnek tekinthetõ olyan feltételes kiadatás vagy átadás
teljesítése esetén, amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél belsõ joga szerint csak azzal a feltétellel adhatja ki, vagy adhatja
át más módon állampolgárait, hogy azon tárgyalás vagy eljárás alapján – amely miatt azok kiadatását vagy átadását
kérték – kiszabott ítélet végrehajtására az állampolgár visszaszállításra kerül hozzá, és a Szerzõdõ Fél és a kiadatást kérõ
Szerzõdõ Fél megegyeznek ezen kitételben, valamint a szükségesnek tartott egyéb feltételekben.

19. cikk
Kiadatás
(1) A jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkeiben meghatározott bûncselekményeket úgy kell tekinteni, mintha azok bármely,
a Szerzõdõ Felek között a jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt létrejött hatályos kiadatásról szóló szerzõdésekben
kiadatás alapjául szolgáló bûncselekményként szerepelnének. A Szerzõdõ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
ezeket a bûncselekményeket valamennyi, a jelen Egyezmény hatálybalépése után kötött kiadatásról szóló
szerzõdésekben kiadatás alapjául szolgáló bûncselekményként fogják feltüntetni.
(2) Ha a Szerzõdõ Fél szerzõdés meglététõl teszi függõvé a kiadatást, és olyan Szerzõdõ Fél kap kiadatási kérelmet,
amelyikkel nincs kiadatási szerzõdése, amennyiben a megkeresett Szerzõdõ Fél úgy dönt, jelen Egyezményt a kiadatás
jogi alapjának tekintheti a jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkeiben meghatározott bûncselekmények tekintetében.
A kiadatás a megkeresett Szerzõdõ Fél jogszabályaiban meghatározott további feltételek szerint történik.
(3) Azon Szerzõdõ Felek, amelyek a kiadatást nem teszik szerzõdés meglététõl függõvé, a jelen Egyezmény 5–7. és
9. cikkeiben meghatározott bûncselekményeket egymás között kiadatási bûncselekményeknek tekintik,
a megkeresett Szerzõdõ Fél jogszabályaival összhangban.
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(4) Amennyiben szükséges, a jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkeiben meghatározott bûncselekményeket, a Szerzõdõ Felek
közötti kiadatás tekintetében úgy kell elbírálni, mintha azokat nem csak azon a helyen követték volna el, ahol
valójában, hanem azon Szerzõdõ Felek területén is, amelyek a 14. cikkel összhangban állapítják meg joghatóságukat.
(5) A Szerzõdõ Felek között kötött minden kiadatási szerzõdés és megállapodás rendelkezései annyiban tekintendõek
módosítottnak a jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkeiben meghatározott bûncselekmények tekintetében, amennyiben
azok nem egyeztethetõek össze a jelen Egyezménnyel.

20. cikk
A politikai bûncselekményre vonatkozó kivétel kizárása
(1) A jelen Egyezmény 5–7. és 9. cikkeiben meghatározott egyetlen bûncselekmény sem tekinthetõ a kiadatás vagy
kölcsönös jogsegély tekintetében politikai bûncselekménynek, politikai bûncselekménnyel összefüggõ
bûncselekménynek vagy politikai indokból elkövetett bûncselekménynek. Ennek megfelelõen, az ilyen
bûncselekmény miatti kiadatási vagy kölcsönös jogsegély iránti kérelem nem utasítható el kizárólag arra
hivatkozással, hogy a bûncselekmény politikai bûncselekmény, politikai bûncselekménnyel összefüggõ
bûncselekmény vagy politikai indokból elkövetett bûncselekmény.
(2) A szerzõdések jogáról szóló, Bécsben, 1969. május 23-án kelt Egyezmény 19–23. cikkeinek valamint a jelen Egyezmény
más cikkeinek sérelme nélkül, bármely állam vagy az Európai Közösség, az aláírással egyidejûleg vagy a megerõsítõ,
elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratai letétbe helyezéskor úgy nyilatkozhat, hogy fenntartja azon jogát,
hogy ne alkalmazza a jelen cikk (1) bekezdését a jelen Egyezményben meghatározott bûncselekménnyel összefüggõ
kiadatás során. A Szerzõdõ Fél kötelezi magát arra, hogy a jelen fenntartást eseti alapon, megfelelõen indokolt döntés
alapján alkalmazza.
(3) Bármely Szerzõdõ Fél részben vagy egészben visszavonhatja a (2) bekezdés szerint tett fenntartását az Európa Tanács
Fõtitkárának címzett nyilatkozattal, amely a kézhezvétel napján válik hatályossá.
(4) Azon Szerzõdõ Fél, amely nyilatkozatot tett a jelen cikk (2) bekezdésével összhangban, nem követelheti
az (1) bekezdés más Szerzõdõ Fél általi alkalmazását; ugyanakkor amennyiben a fenntartás csak részleges vagy
feltételes, az adott Szerzõdõ Fél annyiban követelheti az alkalmazását, amennyiben azt maga elfogadta.
(5) A fenntartás a jelen Egyezménynek az érintett Szerzõdõ Fél tekintetében történõ hatálybalépésétõl számított 3 éves
idõtartamra szól. Ugyanakkor, a fenntartás azonos idõtartamokra megújítható.
(6) Tizenkét hónappal a fenntartás lejárta elõtt, az Európa Tanács Fõtitkára a lejáratról értesíti az érintett Szerzõdõ Felet.
A Szerzõdõ Fél a lejárat elõtt legkésõbb három hónappal köteles értesíteni az Európa Tanács Fõtitkárát arról, hogy
fenntartja, módosítja vagy visszavonja a fenntartását. Amennyiben a Szerzõdõ Fél arról értesíti az Európa Tanács
Fõtitkárát, hogy fenntartja a fenntartást, magyarázatot kell adnia a folytonosság indokairól. Az érintett Szerzõdõ Fél
értesítésének hiányában, az Európa Tanács Fõtitkára tájékoztatja a Szerzõdõ Felet, hogy fenntartása hat hónappal
automatikusan meghosszabbodik. Abban az esetben, ha a Szerzõdõ Fél elmulasztja értesíteni az Európa Tanács
Fõtitkárát azon szándékáról, hogy fenntartsa vagy módosítsa a fenntartását, az említett idõtartam lejártával
a fenntartás megszûnik.
(7) Amennyiben a Szerzõdõ Fél a jelen fenntartást alkalmazva a másik Szerzõdõ Féltõl érkezett kiadatási kérelem ellenére
nem adja ki a kért személyt, köteles az ügyet minden esetben indokolatlan késedelem nélkül a büntetõeljárás
megindítása céljából illetékes hatóságaihoz továbbítani, kivéve, ha a megkeresõ és megkeresett Szerzõdõ Fél
másképp állapodik meg. A megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságai a büntetõeljárás lefolytatása érdekében
kötelesek döntésüket azonos módon meghozni, mint ahogy azt a belsõ joguk szerint bármely más súlyos
bûncselekmény esetében tennék. A megkeresett Szerzõdõ Fél köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni
a kérelmezõ Szerzõdõ Felet és az Európa Tanács Fõtitkárát az eljárás végeredményérõl, aki továbbítja azt a Szerzõdõ
Felek 30. cikkben hivatkozott Konzultációs Testületének.
(8) A kiadatás ezen fenntartás alapján történõ megtagadásáról azonnal tájékoztatni kell a kérelmezõ Szerzõdõ Felet.
Abban az esetben, ha ésszerû idõn belül az igazságügyi hatóságok nem hoznak érdemi döntést a megkeresett
Szerzõdõ Félnél a (7) bekezdés szerint, a megkeresõ Szerzõdõ Fél tájékoztathatja errõl az Európa Tanács Fõtitkárát, aki
a Szerzõdõ Felek 30. cikkben hivatkozott Konzultációs Testülete elé utalja az ügyet. Ezen Konzultációs Testület
tárgyalja az ügyet és véleményt bocsát ki arról, hogy a megtagadás összhangban van-e az Egyezménnyel és
a Miniszteri Bizottság elé utalja nyilatkozat céljából. Amennyiben a Miniszteri Bizottság a jelen bekezdés szerinti
feladatát látja el, összetétele a Szerzõdõ Felekre korlátozódik.
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21. cikk
Diszkriminációs klauzula
(1) A jelen Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ oly módon, hogy az kötelezettséget teremt kiadatásra
vagy kölcsönös jogsegély nyújtására, amennyiben a megkeresett Szerzõdõ Fél alapos okkal azt valószínûsíti, hogy
a jelen Egyezmény 5–7. és 9. Cikkében meghatározott bûncselekmények miatti kiadatási kérelmet, illetve kölcsönös
jogsegély iránti kérelmet azzal a céllal terjesztették elõ, hogy valamely személyt faji, vallási, nemzeti, etnikai
hovatartozása vagy politikai véleménye miatt üldözzenek vagy megbüntessenek, vagy azt, hogy a kérelem teljesítése
hátrányosan érintené ezen személy helyzetét bármely ezen bekezdésben említett okból.
(2) A jelen Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ oly módon, hogy az kötelezettséget teremt kiadatásra,
amennyiben a kiadni kért személy kínzásnak vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek lenne
kitéve.
(3) A jelen Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ oly módon, hogy az kötelezettséget teremt kiadatásra,
amennyiben a kiadni kért személyt halálbüntetés fenyegeti, vagy – amennyiben a megkeresett Szerzõdõ Fél joga nem
teszi lehetõvé az életfogytig tartó szabadságvesztést – vele szemben a feltételes szabadságra bocsátás kizárásával
életfogytig tartó szabadságvesztést lehet kiszabni, kivéve ha a megkeresett Szerzõdõ Felet az alkalmazandó kiadatási
szerzõdések alapján kiadatási kötelezettség terheli, amennyiben a megkeresõ Szerzõdõ Fél olyan biztosítékot nyújt,
amelyet a megkeresett Szerzõdõ Fél megfelelõnek ítél arra, hogy a halálbüntetést nem szabják ki, vagy kiszabása
esetén azt nem hajtják végre, vagy az érintett személyt nem ítélik életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre
a feltételes szabadságra bocsátás lehetõségének kizárásával.

22. cikk
Megkeresés nélküli információcsere
(1) Saját nyomozásának vagy eljárásának sérelme nélkül a Szerzõdõ Fél illetékes hatóságai elõzetes megkeresés
hiányában is közölhetnek egy másik Szerzõdõ Fél illetékes hatóságaival olyan információkat, amelyek a saját
nyomozásuk keretében jutottak tudomásukra, amennyiben úgy ítélik meg, hogy ezen információk átadása
elõsegítheti az információt átvevõ Szerzõdõ Felet abban, hogy nyomozásokat vagy eljárásokat rendeljen el, vagy
folytasson le, illetve amennyiben azt eredményezheti, hogy ez a Szerzõdõ Fél a jelen Egyezmény szerinti megkeresést
terjesszen elõ.
(2) Az információt átadó Szerzõdõ Fél, a belsõ jogával összhangban, feltételeket írhat elõ az információt átvevõ Szerzõdõ
Félnek az információ felhasználása tekintetében.
(3) Az információt átvevõ Szerzõdõ Fél köteles betartani ezen feltételeket.
(4) Ugyanakkor bármely Szerzõdõ Fél, bármikor az Európa Tanács Fõtitkárához címzett nyilatkozatával kijelentheti, hogy
fenntartja azon jogát, hogy az információt átadó Szerzõdõ Fél által elõírt, (2) bekezdésben meghatározott feltételeket
csak akkor tekinti magára nézve kötelezõnek, ha elõzetes értesítést kap az átadandó információ jellegérõl és hozzájárul
annak továbbításához.

23. cikk
Aláírás és hatálybalépés
(1) Jelen Egyezmény aláírásra nyitva áll az Európa Tanács tagállamai, az Európai Közösség, valamint az Egyezmény
kidolgozásában részt vett nem tagállamok számára.
(2) A jelen Egyezményt meg kell erõsíteni, el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni. A megerõsítõ, elfogadási vagy jóváhagyási
okiratokat az Európa Tanács Fõtitkáránál kell letétbe helyezni.
(3) Jelen Egyezmény az azt követõ harmadik hónap eltelte utáni hónap elsõ napján lép hatályba, amikor hat aláíró állam,
akik közül legalább négy az Európa Tanács tagja, a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõen elismeri az Egyezmény
kötelezõ hatályát.
(4) Annak az aláíró államnak a vonatkozásában, amely az Egyezmény hatálybalépése után fejezi ki az Egyezmény kötelezõ
hatályának elismerésére vonatkozó szándékát, az Egyezmény a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ kötelezõ
hatály elismerését követõ három hónapos idõszakot követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

24. cikk
Csatlakozás az Egyezményhez
(1) Az Egyezmény hatálybalépését követõen az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az Egyezmény Szerzõdõ Feleivel
folytatott tárgyalást követõen és azok egyhangú egyetértésével, jelen Egyezményhez való csatlakozásra hívhat meg
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bármely olyan államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak és nem vett részt az Egyezmény kidolgozásában.
A döntést az Európa Tanács Alapszabályának 20. cikk d) pontjában meghatározott többségi döntéssel, valamint
a Szerzõdõ Államoknak a Miniszteri Bizottságban való részvételre felhatalmazott képviselõinek egyhangú
szavazatával kell meghozni.
(2) Az (1) bekezdés szerint csatlakozni kívánó bármely állam vonatkozásában az Egyezmény a csatlakozási okiratoknak
az Európa Tanács Fõtitkáránál történõ letétbe helyezésének napjától számított három hónap lejárta utáni hónap elsõ
napján lép hatályba.

25. cikk
Területi hatály
(1) Az Egyezmény aláírásakor vagy a megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratok letétbe helyezésekor
bármely állam vagy az Európai Közösség meghatározhatja azt a területet vagy területeket, amelyeken jelen
Egyezményt alkalmazni kell.
(2) Bármely Szerzõdõ Fél bármely késõbbi idõpontban az Európa Tanács Fõtitkárához címzett nyilatkozatában
kiterjesztheti jelen Egyezmény alkalmazását a nyilatkozatban meghatározott más területre. Ezen terület
vonatkozásában az Egyezmény attól a naptól számított három hónapos idõtartam lejártát követõ hónap elsõ napján
lép hatályba, amelyen a Fõtitkár átvette nyilatkozatot.
(3) Az elõzõ két bekezdés értelmében tett bármely nyilatkozat az abban megjelölt bármely terület viszonylatában
a Fõtitkárhoz címzett értesítéssel visszavonható. A visszavonás attól a naptól számított három hónapos idõtartam
lejáratát követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amelyen a Fõtitkár ezen értesítést átvette.

26. cikk
Az Egyezmény hatása
(1) Jelen Egyezmény kiegészíti a Szerzõdõ Felek között hatályos több- vagy kétoldalú szerzõdéseket és
megállapodásokat, ideértve az Európa Tanács alábbi egyezményeit:
– a kiadatásról szóló, Párizsban, 1957. december 13-án aláírásra megnyílt Európai Egyezményt [ETS No. 24];
– a kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló, Strasbourgban, 1959. április 20-án aláírásra megnyílt Európai
Egyezményt [ETS No. 30];
– a terrorizmus visszaszorításáról szóló, Strasbourgban, 1977. január 27-én aláírásra megnyílt Európai Egyezményt
[ETS No. 90];
– a kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló, Strasbourgban, 1978. március 17-én aláírásra megnyílt Európai
Egyezmény Kiegészítõ Jegyzõkönyvét [ETS No. 99];
– a kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án aláírásra megnyílt Európai
Egyezmény Második Kiegészítõ Jegyzõkönyvét [ETS No. 182];
– a terrorizmus visszaszorításáról szóló, Strasbourgban, 2003. május 15-én aláírásra megnyílt Európai Egyezmény
Módosító Jegyzõkönyvét [ETS No. 190].
(2) Ha két vagy több Szerzõdõ Fél a jelen Egyezmény által szabályozott kérdésekre vonatkozóan korábban már kötött
egymással egy megállapodást vagy szerzõdést, illetve ezen tárgykör vonatkozásában más módon rendezték
kapcsolataikat, vagy a jövõben kell ezt megtenniük, akkor jogosultak arra is, hogy ezen megállapodást vagy szerzõdést
alkalmazzák, illetõleg kapcsolataikat megfelelõen szabályozzák. Ugyanakkor, ha a Szerzõdõ Felek az Egyezmény
rendelkezéseitõl eltérõen alakítják ki a jelen Egyezmény által szabályozott kérdéseket érintõ kapcsolataikat, akkor úgy
kell eljárniuk, hogy azok ne legyenek összeegyeztethetetlenek az Egyezmény alapelveivel és céljaival.
(3) Azon Szerzõdõ Felek, amelyek az Európai Unió tagjai, kölcsönös kapcsolataikban oly módon alkalmazzák a Közösség és
az Európai Unió rendelkezéseit – feltéve, hogy vannak errõl a speciális tárgyról rendelkezõ és az egyedi esetre
alkalmazható közösségi vagy európai uniós rendelkezések –, hogy azok nem sértik a jelen Egyezmény tárgyát és célját,
valamint nem sértik annak más Szerzõdõ Felekkel történõ teljes körû alkalmazását.
(4) A jelen Egyezmény egyetlen rendelkezése sem érinti a Szerzõdõ Fél vagy egyének egyéb, a nemzetközi jogból,
beleértve a nemzetközi humanitárius jogból fakadó jogait, kötelezettségeit, illetve felelõsségét.
(5) A jelen Egyezmény nem szabályozza a fegyveres erõk fegyveres konfliktus idején végzett tevékenységét, ahogyan
ezen kifejezéseket a nemzetközi humanitárius jog szerint érteni kell, és amelyeket ezen jog szabályoz, valamint
a Szerzõdõ Fél katonai erõi által hivatalos kötelességük teljesítése során végzett tevékenységét, amennyiben arra
a nemzetközi jog más szabályai vonatkoznak.
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27. cikk
Az Egyezmény módosítása
(1) Jelen Egyezmény módosítását bármelyik Szerzõdõ Fél, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága és a Szerzõdõ Felek
Konzultációs Testülete javasolhatja.
(2) Bármely módosításra vonatkozó javaslatról az Európa Tanács Fõtitkára tájékoztatja a Szerzõdõ Feleket.
(3) Ezen túlmenõen minden, a Szerzõdõ Fél vagy a Miniszteri Bizottság által javasolt módosításról tájékoztatni kell
a Szerzõdõ Felek Konzultációs Testületét, amely az indítványozott módosítással kapcsolatos véleményérõl
tájékoztatja a Miniszteri Bizottságot.
(4) A Miniszteri Bizottság a javasolt módosítást és a Szerzõdõ Felek Konzultációs Testülete által benyújtott véleményt
megvizsgálja, és a módosítást elfogadhatja.
(5) A Miniszteri Bizottság által, a (4) bekezdés szerint elfogadott módosítás szövegét elfogadás végett meg kell küldeni
a Szerzõdõ Feleknek.
(6) Bármely, a (4) bekezdésnek megfelelõen elfogadott módosítás az azt követõ harmincadik napon lép hatályba, hogy
valamennyi Szerzõdõ Fél értesítette a Fõtitkárt annak elfogadásról.

28. cikk
A függelék felülvizsgálata
(1) A függelékben szereplõ szerzõdések listájának aktualizálása érdekében bármely Szerzõdõ Fél vagy a Miniszteri
Bizottság javasolhatja annak módosítását. Ezen módosító javaslatok csak olyan az Egyesült Nemzetek keretében
elfogadott egyetemes egyezményekre vonatkozhatnak, amelyek kifejezetten a nemzetközi terrorizmussal
foglalkoznak és már hatályba léptek. Ezekrõl az Európa Tanács Fõtitkárának a Szerzõdõ Feleket tájékoztatni kell.
(2) Miután egyeztetéseket folytatott a nem tagállam Szerzõdõ Felekkel, a Miniszteri Bizottság a módosító javaslatot
az Európa Tanács Alapszabályának 20. cikk d) pontjában meghatározott többségi döntéssel fogadhatja el. A módosítás
az azt követõ egy éves idõtartam lejárta utáni idõpontban lép hatályba, hogy azt a Szerzõdõ Feleknek megküldték.
Ezen idõszak alatt minden Szerzõdõ Fél értesítheti az Európa Tanács Fõtitkárát arról, hogy saját maga vonatkozásában
kifogást emel a módosítás hatálybalépése ellen.
(3) Abban az esetben, ha a Szerzõdõ Felek egyharmada kifogást emel az Európa Tanács Fõtitkáránál a módosítás
hatálybalépése ellen, a módosítás nem lép hatályba.
(4) Abban az esetben, ha a Szerzõdõ Felek kevesebb, mint egyharmada emel kifogást, a módosítás a kifogást nem emelõ
Szerzõdõ Felek tekintetében hatályba lép.
(5) Ha a módosítás a (2) bekezdés szerint hatályba lépett és a Szerzõdõ Fél kifogást emelt ellene, a módosítás a Szerzõdõ
Fél vonatkozásában az Európa Tanács Fõtitkárának a módosítás elfogadásáról szóló értesítését követõ hónap elsõ
napján lép hatályba.

29. cikk
Viták rendezése
Abban az esetben, ha a Szerzõdõ Felek között vita támad a jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása
kérdésében, törekedniük kell a vita tárgyalások útján, vagy az általuk választott, békés úton történõ bármely egyéb
rendezésére, ideértve a vitának választottbíróság elé terjesztését, amelynek határozatai a Szerzõdõ Felekre nézve
kötelezõ érvényûek a vita tekintetében, vagy a vitának a Nemzetközi Bíróság elé terjesztését, a Szerzõdõ Felek
megállapodása szerint.

30. cikk
A Szerzõdõ Felek Konzultációs Testülete
(1) A Szerzõdõ Felek rendszeresen konzultálnak azzal a céllal, hogy
a) javaslatokat tegyenek a jelen Egyezmény hatékony alkalmazásának és végrehajtásának megkönnyítése vagy
javítása érdekében, ideértve a problémák és a jelen Egyezményhez fûzött nyilatkozatok hatásának vizsgálatát;
b) a 20. cikk (8) bekezdése szerint véleményt formálnak abban a testület elé utalt kérdésben, hogy a kiadatás
megtagadása összhangban van-e a jelen Egyezmény rendelkezéseivel;
c) javaslatokat tesznek a jelen Egyezmény módosítása tárgyában a 27. cikk szerint;
d) véleményt formálnak a jelen Egyezményre irányuló, a testület elé utalt módosítási javaslatok tárgyában, a 27. cikk
(3) bekezdése szerint;
e) véleményt nyilvánítanak bármely, a jelen Egyezmény alkalmazását érintõ kérdésben, és a jelentõs jogi, politikai
vagy technológiai fejlesztésekre vonatkozó információcsere megkönnyítésének kérdésében.
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(2) A Szerzõdõ Felek Konzultációs Testületét az Európa Tanács Fõtitkára hívja össze, amennyiben azt szükségesnek tartja,
valamint bármely esetben, amennyiben annak összehívását a Szerzõdõ Felek többsége vagy a Miniszteri Bizottság
kezdeményezi.
(3) A Szerzõdõ Feleket az Európa Tanács Titkársága segíti a jelen cikk szerinti feladataik ellátásában.

31. cikk
Felmondás
(1) Jelen Egyezményt bármely Szerzõdõ Fél bármikor felmondhatja az Európa Tanács Fõtitkárához címzett értesítéssel.
(2) Ezen felmondás az értesítésnek Fõtitkár általi kézhezvételét követõ három hónap letelte utáni hónap elsõ napján lép
hatályba.

32. cikk
Értesítések
Az Európa Tanács Fõtitkára értesíti az Európa Tanács tagállamait, az Európai Közösséget, azon nem tagállamokat,
amelyek részt vettek a jelen Egyezmény kidolgozásában, valamint bármely a jelen Egyezményhez csatlakozott vagy
csatlakozásra meghívott államot:
a) bármely aláírásról;
b) bármilyen megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésérõl;
c) a jelen Egyezmény bármely, a 23. cikk szerinti hatálybalépési idõpontjáról;
d) a 1. cikk (2) bekezdése és 22. cikk (4) bekezdése, valamint a 25. cikk szerinti bármely nyilatkozatról;
e) bármilyen egyéb, a jelen Egyezménnyel kapcsolatos intézkedésrõl, értesítésrõl vagy közleményrõl.
A fentiek hiteléül az alulírott, erre megfelelõképpen felhatalmazottak jelen Egyezményt aláírták.
Készült Varsóban, 2005. május 16. napján, angol és francia nyelven, mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles; egyetlen
példányban, amit az Európa Tanács levéltárában kell elhelyezni. Az Európa Tanács Fõtitkára az Európa Tanács
valamennyi tagállama, az Európai Közösség, valamint minden olyan nem tagállam részére, amely részt vett a jelen
Egyezmény kidolgozásában, és minden, a jelen Egyezményhez történõ csatlakozásra felhívott állam számára
hitelesített másolatot küld.

Függelék
1. A légi jármûvek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdésérõl Hágában, 1970. december 16. napján aláírt
Egyezmény;
2. A polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésérõl Montrealban, 1971. szeptember 23. napján
kötött Egyezmény;
3. A nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselõk ellen elkövetett bûncselekmények megelõzésérõl
és megbüntetésérõl szóló, New Yorkban, 1973. december 14. napján elfogadott Egyezmény;
4. A túszszedés elleni, New Yorkban, 1979. december 17. napján elfogadott Nemzetközi Egyezmény;
5. A nukleáris anyagok fizikai védelmérõl szóló, Bécsben, 1980. március 3. napján elfogadott Egyezmény;
6. A nemzetközi polgári repülést szolgáló repülõterek elleni erõszakos jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló,
1988. február 24. napján Montrealban kelt Jegyzõkönyv;
7. A tengerhajózás biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló, 1988. március 10. napján,
Rómában kelt Egyezmény;
8. A kontinentális talapzaton rögzített mesterséges szigetek biztonsága elleni jogellenes cselekmények
visszaszorításáról szóló, 1988. március 10. napján, Rómában kelt Jegyzõkönyv;
9. A robbantásos terrorizmus visszaszorításáról, New Yorkban, 1997. december 15. napján elfogadott Nemzetközi
Egyezmény;
10. A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, 1999. december 9. napján elfogadott nemzetközi
Egyezmény;
11. A nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló Nemzetközi Egyezmény2

2

A Függelék módosítását a miniszter-helyettesek ülése 2008. szeptember 11-én fogadta el és az 2009. szeptember 13-án lépett hatályba az Egyezmény
28. cikke alapján.”
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4. §

Az Országgyûlés felhatalmazást ad arra, hogy a Magyar Köztársaság az Egyezményhez a következõ nyilatkozatot
tegye. A nyilatkozat magyar nyelvû szövege és annak hivatalos angol nyelvû fordítása a következõ:
„Az 5. cikkhez
Az Egyezmény 5. cikk (1) bekezdésében szereplõ terrorcselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás tekintetében
a Magyar Köztársaság a tényállásban szereplõ veszély fogalma alatt nyilvánvaló és közvetlen veszélyt ért.”
„To Article 5
In the context of public provocation to commit a terrorist offence under Article 5, paragraph 1, of the Convention, the
Republic of Hungary interprets „danger” as „clear and present danger.”

5. §

(1) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 184. §-a a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményre irányuló elõkészületet követ el, vétség miatt egy évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”
(2) A Btk. 232. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Aki az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bûncselekményre irányuló elõkészületet követ el, vétség miatt egy
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

6. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
A 2. § és a 3. § az Egyezmény 23. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
Az 5. § a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba.
Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a rendészetért felelõs miniszter gondoskodik.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi III. törvény
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bûnözés megelõzésében és leküzdésében
történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bûnözés
megelõzésében és leküzdésében történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hivatalos magyar nyelvû szövege a következõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bûnözés megelõzésében
és leküzdésében történõ együttmûködésrõl
A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)
figyelembe véve a két ország közötti baráti kapcsolatokat;
abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy a nemzetközi együttmûködésnek kiemelkedõ jelentõsége van a bûnözés
elleni harcban;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. február 14-i ülésnapján fogadta el.
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azzal a céllal, hogy megerõsítsék és elmélyítsék a bûnüldözõ szervek közötti együttmûködést a két ország
biztonságának közös érdekére figyelemmel;
azzal a céllal, hogy összehangolt tevékenységükkel még hatékonyabban lépjenek fel a nemzetközi szervezett
bûnözéssel szemben;
figyelembe véve az Európa Tanács keretében létrejött, az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása
során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény (ETS 108. sz.), a büntetõügyekben folytatott rendõrségi
és igazságügyi együttmûködés keretében feldolgozott személyes adatok védelmérõl szóló, 2008/977/IB tanácsi
kerethatározat (2008. november 27.), valamint az információknak és bûnüldözési operatív információknak az Európai
Unió tagállamai bûnüldözõ hatóságai közötti cseréjének egyszerûsítésérõl szóló, 2006/960/IB tanácsi kerethatározat
(2006. december 18.) rendelkezéseit;
tekintetbe véve az európai uniós tagságból eredõ kötelezettségeiket, nemzetközi kötelezettségeiket és belsõ
jogszabályaikat;
értékelve az eddigi együttmûködésük eredményeit;
az alábbiak szerint állapodtak meg:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Fogalommeghatározások

1.

2.
3.

4.

5.

6.

A jelen Megállapodás alkalmazásában:
a jelen Megállapodás végrehajtása tekintetében illetékes hatóságok (a továbbiakban: együttmûködõ szervek): a Szerzõdõ
Felek belsõ jogszabályai szerint bûnmegelõzési, bûnüldözési és bûnfelderítési feladatok végzésére feljogosított
hatóságok;
fedett nyomozó: a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályai alapján feljogosított, az együttmûködõ szervek hivatásos
állományának a titkos információgyûjtés keretében eljáró, kilétét és hova tartozását leplezõ tagja;
ellenõrzött szállítás: az az eljárás, amelynek során törvénytelen vagy gyanús szállítmányokat ki- és beengednek, illetve
átengednek egy vagy több állam területén, azok illetékes hatóságainak tudtával és felügyelete alatt, bûncselekmény
felderítése, illetve a bûncselekmény elkövetésében résztvevõ személyek azonosítása céljából;
minõsített információ: minden olyan adat, amely függetlenül megjelenésének formájától, keletkezésének módjától,
olyan tartalommal rendelkezik, amely az illetéktelen megismeréssel szemben védelmet igényel, és amelyet a Szerzõdõ
Felek bármelyikének hatóságai a belsõ jogszabályokkal összhangban minõsítettek;
igazságügyi hatóságok:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl: a bíróságok és az ügyészi szervek;
b) a bolgár Szerzõdõ Fél részérõl: a bíróságok, az ügyészi és a nyomozó szervek;
központi kapcsolattartó szervek:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl: Országos Rendõr-fõkapitányság Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ;
b) a bolgár Szerzõdõ Fél részérõl: Belügyminisztérium Nemzetközi Operatív Együttmûködési Igazgatóság; Legfõbb
Ügyész Kasszációs Irodája, Nemzetközi Jogi Együttmûködési Fõosztály.

2. cikk
Az együttmûködés tárgya
(1) A Szerzõdõ Felek erõsítik együttmûködésüket a közrend védelme érdekében a bûncselekmények megelõzése,
megakadályozása és felderítése (a továbbiakban: bûnüldözés) területén.
(2) Bármelyik Szerzõdõ Fél részben vagy egészben megtagadhatja, vagy feltételektõl teheti függõvé az együttmûködést,
ha az veszélyezteti, illetõleg sérti szuverenitását, biztonságát, közrendjét, vagy ha az ellentétes jogszabályaival.
(3) Nem terjeszthetõ elõ, illetve nem teljesíthetõ olyan megkeresés, amely katonai vagy politikai bûncselekményekre
vonatkozik. A cselekmény nem tekinthetõ politikai bûncselekménynek, ha annak elkövetésénél – figyelemmel
az összes körülményre, így a bûncselekmény által elért célra, az elkövetés módjára, indítékára, a felhasznált vagy
felhasználni kívánt eszközre – a cselekmény bûnügyi jellege túlnyomó a politikai jelleghez képest.
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(4) A jelen Megállapodásban szabályozott együttmûködés nem terjed ki az igazságügyi hatóságok hatáskörébe tartozó
jogsegélyre.

II. FEJEZET
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
3. cikk
Együttmûködés megkeresés alapján
(1) A jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az együttmûködõ szervek – az európai uniós
tagságból eredõ kötelezettségek és a nemzetközi kötelezettségek alapján, a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályaival és
a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban – megkeresés alapján együttmûködnek, és segítséget nyújtanak
egymásnak.
(2) A megkereséseket és az arra adott válaszokat, ha a jelen Megállapodás eltérõ rendelkezést nem tartalmaz, a központi
kapcsolattartó szerveiken keresztül, írásban (ideértve a telefaxon és az elektronikus hírközlési hálózat útján történõ
továbbítást is) küldik meg és fogadják.
(3) Sürgõs esetekben a megkeresés szóban is elõterjeszthetõ; a szóbeli megkeresést haladéktalanul írásban is meg kell
erõsíteni.
(4) Amennyiben a megkeresés megküldéséhez, illetve annak teljesítéséhez a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályai szerint
az igazságügyi hatóságok engedélye, jóváhagyása, hozzájárulása, illetve egyetértése szükséges, a megkeresés
megküldésére, vagy a teljesítésének megkezdésére csak ezen engedély, jóváhagyás, hozzájárulás, illetve egyetértés
beszerzését követõen kerülhet sor.
(5) A megkeresõ együttmûködõ szerv kérheti a megkeresett együttmûködõ szervet, hogy a megkeresését az általa
meghatározott szabályok, feltételek szerint, illetve technikai módszert alkalmazva teljesítse. Ha a megkeresésben
foglalt feltételek szerint a teljesítés nem, vagy csak részben lehetséges, a megkeresett központi kapcsolattartó szerv
errõl haladéktalanul tájékoztatja a megkeresõ központi kapcsolattartó szervet. Egyidejûleg megjelöli azokat
a feltételeket, amelyek alkalmazása esetén a megkeresés teljesíthetõ.
(6) Ha a megkeresés megérkezésekor nyilvánvaló, hogy annak teljesítése az abban foglalt határidõben nem lehetséges, és
a megkeresésnek a határidõ meghatározására vonatkozó indokolásából kitûnik, hogy a késedelem veszélyeztetné
a megkeresõ együttmûködõ szerv eljárásának sikerességét, a megkeresett együttmûködõ szerv vagy a központi
kapcsolattartó szerv haladéktalanul tájékoztatja a megkeresõ együttmûködõ szervet a megkeresés teljesítéséhez
szükséges határidõrõl.
(7) A megkeresõ központi kapcsolattartó szerv az (5) és (6) bekezdésekben foglalt értesítést követõen nyilatkozik arról,
hogy a fenti körülmények alapján kéri-e a megkeresés teljesítését.
(8) A megkeresések teljesítése során a megkeresett együttmûködõ szerv és a megkeresés teljesítésében résztvevõ más
szervek a jelen cikk (5) bekezdésében megjelölt szabályokkal összhangban járnak el, feltéve, hogy azok nem
ellentétesek a megkeresett együttmûködõ szerv államának belsõ jogszabályaival.

4. cikk
A megkeresés tartalma és az alkalmazandó nyelv
(1) A megkeresés legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a megkeresõ együttmûködõ szerv megnevezését;
b) a megkeresés célját és tárgyát;
c) a megkeresés tárgyát képezõ cselekmény leírását és annak jogi minõsítését;
d) a megkeresés teljesítésének határidejét, a sürgõs teljesítés kérésének indokait;
e) ahol szükséges, az igazságügyi hatóságok engedélyét;
f) a megkeresés teljesítése során a megkeresõ együttmûködõ szerv tagjának részvételére irányuló kérelmet;
g) a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben az érintett személy személyazonosító adatait, amennyiben
azok ismertek;
h) a jelen Megállapodás 3. cikk (5) bekezdésében hivatkozott szabályokat és technikai módszereket.
(2) Az együttmûködõ szervek a jelen Megállapodás végrehajtása során az angol nyelvet használják, de más nyelv
használatában is megállapodhatnak.
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III. FEJEZET
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FORMÁI
5. cikk
Információcsere
(1) Az együttmûködõ szervek a bûnüldözés hatékonysága érdekében, az alábbi információkat adják át:
a) a bûncselekmények elkövetésében résztvevõk adatait, a bûncselekmények elkövetõinek a cselekmény
elkövetésével összefüggõ kapcsolataira vonatkozó adatait, a bûnözõ szervezetek és csoportok felépítésérõl szóló
ismereteiket, a tipikus elkövetõi és csoportmagatartásokra, az elõkészített, megkísérelt, illetve befejezett
bûncselekményre vonatkozó információkat, különösen az elkövetés idejére, helyére, módjára, a megtámadott
objektumokra vonatkozó adatokat, a különleges körülményekre vonatkozó ismereteket és a megtett
intézkedéseket, amennyiben ez a bûnüldözéshez szükséges;
b) a bûncselekmények elkövetési módszereirõl, új formáiról szóló tájékoztatást;
c) kriminalisztikai és kriminológiai, egyéb bûnügyi vonatkozású kutatási eredményeiket, a nyomozások
gyakorlatáról, munkamódszereinek és eszközeinek alkalmazásáról, azok továbbfejlesztése céljából;
d) ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyekre a bûncselekményt elkövették, amelyek
a bûncselekmény nyomait hordozzák, amelyeket bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy arra
szántak, vagy amelyek a bûncselekmény elkövetése útján jöttek létre;
e) a bûncselekményekkel kapcsolatos nemzeti jogi szabályozást;
f) a bûncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyonra vagy annak hasznára vonatkozó
adatokat.
(2) Az együttmûködõ szervek a bûncselekmények felderítése érdekében – megkeresésre – az alábbi információkat
adják át:
a) az együttmûködõ szervek számára hozzáférhetõ bûnügyi nyilvántartásokban szereplõ adatokat;
b) személyazonosság, tartózkodási hely és lakcím megállapításához, illetõleg igazolásához szükséges adatokat;
c) vezetõi engedélyek, hajózási és repülési engedélyek meglétének, hitelességének, érvényességének és
a korlátozásainak vizsgálatához szükséges adatokat;
d) gépjármûvek egyedi azonosító adatait (rendszám, alvázszám, motorszám);
e) a közúti, vízi és légi jármûvek tulajdonosának (üzembentartójának) vagy vezetõjének személyazonossága
megállapításához és felkutatásához szükséges adatokat;
f) lõfegyvertartási-engedély meglétével, hitelességével, érvényességével és korlátozásaival kapcsolatos adatokat;
g) elektronikus hírközlõ végberendezés tulajdonosának, elõfizetõjének és használójának megállapításához
szükséges adatokat;
h) tárgyak, minták utáni tudakozódásához szükséges adatokat.

6. cikk
Intézkedések sürgõs esetekben
(1) Az együttmûködõ szervek a nyomok és bizonyítékok biztosítása érdekében a saját államuk területén igazoltatást,
nyilvános helyen fokozott ellenõrzést végezhetnek, a keresett személyt elfoghatják és elõállíthatják, épületet,
építményt, helyszínt, ruházatot, csomagot és jármûvet átvizsgálhatnak, ha a bûnüldözés érdekei sürgõs intézkedést
tesznek szükségessé.
(2) A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtásáról a megkeresõ együttmûködõ szervet
haladéktalanul tájékoztatni kell.

7. cikk
A közrend és a bûnügyi helyzet elemzése
Az együttmûködõ szervek rendszeresen átadják egymásnak a bûnügyi helyzetükre, a közrend helyzetére vonatkozó
ismereteiket, elemzéseiket. Az együttmûködõ szervek közösen elemezhetik a bûnügyi helyzet és a bûnmegelõzés
súlyponti kérdéseit, megvitathatják és egyeztethetik a szükséges teendõket.

3902

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 19. szám

8. cikk
Személyek és tárgyak körözése
Az együttmûködõ szervek segítséget nyújtanak egymásnak az ismeretlen helyen lévõ személy vagy tárgy felkutatása,
illetve ismeretlen személy vagy holttest személyazonosságának megállapítása érdekében.

9. cikk
Ellenõrzött szállítás
(1) A központi kapcsolattartó szervek a jelen cikkben meghatározott feltételek szerint lehetõvé teszik az ellenõrzött
szállítást saját államuk területén. A megkereséshez az ellenõrzést alátámasztó dokumentumokat is mellékelni kell.
(2) Az ellenõrzött szállításra irányuló megkeresésnek a jelen Megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
adatokon túl tartalmaznia kell:
a) a szállítmány tartalmára, a várható útvonalára és idõtartamára, a szállítás módjára, a szállítóeszköz azonosítására
vonatkozó adatokat;
b) a kísérés módját;
c) az alkalmazandó technikai eszközökre vonatkozó adatokat;
d) a kísérésben a megkeresõ együttmûködõ szerv részérõl résztvevõk számát, fedett nyomozó esetleges részvételét;
e) az ellenõrzött szállításban résztvevõkkel történõ kapcsolattartás módját;
f) a szállítmány átadásának, átvételének körülményeit;
g) az elfogás esetén alkalmazandó intézkedéseket;
h) váratlan esemény esetén alkalmazandó intézkedéseket.
(3) Az együttmûködõ szervek – a megkeresés elfogadása esetén – az ellenõrzött szállítás idejében, módjában,
közremûködésük mértékében esetileg állapodnak meg. A megkeresett központi kapcsolattartó szerv az ellenõrzött
szállítást korlátozhatja vagy elutasíthatja, ha az nem vállalható mértékben veszélyezteti az ellenõrzött szállításban
résztvevõ személyeket vagy a közrendet.
(4) Az ellenõrzött szállítást a megkeresett együttmûködõ szerv irányítja; az irányítást végzõ személyérõl a megkeresõ
együttmûködõ szervet tájékoztatni kell. Az ellenõrzött szállítást úgy kell végrehajtani, hogy a szállítmány bármikor
feltartóztatható legyen. Az átvételt követõen a megkeresõ együttmûködõ szerv a szállítmányt kísérheti, hatósági
jogosítványokat azonban nem gyakorolhat. Ennek során a megkeresõ együttmûködõ szerv a jelen cikkben
meghatározottak, a megkeresett együttmûködõ szerv államának jogszabályai és a megkeresett együttmûködõ szerv
irányítást végzõ tagjának utasításai szerint köteles eljárni.
(5) A jelen Megállapodásban foglalt feltételek fennállása esetén a központi kapcsolattartó szervek lehetõvé teszik egy
harmadik államból induló és egy további államba érkezõ ellenõrzött szállítás végrehajtását is. Ebben az esetben
az érintett államok elõzetes hozzájárulásáról a megkeresõ központi kapcsolattartó szerv gondoskodik, amely errõl
tájékoztatja a megkeresett központi kapcsolattartó szervet.
(6) Az ellenõrzött szállítás kísérésében fedett nyomozó részvétele csak az õt alkalmazó Szerzõdõ Fél igazságügyi
hatóságainak engedélyével lehetséges.

10. cikk
Fedett nyomozó alkalmazása
(1) Az együttmûködõ szervek hozzájárulnak a megkeresõ együttmûködõ szerv fedett nyomozóinak a saját államuk
területén történõ alkalmazásához, amennyiben ez az államaik területén elkövetett vagy elõkészületben lévõ, legalább
öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény eredményes felderítése érdekében szükséges,
feltéve, hogy a bûncselekmény felderítése a fedett nyomozó alkalmazása nélkül nem lehetséges vagy lényegesen
nehezebb lenne. A megkeresett együttmûködõ szerv fedett nyomozója is alkalmazható a megkeresett együttmûködõ
szerv államának területén.
(2) A fedett nyomozó alkalmazására vonatkozó, a jelen Megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése szerinti igazságügyi
hatósági engedély a Szerzõdõ Felek egész területére érvényes.
(3) A fedett nyomozó alkalmazására irányuló megkeresésnek a jelen Megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell:
a) a fedett nyomozó alkalmazásának idõtartamát;
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b)
c)
d)
e)
f)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

a fedett nyomozó alkalmazásának feltételeit;
a fedett nyomozó jogait és kötelezettségeit;
a fedett nyomozó leleplezõdése esetén alkalmazandó intézkedést;
a fedett nyomozó büntetõjogi felelõsségét meghatározó belsõ jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit;
a fedett nyomozó mûködési körében okozott károkért való felelõsségét meghatározó belsõ jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit.
A fedett nyomozó alkalmazása mindig egyedi esetre korlátozódik, és meghatározott ideig tarthat. A fedett nyomozó
az együttmûködõ szervek eseti megállapodását és a jelen cikk (2) bekezdése szerinti engedély beszerzését követõen
kezdheti meg tevékenységét. A megállapodásnak tartalmaznia kell a jelen cikk (3) és a (9) bekezdéseiben foglaltakat.
A fedett nyomozó irányítását a megkeresõ együttmûködõ szerv végzi, amennyiben a fedett nyomozó a megkeresõ
együttmûködõ szerv megbízásából és megkeresése alapján végzi munkáját a másik Szerzõdõ Fél területén. Indokolt
esetben a Szerzõdõ Felek együttmûködõ szervei ettõl eltérõen is megállapodhatnak.
A megkeresett együttmûködõ szerv kérésére a fedett nyomozó alkalmazását haladéktalanul fel kell függeszteni.
A megkeresett együttmûködõ szerv a fedett nyomozó tevékenységéhez személyi, szervezési és technikai támogatást
nyújthat. A megkeresett együttmûködõ szerv minden szükséges intézkedést megtesz a másik Szerzõdõ Fél fedett
nyomozójának biztonsága érdekében.
A fedett nyomozó alkalmazásának befejezését követõen az alkalmazás eredményérõl a megkeresett együttmûködõ
szervet haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell.
A fedett nyomozó alkalmazására a megkeresett együttmûködõ szerv államának belsõ jogszabályai az irányadóak.
A fedett nyomozó csak olyan intézkedéseket tehet, amelyeket mindkét Szerzõdõ Fél belsõ jogszabályai
megengednek.

11. cikk
Közös bûnfelderítõ-csoport létrehozása
(1) Az együttmûködõ szervek eseti megállapodással közös bûnfelderítõ-csoportot hozhatnak létre a legalább öt évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmények felderítése érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a bûncselekmény leírását, amelynek felderítésére a bûnfelderítõ-csoport létrejött;
b) a mûködési területet, a mûködés feltételeit, idõtartamát és meghosszabbításának feltételeit;
c) a közös bûnfelderítõ-csoport összetételét és vezetõjének meghatározását;
d) a közös bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett tag jogait és kötelezettségeit;
e) a közös bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett tag büntetõjogi, valamint a mûködési körében okozott károkért való
felelõsségre vonatkozó szabályokról szóló tájékoztatást;
f) a szervezési intézkedéseket és a mûködési költségek viselését.
(3) Ha a megkeresõ együttmûködõ szerv bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett tagjának a közös bûnfelderítõ-csoport
meghatározott eljárásában való részvételéhez a megkeresett együttmûködõ szerv államának belsõ jogszabályai
szerint engedélyre van szüksége, a részvételre csak az engedély beszerzését követõen kerülhet sor.
(4) A megkeresett együttmûködõ szerv lehetõségei szerint biztosítja a közös bûnfelderítõ-csoport mûködéséhez
szükséges feltételeket.
(5) A megkeresõ együttmûködõ szerv közös bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett tagja a megkeresett együttmûködõ szerv
államának területén önálló intézkedés végrehajtására nem jogosult.
(6) A megkeresõ együttmûködõ szerv közös bûnfelderítõ-csoportba kihelyezett tagja a birtokában lévõ, nem minõsített
adatokat ugyanazon esetekben és ugyanolyan feltételekkel adhatja át a megkeresett együttmûködõ szerv közös
bûnfelderítõ-csoportban résztvevõ tagjainak, mint ahogy azokat a saját együttmûködõ szerveinek átadhatná.
(7) A közös bûnfelderítõ-csoport munkájához szükséges minõsített adatoknak a másik Szerzõdõ Fél kihelyezett tagja
részére történõ hozzáférhetõvé tételét azon minõsített adatok esetében, amelyeket a jelen Megállapodásban
meghatározott együttmûködésben részt vevõ együttmûködõ szervek minõsítettek, a közös bûnfelderítõ-csoportot
létrehozó szerv vezetõje engedélyezi. A minõsített információkhoz való hozzáférésre vonatkozó engedélyt
a megkeresett együttmûködõ szerv belsõ jogszabályai szerint kell kibocsátani. Az együttmûködésben részt nem vevõ
szervek által minõsített adatok átadásához be kell szerezni a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályaiban meghatározott
engedélyt.

3904

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 19. szám

(8) A közös bûnfelderítõ-csoport rendelkezésére bocsátott adatok és információk kizárólag a következõ célokra
használhatók fel:
a) azon bûncselekmény felderítésére, amelyre a közös bûnfelderítõ-csoport létrejött;
b) az adatot vagy információt átadó együttmûködõ szerv elõzetes hozzájárulásával más bûncselekmény
felderítésére vagy nyomozására.

12. cikk
Közös mûveletek
(1) Az együttmûködõ szervek a rendõri együttmûködés fokozása érdekében, a közrendet és a közbiztonságot fenyegetõ
veszélyek elhárítása és a bûncselekmények megelõzése céljából olyan közös mûveleteket végezhetnek, amelyekben
az egyik Szerzõdõ Fél együttmûködõ szerveinek kijelölt tisztviselõi a másik Szerzõdõ Fél területén végrehajtott
mûveletekben is részt vehetnek.
(2) Az a Szerzõdõ Fél, amelynek területén a mûvelet zajlik, nemzeti jogával összhangban, a kihelyezõ Fél államának
egyetértésével, kivételes esetekben felhatalmazhatja a másik Szerzõdõ Fél azon tisztviselõit, akik a területén részt
vesznek a közös mûveletekben, hogy szuverén jogaikat, illetve hogy – amennyiben a fogadó állam joga erre
lehetõséget ad – a kihelyezõ állam joga szerint õket megilletõ szuverén jogaikat gyakorolják. Ezek a szuverén jogok
csak a fogadó állam felügyelete alatt, és fõszabályként a tisztviselõinek a jelenléte mellett gyakorolhatóak. A kihelyezõ
Szerzõdõ Fél tisztviselõi a fogadó állam nemzeti joghatósága alá tartoznak. A fogadó állam felelõsséget visel ezen
tisztviselõk cselekményeiért.
(3) A fogadó állam kompetens hatóságának utasításai a másik Szerzõdõ Fél közös mûveletekben részt vevõ tisztviselõit
kötik.

13. cikk
Nagy tömegeket vonzó eseményekkel, katasztrófákkal és súlyos balesetekkel kapcsolatos
segítségnyújtás
A Szerzõdõ Felek együttmûködõ szervei kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak, a belsõ jogszabályokkal
összhangban, nagy tömegeket vonzó eseményekkel és hasonló nagyszabású eseményekkel, katasztrófákkal, valamint
súlyos balesetekkel kapcsolatosan, azáltal, hogy törekednek megelõzni a bûncselekményeket, és fenntartani
a közrendet és a biztonságot
a) egymás lehetõ leghamarabb történõ értesítésével az ilyen határokon átnyúló hatásokkal járó eseményekrõl,
valamint a vonatkozó információk cseréjével;
b) saját területükön a szükséges rendõrségi intézkedések meghozatalával és összehangolásával a határokon átnyúló
hatásokkal járó események esetén;
c) lehetséges mértékben tisztviselõk, szakértõk és tanácsadók küldésével, valamint felszerelés biztosításával azon
Szerzõdõ Fél kérelmére, amelynek területén az esemény bekövetkezett.

14. cikk
Összekötõ tisztviselõ küldése
(1) Az együttmûködõ szervek a másik Szerzõdõ Fél illetékes együttmûködõ szervének hozzájárulásával határozott
idõtartamra összekötõ tisztviselõt küldhetnek a másik Szerzõdõ Fél együttmûködõ szerveihez. Az összekötõ
tisztviselõk feladatait a fogadó Szerzõdõ Fél diplomáciai képviseletéhez akkreditált belügyi/rendészeti attasé is
elláthatja.
(2) Az összekötõ tisztviselõ kiküldésének célja a Szerzõdõ Felek közötti együttmûködés meggyorsítása, valamint
a folyamatos segítségnyújtás biztosítása:
a) a bûncselekmények megelõzését és üldözését szolgáló információcserében;
b) a jelen Megállapodás végrehajtásához kapcsolódó megkeresések teljesítésében;
c) a visszafogadási szerzõdések végrehajtásával kapcsolatos együttmûködésben;
d) a közrendet fenyegetõ veszélyek elhárításával megbízott hatóságok feladatai ellátásához szükséges információk
átadásával.
(3) Az összekötõ tisztviselõ az együttmûködõ szerveket támogató, tanácsadó szerepet tölt be, bûnmegelõzési és
bûnüldözési intézkedések önálló elvégzésére nem jogosult.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 19. szám

3905

(4) Az összekötõ tisztviselõ feladatait az õt küldõ Szerzõdõ Fél együttmûködõ szerve utasításai és az õt fogadó Szerzõdõ
Fél együttmûködõ szervével kötött megállapodásban foglaltak szerint látja el.
(5) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai megállapodhatnak abban, hogy az egyik Szerzõdõ Fél harmadik államban
tevékenykedõ összekötõ tisztviselõje eljár a másik Szerzõdõ Fél érdekeiben is ezen harmadik államban.
(6) Az összekötõ tisztviselõ mûködésének részletes feltételeirõl a Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai megállapodnak.

15. cikk
Együttmûködés a képzés és a bûnmegelõzés területén
(1) A képzés területén folytatandó együttmûködése az alábbiakra terjed ki:
a) oktatási tervek és tananyagok cseréje;
b) közös szemináriumok és elõadások megtartása, valamint közös tanfolyamok megrendezése;
c) a másik együttmûködõ szervek képviselõinek megfigyelõként történõ meghívása, gyakorlatok és különleges
bevetési akciók bemutatása;
d) a másik együttmûködõ szervek képviselõi részvételének biztosítása tanfolyamokon.
(2) A központi kapcsolattartó szervek együttmûködnek a nemzeti szinten bevált bûnmegelõzési módszerek feltárása és
egymás közötti cseréje terén, valamint a bûnmegelõzési módszerek végrehajtásához szükséges szakértõi
szaktanácsadás megszervezésében.
(3) A jelen cikk végrehajtásában résztvevõ oktatási intézmények vezetõi szükség szerint munkatalálkozókat tartanak
az intézkedéseik elõkészítése és összehangolása érdekében.

IV. FEJEZET
JOGVISZONYOK A MÁSIK SZERZÕDÕ FÉL ÁLLAMÁNAK TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ ELJÁRÁS SORÁN
16. cikk
A beutazás, a kiutazás és a tartózkodás szabályai
(1) Ha a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, az együttmûködõ szervek tagjai a jelen Megállapodásból
származó feladataik végrehajtása érdekében a másik Szerzõdõ Fél államának területére érvényes úti okmánnyal és
érvényes, fényképpel ellátott szolgálati igazolvánnyal léphetnek be, és ott – külön engedély nélkül – a szolgálati
feladat ellátásának idejéig tartózkodhatnak és kiutazhatnak.
(2) A jelen Megállapodás 10. cikkében meghatározott fedett nyomozó, külön engedély nélkül, fedõokirattal léphet
a másik Szerzõdõ Fél államának területére, és ott a szükséges fedõokiratokkal, a szolgálati feladat ellátása idejéig
tartózkodhat. A fedõiratok mintapéldányait a központi kapcsolattartó szervek kölcsönösen megküldik egymásnak.

17. cikk
Az egyenruha viselésének és a kényszerítõ eszközök használatának szabályai
(1) A megkeresõ együttmûködõ szerv tagja a megkeresett együttmûködõ szerv államának területén a jelen
Megállapodásból származó feladatai teljesítése, továbbá az oda- és visszautazás során viselheti egyenruháját,
valamint magával viheti a szükséges szolgálati felszerelését, a lõfegyver kivételével.
(2) A megkeresõ együttmûködõ szerv tagja a megkeresett együttmûködõ szerv államának területén a jelen
Megállapodásból származó feladatai teljesítése során kényszerítõ eszközöket nem alkalmazhat.
(3) A fedett nyomozók a jelen Megállapodás 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott megállapodásban
szabályozottak szerint vihetnek magukkal lõfegyvert, illetve alkalmazhatnak kényszerítõ eszközöket.

18. cikk
Szolgálati viszonyok és az együttmûködõ szervek tagjainak védelme
(1) A megkeresõ együttmûködõ szerv tagjának szolgálati jogviszonyára, munkaviszonyára és fegyelmi felelõsségére saját
államának jogszabályai vonatkoznak.
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(2) A megkeresett együttmûködõ szerv az államának területén a jelen Megállapodásból származó feladatait teljesítõ,
a másik Szerzõdõ Fél együttmûködõ szerve tagjának ugyanolyan védelmet és segítséget nyújt, mint a saját
együttmûködõ szerve tagjának.

19. cikk
A büntetõjogi felelõsség szabályai
A jelen Megállapodás végrehajtása során a másik Szerzõdõ Fél területén eljáró, az együttmûködõ szervek tagjai által
vagy sérelmükre elkövetett bûncselekmények tekintetében azon Szerzõdõ Fél nemzeti büntetõjogi jogszabályait kell
alkalmazni, amelynek területén a tevékenységet végzik.

20. cikk
A kártérítési felelõsség szabályai
(1) Amikor az együttmûködõ szerv tagja a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelõen a másik Szerzõdõ Fél
területén teljesíti feladatát, az általa az eljárása során okozott károkért az õt küldõ Szerzõdõ Fél azon Szerzõdõ Fél
államának joga szerint felel, ahol a károkozás történt.
(2) Az a Szerzõdõ Fél, amely államának területén az (1) bekezdésben említett kár bekövetkezett, a kárt ugyanolyan
feltételek mellett téríti meg, mintha azt a saját tisztviselõje okozta volna.
(3) Az a Szerzõdõ Fél, amely együttmûködõ szervének tagja a másik Szerzõdõ Fél államának területén harmadik
személynek kárt okozott, teljes mértékben megtéríti ez utóbbi Szerzõdõ Félnek az általa a károsultnak vagy a károsult
személy jogán a kártérítésre jogosult más személyeknek kifizetett kártérítés összegét.
(4) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben – harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme
nélkül és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével – a Szerzõdõ Felek kölcsönösen lemondanak az olyan károk
megtérítésének igényérõl, amelyeket a másik Szerzõdõ Féltõl szenvedtek el, kivéve, ha a kárt szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozták.

V. FEJEZET
ADATVÉDELEM
21. cikk
Az átadható személyes adatok köre
A jelen Megállapodás végrehajtása során az együttmûködõ szervek a következõ személyes adatokat adhatják át
egymásnak:
a) a bûncselekmények elkövetésében részt vevõ személyek és ezen személyeknek a bûncselekmény elkövetésével
összefüggõ kapcsolataik személyes azonosító adatait: családi név, korábbi családi név, utónév, egyéb név
(ál-, gúny-, ragadványnév), nem, születési idõ és hely, lakóhely, jelenlegi vagy esetleges korábbi állampolgárság;
b) az a) pontban szereplõ személyek személyazonosságát igazoló okmány, útlevél vagy más úti okmány adatait
(száma, kiállításának idõpontja, a kiállító hatóság megnevezése, a kiállítás helye, az érvényesség ideje, a területi
érvényessége);
c) a bûncselekmény elkövetésében részt vevõ személyek ujj- és tenyérnyomatára, DNS profiljára, illetve mintájára,
személyleírására, fényképére vonatkozó adatokat;
d) a jelen Megállapodás 5. cikkének (2) bekezdése szerinti információkban szereplõ személyes adatokat.

22. cikk
Az adatkezelés szabályai
(1) Az adatkezelésre a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályaival összhangban kerül sor. A Szerzõdõ Felek kötelesek megtenni
minden szükséges szervezési és technikai intézkedést a személyes adatok hatékony védelmének biztosítása,
a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a megsemmisítés, az elvesztés és az elõzetes hozzájárulás nélküli
nyilvánosságra hozatal ellen.
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(2) A jelen Megállapodásban meghatározott együttmûködés keretében az együttmûködõ szervek – az Európa Tanács
Egyezménye (ETS 108. sz.), valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat rendelkezéseinek figyelembevételével –
az adatkezelésre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint járnak el:
a) a megkeresésben meg kell jelölni az átadandó adatok körét és felhasználásuk célját;
b) az adatokat átvevõ együttmûködõ szerv (a továbbiakban: átvevõ Fél) csak a jelen Megállapodásban
meghatározott célokra és az adatokat átadó együttmûködõ szerv (a továbbiakban: átadó Fél) által meghatározott
feltételekkel kezelheti a személyes adatokat. Az átvevõ Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok
felhasználásáról;
c) az adatok átadása elõtt az átadó Félnek, miután megállapította, hogy az adatok átadása szükséges a megjelölt
célra és arányos azzal, valamint összhangban áll államának belsõ jogszabályaival, meg kell gyõzõdnie az átadandó
adatok helyességérõl;
d) az adatok átadásakor az átadó Félnek állama belsõ jogszabályainak megfelelõen fel kell tüntetnie az adatok
megõrzési határidejét, amelynek leteltekor az átvevõ Fél köteles az adatokat törölni vagy zárolni, illetve
felülvizsgálni a további tárolás szükségességét;
e) a személyes adatok kizárólag a központi kapcsolattartó szerveknek adhatók át. Más szerveknek az adatok az átadó
Fél elõzetes írásbeli hozzájárulásával továbbíthatók a fenti c) pontban szereplõ feltételek vizsgálata alapján;
f) a jelen Megállapodás alapján átadott és átvett adatokról az adatkezelõ szerveknek nyilvántartást kell vezetniük,
amely legalább a következõket tartalmazza: az adatszolgáltatás célját és tartalmát, az átvevõ szervet, és az átadás
idõpontját. Az on-line adatszolgáltatást automatikusan kell nyilvántartani. A nyilvántartásokat az adott adatokra
vonatkozó belsõ jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább öt évig kell megõrizni. A nyilvántartás adatai
kizárólag az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásának ellenõrzésére használhatók fel.

23. cikk
Az érintett személy tájékoztatása
(1) A Szerzõdõ Felek – belsõ jogszabályaikkal összhangban – biztosítják, hogy az illetékes hatóságaik tájékoztatják
az érintett személyt a személyes adatok kezelésérõl.
(2) Személyes adatok átadása esetén az együttmûködõ szervek – államuk belsõ jogszabályaival összhangban – kérhetik
a másik Szerzõdõ Fél együttmûködõ szervét, hogy mellõzze az érintett személy tájékoztatását. Ilyen esetekben ez
utóbbi együttmûködõ szerv a másik Szerzõdõ Fél együttmûködõ szervének elõzetes jóváhagyása nélkül nem
tájékoztathatja az érintett személyt.

24. cikk
Adatkezelés a másik Szerzõdõ Fél államának területén folytatott eljárás során
(1) A jelen Megállapodás végrehajtása keretében, a másik Szerzõdõ Fél területén folytatott eljárás során megszerzett
személyes adatok kezelésének ellenõrzése azon együttmûködõ szerv feladata, amelynek részére ezen személyes
adatokat megszerezték. Az adatkezelés ezen Szerzõdõ Fél belsõ jogszabályai szerint történik. Ennek során be kell
tartani a személyes adatot átadó hatóság által meghatározott, adatkezelésre vonatkozó elõírásokat, amennyiben azok
összhangban állnak mindkét Szerzõdõ Fél belsõ jogszabályaival.
(2) Az együttmûködõ szervek azon tagjainak, akik a másik Szerzõdõ Fél államának területén teljesítik feladatukat, nem
biztosítható közvetlen hozzáférés az ezen Szerzõdõ Fél gépi feldolgozású személyes adataihoz.

25. cikk
Minõsített adatok átadása
Az együttmûködõ szervek a minõsített adatokat tartalmazó megkereséseket és az arra adott válaszokat, valamint
az együttmûködésük során keletkezett minõsített adatokat tartalmazó információkat – a jelen Megállapodás 3. cikke
(2) bekezdésében foglalt hatásköri szabályokra figyelemmel – közvetlenül megküldhetik egymásnak, illetve
kicserélhetik.
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26. cikk
Minõsített adatok védelme
Az együttmûködõ szervek a jelen Megállapodás végrehajtása során átvett minõsített adatok és információk
védelmére az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák:
a) a minõsített adatot átadó Fél államának belsõ jogszabályai szerint minõsített adatokat ezen adatokat átvevõ
Félnek ugyanolyan védelemben kell részesítenie, mint amilyenben a jelen Megállapodás mellékletét képezõ
megfeleltetési táblázat alapján a saját belsõ jogszabályai szerinti minõsítési jelöléssel ellátott adatait részesíti. Ez
a melléklet a jelen Megállapodás szerves részét képezi;
b) a minõsített adatot átadó Félnek meg kell jelölnie az átadott minõsített adat érvényességi idejét;
c) a minõsített adatot átadó Fél haladéktalanul, írásban tájékoztatja a minõsített adatot átvevõ Felet az adatokkal
kapcsolatos változásokról, illetve a minõsített adatok jelölésének, érvényességi idejének módosításáról,
a minõsítés megszüntetésérõl. A minõsített adatot átvevõ Fél a tájékoztatásnak megfelelõen módosítja
a minõsítési jelölést, az érvényességi idõt, illetve megszünteti a minõsített adatként történõ kezelést;
d) az átadott minõsített adatokat csak olyan célra lehet felhasználni, amilyen célból azokat átadták, és azokat csak
azon személyek számára szabad hozzáférhetõvé tenni, akik a belsõ jogszabályok elõírásai szerint erre jogosultak;
e) az átadott minõsített adatokat a jelen Megállapodásban felsorolt szerveken kívüli szerveknek csak a minõsített
adatot átadó Fél írásbeli hozzájárulása alapján lehet továbbadni;
f) a jelen Megállapodás értelmében átadott minõsített adatok harmadik ország részére történõ továbbadása csak
a minõsített adatot átadó Fél államának belsõ joga szerint illetékes hatóságának írásbeli hozzájárulása esetén
megengedett;
g) a jelen Megállapodás 12. cikke alapján létrehozott közös bûnfelderítõ-csoport munkájához szükséges minõsített
adatoknak a másik Szerzõdõ Fél együttmûködõ szervének kihelyezett tagja részére történõ hozzáférhetõvé
tételét a közös bûnfelderítõ-csoportot létrehozó szerv vezetõje – állama belsõ jogszabályaival összhangban –
engedélyezi;
h) az átadott minõsített adatok védelmét szolgáló jogszabályoknak a minõsített adatot átvevõ Félnél történt
bármilyen megsértésérõl haladéktalanul tájékoztatni kell a minõsített adatot átadó Felet. A tájékoztatásnak ki kell
térnie a jogszabályok megsértésének körülményeire és ezek következményeire, valamint a következmények
mérséklésére, és a vonatkozó jogszabályok jövõbeni megsértésének megelõzése érdekében hozott
intézkedésekre.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. cikk
Vegyes Bizottság
(1) A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodásban szabályozott együttmûködés elõsegítésére és értékelésére Vegyes
Bizottságot hoznak létre. A Vegyes Bizottság összetételérõl diplomáciai úton tájékoztatják egymást.
(2) A Vegyes Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, a Magyar Köztársaságban és a Bolgár Köztársaságban felváltva
tartja üléseit.
(3) A Vegyes Bizottság a jelen Megállapodás alkalmazásával összefüggõ kérdések megoldására és az együttmûködés
megkönnyítésére a Szerzõdõ Felek illetékes kormányzati szerveinek javaslatokat tehet.

28. cikk
A költségviselés szabályai
A jelen Megállapodás végrehajtása során – a jelen Megállapodásban foglalt eltérõ rendelkezés vagy a Szerzõdõ Felek
központi kapcsolattartó szerveinek eltérõ megállapodása hiányában – mindkét Szerzõdõ Fél maga viseli a saját
együttmûködõ szervei eljárása során felmerülõ költségeket.
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29. cikk
Más nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz való viszony
A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerzõdõ Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi
szerzõdéseiben szereplõ kötelezettségvállalásait. A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket,
amelyek a Szerzõdõ Felek európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései
sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják
vagy bármilyen más módon befolyásolják a Szerzõdõ Feleknek különösen a Csatlakozási Szerzõdéssel vállalt,
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdésbõl, az Európai Unióról szóló Szerzõdésbõl, valamint általában véve
az Európai Unió elsõdleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

30. cikk
A viták rendezése
(1) A jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban esetleg felmerülõ vitákat a Szerzõdõ Felek
a jelen Megállapodás 27. cikke alapján felállított Vegyes Bizottság keretében, tárgyalások útján rendezik.
(2) Amennyiben a vitatott kérdésben a Vegyes Bizottság nem tud dönteni, a vitát diplomáciai úton rendezik.

31. cikk
A Megállapodás hatálybalépése és egyéb rendelkezések
(1) A jelen Megállapodás azon késõbbi jegyzék kézhezvételének napjától számított kilencvenedik napon lép hatályba,
amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez
szükséges belsõ jogszabályi követelményeknek eleget tettek.
(2) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól, és azt bármelyik Szerzõdõ Fél diplomáciai úton, írásban bármikor
felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló jegyzék kézhezvételét követõ hatodik hónapot követõ napon
hatályát veszti.
(3) Mindkét Szerzõdõ Fél a jelen Megállapodás alkalmazását részben vagy egészben átmenetileg felfüggesztheti,
amennyiben az sérti vagy veszélyezteti államának szuverenitását, biztonságát, közrendjét. Az ilyen intézkedések
meghozataláról vagy visszavonásáról a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton, írásban haladéktalanul tájékoztatják
egymást. A jelen Megállapodás végrehajtásának felfüggesztése, illetve annak visszavonása az errõl szóló értesítés
kézhezvétele napján lép hatályba.
(4) A jelen Megállapodás 1. cikk 1. pontja szerinti szervek nevérõl, valamint a jelen Megállapodás 9. 11. 12. és 25. cikkeiben
foglaltak végrehajtására, illetve a 26. cikkben foglalt rendelkezések felügyeletére feljogosított szervek nevérõl
a Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás hatálybalépését követõ harminc (30) napon belül diplomáciai úton
tájékoztatják egymást. A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton, haladéktalanul tájékoztatják egymást az együttmûködõ
szervek elnevezésében vagy azok hatáskörében bekövetkezett változásokról.
(5) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság
Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalmazása és a szervezett bûnözés elleni harcban történõ
együttmûködésrõl szóló, Budapesten, 1998. november 11-én aláírt Megállapodás hatályát veszti.
(6) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság
Kormánya között a bûnügyi rendészet és a közúti közlekedés terén való együttmûködésrõl és kölcsönös
segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1983. november 15-én aláírt Egyezmény hatályát veszti.
(7) A jelen Megállapodás nyilvántartásba vételérõl az Egyesült Nemzetek fõtitkárságán, az Egyesült Nemzetek
Alapokmányának 102. cikke szerint, a magyar Szerzõdõ Fél gondoskodik. A magyar Szerzõdõ Fél a nyilvántartásba
vételrõl haladéktalanul tájékoztatja a bolgár Szerzõdõ Felet.
Készült Szófiában, 2010. december 14. napján, két eredeti példányban, magyar, bolgár és angol nyelven, valamennyi
szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás értelmezésével kapcsolatos vita esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó.
(Aláírások)
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MELLÉKLET
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bûnözés megelõzésében
és leküzdésében történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás 26. cikkéhez
A minõsített adatok jelölése és azok megfeleltetése
A Szerzõdõ Felek – a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bûnözés megelõzésében és leküzdésében
történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás 26. cikkének a) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Magyar
Köztársaság és a Bolgár Köztársaság belsõ jogszabályai alapján megállapítják, hogy a minõsített adatok alábbi
minõsítési jelölései megfelelnek egymásnak:
a Magyar Köztársaságban
„Szigorúan titkos!”
„Titkos!”
„Bizalmas!”
„Korlátozott terjesztésû!”

a Bolgár Köztársaságban
CTPO'O CEKPETHO
CEKPETHO
AOBEP3TE9HO
3A C9I/E#HO AO93BAHE

angol nyelvû megfelelõje
TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED
”

4. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 31. cikkének (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak
ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) A Megállapodás hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya
között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalmazása és a szervezett bûnözés elleni harcban történõ
együttmûködésrõl szóló, Budapesten, 1998. év november hó 11. napján aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló
118/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet hatályát veszti.
(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a rendészetért felelõs miniszter gondoskodik.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi IV. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló
megállapodás kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér
létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„KÖZÖS LÉGTÉR LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI
VALAMINT GRÚZIA KÖZÖTT
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. február 14-i ülésnapján fogadta el.
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A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
MÁLTA,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés részes felei, a továbbiakban:
„tagállamok”, és:
AZ EURÓPAI UNIÓ,
egyrészrõl, valamint
GRÚZIA, a továbbiakban: Grúzia,
másrészrõl,
MIVEL egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Grúzia Luxembourgban 1996. április 22-én
partnerségi és együttmûködési megállapodást írtak alá;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy olyan közös légteret hozzanak létre, amely a felek számára a légi fuvarozási piac
vonatkozásában kölcsönös piacra jutást tesz lehetõvé, egyenlõ versenyfeltételek biztosítása és – többek között
a biztonságra, a védelemre, a légiforgalmi szolgáltatásra, a társadalmi kérdésekre és a környezetvédelemre
vonatkozó – azonos szabályok betartása mellett;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elõmozdítsák a nemzetközi légi fuvarozási lehetõségek bõvülését – a légi fuvarozási
hálózatok fejlesztése révén is – annak érdekében, hogy eleget tegyenek az utasok és a fuvaroztatók megfelelõ
légiközlekedési szolgáltatások iránti igényeinek;
FELISMERVE a légi fuvarozásnak a kereskedelem, az idegenforgalom és a befektetések elõmozdításával kapcsolatos
jelentõségét;
TUDOMÁSUL VÉVE a Chicagóban 1944. december 7-én aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési
Egyezményben foglaltakat;
MEGÁLLAPODVA ABBAN, hogy célszerû a közös légtérre vonatkozó szabályokat az Európai Unióban érvényben lévõ
vonatkozó jogszabályokra alapozni, amint azt e megállapodás III. melléklete is elõírja;
FELISMERVE, hogy a közös légtérre vonatkozó szabályoknak való teljes körû megfelelés lehetõvé teszi a felek számára,
hogy kiaknázzák annak valamennyi lehetõségét, ideértve a piacokhoz való hozzáférés megnyitását, továbbá azt, hogy
a fogyasztók, az iparágak és a munkaerõ mindkét fél esetében a legnagyobb elõnyöket élvezzék;
FELISMERVE, hogy a közös légtér létrehozása, illetve szabályainak végrehajtása adott esetben nem valósulhat meg
átmeneti intézkedések nélkül;
FELISMERVE a technikai segítségnyújtás jelentõségét ebben a vonatkozásban;
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AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy lehetõvé tegyék a légi fuvarozók számára, hogy nyílt piacon versenyképes árakat és
szolgáltatásokat nyújtsanak az utazóközönség és a fuvarozók részére;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a légiközlekedési ipar minden ágazata – a légi fuvarozók munkavállalóit is beleértve –
részesüljön a liberalizált megállapodás elõnyeibõl;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a nemzetközi légi fuvarozásban a legmagasabb fokú biztonságot és védelmet biztosítsák, és
kifejezésre juttassák a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ, a légi fuvarozás mûködését károsan befolyásoló
és a közvéleménynek a polgári repülésbe vetett bizalmát aláaknázó olyan cselekedetek, illetve azokkal való
fenyegetések miatti súlyos aggodalmukat, amelyek a légi jármûvek biztonsága ellen irányulnak;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a légi fuvarozók számára egyenlõ versenyfeltételeket biztosítsanak, a kölcsönösen
elfogadott szolgáltatások nyújtásához méltányos és azonos lehetõségeket teremtve;
FELISMERVE, hogy az állami támogatások hátrányosan befolyásolhatják a légi fuvarozók közötti versenyt, és
veszélyeztethetik e megállapodás alapvetõ célkitûzéseit;
MEGERÕSÍTVE a környezetvédelem jelentõségét a nemzetközi légiközlekedési politika fejlesztése és alkalmazása
során, valamint felismerve a szuverén államok jogát arra, hogy e célból megfelelõ intézkedéseket tegyenek;
TUDOMÁSUL VÉVE a fogyasztóvédelem jelentõségét, beleértve a Montrealban, 1999. május 28-án létrejött,
a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítésérõl szóló egyezményben megkövetelt védelmet;
AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a meglévõ légi fuvarozási megállapodások keretét alapul vegyék, lehetõvé téve
a piacokhoz való hozzáférést, valamint azt, hogy a fogyasztók, a légi fuvarozók, a munkaerõ és a közösségek mindkét
fél esetében a legnagyobb elõnyöket élvezzék,
A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Fogalommeghatározások
Eltérõ rendelkezés hiányában, e megállapodás alkalmazásában:
1. „kölcsönösen elfogadott szolgáltatások” és „meghatározott útvonalak”: az e megállapodás 2. cikke (Jogok biztosítása)
és I. melléklete szerinti nemzetközi légi fuvarozás;
2. „a Megállapodás”: ez a megállapodás, a megállapodás mellékletei és ezek módosításai;
3. „légi fuvarozás”: utasok, poggyász, áru és postai küldemények külön-külön vagy együttesen, díj vagy ellenszolgáltatás
ellenében légi jármûveken történõ szállítása, amely – az egyértelmûség érdekében – magában foglalja
a menetrendszerû és a nem menetrendszerû (charter) légi fuvarozást és a teljes árufuvarozási szolgáltatást;
4. „illetékes hatóságok”: a Megállapodás szerinti igazgatási feladatok ellátásáért felelõs kormányhivatalok vagy
kormányzati szervek;
5. „alkalmasság”: a légi fuvarozó alkalmassága nemzetközi légi szolgáltatások mûködtetésére, vagyis kielégítõ pénzügyi
kapacitása és megfelelõ irányítási szakértelme, továbbá készsége az említett szolgáltatások mûködtetésére irányadó
törvények, rendeletek és elõírások betartására;
6. „illetõség”: a légi fuvarozó azon országhoz való tartozása, amelyben eleget tesz a tulajdonlással, a tényleges
ellenõrzéssel és a központi ügyvezetés helyével kapcsolatos követelményeknek;
7. „az Egyezmény”: a nemzetközi polgári repülésrõl szóló, 1944. december 7-én Chicagóban aláírásra megnyitott
egyezmény, beleértve:
a) az Egyezmény 94. cikkének a) pontja értelmében hatályos valamennyi olyan módosítást, amelyet Grúzia és
az Európai Unió valamely tagállama vagy tagállamai egyaránt ratifikáltak, és
b) az Egyezmény 90. cikkének értelmében elfogadott valamennyi hozzá csatolt mellékletet vagy módosítást,
amennyiben az adott melléklet vagy módosítás bármely idõpontban érvényes mind Grúzia, mind az Európai Unió
tagállama vagy tagállamai vonatkozásában, az adott kérdésre való tekintettel;
8. „Az ötödik szabadságjog”: egy állam („a jogot biztosító állam”) által egy másik állam részére („a kedvezményezett
állam”) biztosított jog vagy elõjog nemzetközi légiközlekedési szolgáltatás nyújtására a jogot biztosító állam és egy
harmadik állam területe között azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó szolgáltatás a kedvezményezett állam
területérõl indul ki vagy oda irányul;
9. „teljes költség”: a szolgáltatásnyújtás költségének és az adminisztratív általános költség fejében felszámított ésszerû
díjnak az összege, és adott esetben a környezetvédelmi költségeket tükrözõ és illetõségre való tekintet nélkül
kiszabott valamennyi alkalmazandó díj;
10. „nemzetközi légi fuvarozás”: az egynél több állam területe feletti légtérben megvalósuló légi fuvarozás;
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11. „az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás (ECAA-megállapodás)”: az Európai Közösség és tagállamai,
az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, a Horvát Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az Izlandi
Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, a Szerb Köztársaság és az Egyesült Nemzetek Ideiglenes
Koszovói Közigazgatási Missziója1 között az európai közös légtér létrehozásáról létrejött többoldalú megállapodás;
12. „euromediterrán ország”: az európai szomszédsági politikában részt vevõ bármely földközi-tengeri ország (vagyis
a Megállapodás aláírásának napján Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Libanon, Jordánia, Izrael, a palesztin
terület, Szíria és Törökország);
13. „illetõséggel rendelkezõ/illetõségû személy”: a grúz fél esetében bármely, grúz illetõségû személy vagy jogalany,
illetve az európai fél esetében valamely tagállamban illetõséggel rendelkezõ személy vagy jogalany, amennyiben
a jogalany a grúz fél esetében grúz illetõségû személyek vagy jogalanyok, az európai fél esetében pedig valamely
tagállamban vagy a IV. mellékletben meghatározott harmadik országok egyikében illetõséggel rendelkezõ személyek
vagy jogalanyok – közvetlen vagy többségi részesedés címén való – állandó, tényleges ellenõrzése alatt áll;
14. „mûködési engedélyek”: az Európai Unió és tagállamai esetében a hatályos, vonatkozó európai uniós jogszabályok
értelmében kiállított mûködési engedélyek és más releváns okmányok vagy tanúsítványok, Grúzia esetében pedig
a hatályos, vonatkozó grúz jogszabályok értelmében kiállított tanúsítványok vagy engedélyek;
15. „felek”: egyrészrõl az Európai Unió vagy tagállamai, vagy az Európai Unió és tagállamai, vonatkozó hatáskörüknek
megfelelõen (az európai fél), másrészrõl Grúzia (a grúz fél);
16. „ár”:
i.
„légi viteldíjak”: a légi járaton történõ utas- és poggyászszállítás fejében a légi fuvarozó vagy annak ügynöke vagy
más jegyértékesítõ részére fizetendõ díjak, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, ideértve az ügynöknek és
az egyéb kisegítõ szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket is; és
ii. „légi fuvardíjak”: a teherszállításért fizetendõ árak, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, ideértve az ügynöknek
és az egyéb kisegítõ szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket is.
Ez a fogalommeghatározás adott esetben magában foglalja a nemzetközi légi fuvarozással összefüggésben biztosított
földi szállítást, illetve az alkalmazás feltételeit.
17. „a központi ügyvezetés helye”: légi fuvarozó azon fél területén található központi irodája vagy székhelye, amelyen
belül a légi fuvarozó elsõdleges pénzügyi feladatait és mûködésének irányítását gyakorolják, ideértve annak
folyamatos légi alkalmassági irányítását is;
18. „közszolgáltatási kötelezettség”: a légi fuvarozókra háruló bármely arra vonatkozó kötelezettség, hogy
a meghatározott útvonalon minimális menetrendszerû légi szolgáltatást biztosítsanak, megfelelve a folyamatosságot,
a rendszerességet, az árképzést és a minimális kapacitást érintõ olyan rögzített elõírásoknak, amelyeknek a légi
fuvarozók nem tennének eleget, ha kizárólag üzleti érdekeiket vennék figyelembe. Az érintett fél a légi fuvarozók
számára közszolgáltatási kötelezettségeik teljesítése fejében kompenzációt nyújthat;
19. „állami támogatás”: bármely, a hatóságok vagy regionális szervezetek, illetve egyéb állami szervezetek által nyújtott
pénzügyi hozzájárulás, amely például az alábbi formát öltheti:
a) valamely kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet azon gyakorlata, amely pénzeszközök közvetlen
átengedését – például juttatásokat, kölcsönöket vagy tõkeinjekciót –, pénzeszközöknek a vállalkozás részére
történõ lehetséges közvetlen átruházását, illetve a vállalkozás kötelezettségeinek – például kölcsöngaranciáknak,
tõkeinjekciónak, tulajdonlásnak, csõdvédelemnek vagy biztosításnak – az átvállalását foglalja magában;
b) valamely kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet egyébként esedékes bevételérõl lemond, azt
nem hajtja be vagy annak mértékét indokolatlanul csökkenti;
c) valamely kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet az általános infrastruktúrától eltérõ árukat vagy
szolgáltatásokat biztosít, vagy árukat, illetve szolgáltatásokat vásárol;
d) valamely kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet kifizetéseket teljesít egy finanszírozási
mechanizmus számára, vagy magánszervet bíz meg azzal, illetve utasít arra, hogy hajtson végre egy vagy több
olyan feladatot az a), b) és c) pontban ismertetettek közül, amelyek rendes körülmények között a kormányra
hárulnának, és valójában gyakorlatilag nem különböznek a kormányok által általában követett gyakorlattól;
és általa a kedvezményezett elõnyhöz jut.
20. „SESAR”: az egységes európai égbolt mûszaki megvalósulása, amely az új generációs légiforgalmi-irányítási
rendszerek koordinált, összehangolt kutatását, fejlesztését és felhasználását biztosítja;

1

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. számú határozata értelmében.
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21. „terület”: Grúzia esetében az országgal határos, és annak fennhatósága, szuverenitása, protektorátusa vagy
mandátuma alatt álló szárazföldi területek és felségvizek, az Európai Unió esetében pedig azok a földterületek
(szárazföldi területek és szigetek), belvizek és felségvizek, amelyeken az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai
Unió mûködésérõl szóló szerzõdés alkalmazandó, az említett szerzõdésekben és az ezeket felváltó okmányokban
megállapított feltételek szerint. A Megállapodás Gibraltár repülõterére történõ alkalmazása nem érinti a Spanyol
Királyság és az Egyesült Királyság által a repülõtér helyéül szolgáló terület feletti szuverenitással kapcsolatos
jogvitában elfoglalt jogi álláspontokat, és Gibraltár repülõterének a 2006. szeptember 18-án a tagállamok között
fennálló európai uniós légiközlekedési intézkedések tekintetében való további felfüggesztését a Gibraltár
repülõterérõl szóló, 2006. szeptember 18-án Córdobában elfogadott miniszteri nyilatkozatnak megfelelõen;
22. „használati díj”: a légi fuvarozókra a repülõtér, a repülõtéri környezet, a légiforgalmi, illetve légiközlekedés-védelmi
berendezések vagy szolgáltatások – a kapcsolódó szolgáltatásokat és berendezéseket is beleértve – igénybevételéért
kiszabott díj.

I. CÍM
GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK
2. cikk
Jogok biztosítása
1. Az I. és a II. melléklettel összhangban mindegyik fél biztosítja a másik fél számára a másik fél légi fuvarozói által végzett
nemzetközi légi fuvarozás tekintetében az alábbi jogokat:
a) a területén leszállás nélkül történõ átrepülés joga;
b) a területén való leszállás joga, amennyiben az nem az utasok, a poggyász, az áru és/vagy a postai küldemények
légi fuvarozásba történõ felvételére vagy kirakására irányul (nem-kereskedelmi célú leszállás);
c) meghatározott útvonalon kölcsönösen elfogadott szolgáltatás nyújtása során a területén való leszállás joga,
amennyiben az az utasok, poggyász, áru és/vagy postai küldemények – külön-külön vagy együttesen – légi
fuvarozásba történõ felvételére vagy kirakására irányul; és
d) a Megállapodásban meghatározott egyéb jogok.
2. A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ oly módon, mintha az:
a) jogot adna Grúzia légi fuvarozói számára – bármely tagállam területén – az adott tagállam területének egy másik
pontja felé tartó utasok, poggyász, áru és/vagy postai küldemények ellentételezés mellett a fedélzetre való
felvitelére;
b) jogot adna az Európai Unió légi fuvarozói számára – Grúzia területén – a Grúzia területének egy másik pontja felé
tartó utasok, poggyász, áru és/vagy postai küldemények ellentételezés mellett a fedélzetre való felvitelére.

3. cikk
Engedély
1. Az egyik fél légi fuvarozója által benyújtott mûködési engedélyre irányuló kérelem kézhezvételekor a másik fél
illetékes hatóságai minimális eljárási határidõvel adják ki a megfelelõ engedélyeket, feltéve hogy:
a) grúz légi fuvarozó esetében:
–
a légi fuvarozó központi ügyvezetésének helye Grúziában található, és a légi fuvarozó Grúzia alkalmazandó
jogszabályaival összhangban érvényes mûködési engedéllyel rendelkezik; és
–
a légi fuvarozó tényleges szabályozási ellenõrzését Grúzia gyakorolja és tartja fenn; és
–
a Megállapodás 6. cikkének (Befektetés) eltérõ rendelkezése hiányában a légi fuvarozó Grúzia és/vagy grúz
illetõségû személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, illetve a tényleges ellenõrzést felette Grúzia
és/vagy grúz illetõségû személyek gyakorolják.
b) az Európai Unió légi fuvarozója esetében:
–
a légi fuvarozó központi ügyvezetésének helye az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés értelmében
vett tagállam területén található, és a légi fuvarozó érvényes mûködési engedéllyel rendelkezik; és
–
a légiközlekedési vállalat hatékony szabályozási ellenõrzését az üzemben tartási engedély kiadásáért
felelõs tagállam gyakorolja és tartja fenn, és az illetékes légiforgalmi hatóság egyértelmûen meg van
határozva; és
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–

c)
d)

a Megállapodás 6. cikkének (Befektetés) eltérõ rendelkezése hiányában a légi fuvarozó egy tagállam
és/vagy egy tagállamban illetõséggel rendelkezõ személyek, vagy a IV. mellékletben felsorolt egyéb
államok és/vagy az ezekben illetõséggel rendelkezõ személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában áll;
a légi fuvarozó eleget tesz a légi fuvarozás üzemeltetése tekintetében illetékes hatóság által szokásosan
alkalmazott törvényeknek és rendeleteknek; és
a 14. cikkben (A légi közlekedés biztonsága) és a 15. cikkben (A légi közlekedés védelme) foglalt rendelkezéseket
fenntartják és alkalmazzák.

4. cikk
A szabályozási döntések kölcsönös elismerése
a légi alkalmasság, a tulajdonlás és az ellenõrzés tekintetében
Valamely fél légi fuvarozója engedély iránti kérelmének kézhezvételekor a másik fél illetékes hatósága ugyanúgy
elismeri az elsõ fél illetékes hatósága által az érintett légi fuvarozó alkalmasságára és/vagy illetõségére vonatkozóan
hozott döntést, mintha ezt a döntést saját illetékes hatóságai hozták volna, és az alábbi a) és b) pontban foglaltak
kivételével ilyen kérdésekkel a továbbiakban nem foglalkozik.
a) Amennyiben a légi fuvarozó engedély iránti kérelmének kézhezvételét vagy ilyen engedély megadását követõen
a kedvezményezett fél illetékes hatóságai okkal feltételezik, hogy a másik fél illetékes hatóságai által hozott
döntés ellenére a Megállapodás 3. cikke (Engedély) szerinti, a megfelelõ engedélyek kiadására vonatkozó
feltételek nem teljesültek, errõl haladéktalanul tájékoztatják az említett hatóságokat, feltételezésüket
megfelelõen indokolva. Ilyen esetben bármelyik fél kezdeményezhet konzultációt – ideértve az érintett illetékes
hatóságok képviselõivel folytatott konzultációt is – és/vagy kérhet a feltételezéssel kapcsolatos kiegészítõ
információkat, és az ilyen kérelmeknek a lehetõ leghamarabb eleget kell tenni. Ha a kérdés tisztázatlan marad,
az ügyet bármelyik fél a Megállapodás 22. cikke (Vegyes bizottság) szerint létrejött vegyes bizottság elé viheti.
b) Ez a cikk nem vonatkozik az alábbiakkal kapcsolatos döntések elismerésére:
–
biztonsági tanúsítványok vagy engedélyek;
–
biztonsági intézkedések; vagy
–
biztosítási fedezet.

5. cikk
Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása
1. Mindegyik fél illetékes hatósága jogosult arra, hogy a másik fél légi fuvarozójának mûködési engedélyét elutasítsa,
visszavonja, felfüggessze vagy korlátozza, illetve üzemelését egyéb módon felfüggessze vagy korlátozza,
amennyiben:
a) grúz légi fuvarozó esetében:
–
a légi fuvarozó központi ügyvezetésének helye nem Grúziában található, és a légi fuvarozó Grúzia
alkalmazandó jogszabályaival összhangban nem rendelkezik érvényes mûködési engedéllyel; vagy
–
a légi fuvarozó tényleges szabályozási ellenõrzését nem Grúzia gyakorolja vagy tartja fenn; vagy
–
a Megállapodás 6. cikkének (Befektetés) eltérõ rendelkezése hiányában a légi fuvarozó nem áll Grúzia
és/vagy grúz illetõségû személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában, illetve a tényleges ellenõrzést
felette nem Grúzia és/vagy grúz illetõségû személyek gyakorolják.
b) az Európai Unió légi fuvarozója esetében:
–
a légi fuvarozó központi ügyvezetésének helye nem az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
értelmében vett tagállamok egyikének területén található, és a légi fuvarozó nem rendelkezik érvényes
mûködési engedéllyel;
–
a légi fuvarozó tényleges szabályozási ellenõrzését nem az üzemben tartási engedély kiadásáért felelõs
tagállam gyakorolja és tartja fenn, valamint nincs egyértelmûen meghatározva az illetékes légiforgalmi
hatóság; vagy
–
a Megállapodás 6. cikkének (Befektetés) eltérõ rendelkezése hiányában a légi fuvarozó nem áll egy tagállam
és/vagy egy tagállamban illetõséggel rendelkezõ személyek, továbbá a IV. mellékletben felsorolt egyéb
államok és/vagy az ezekben illetõséggel rendelkezõ személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában,
illetve felette a tényleges ellenõrzést nem egy tagállam és/vagy egy tagállamban illetõséggel rendelkezõ
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személyek, továbbá a IV. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy az ezekben illetõséggel rendelkezõ
személyek gyakorolják;
c) a légi fuvarozó nem tett eleget a Megállapodás 7. cikkében (Törvények és rendeletek betartása) említett
törvényeknek és rendeleteknek; vagy
d) a 14. cikkben (A légi közlekedés biztonsága) és a 15. cikkben (A légi közlekedés védelme) foglalt rendelkezéseket
nem tartják fenn vagy nem alkalmazzák; vagy
e) az egyik fél a Megállapodás 8. cikkével (Versenykörnyezet) összhangban azt állapítja meg, hogy
a versenykörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek.
2. Az e cikkben meghatározott jogok csak a másik fél illetékes hatóságaival történt egyeztetés után gyakorolhatók,
kivéve, ha e cikk (1) bekezdése c) vagy d) alpontjának való további meg nem felelés megakadályozása céljából azonnali
intézkedés megtételére van szükség.
3. Az e cikkben megállapított jogait egyik fél sem használhatja arra, hogy egy fél bármely légi fuvarozójának engedélyét
azon az alapon utasítsa el, vonja vissza, függessze fel vagy korlátozza, hogy az említett légi fuvarozó nem áll az európai
közös légtérrõl szóló megállapodás egy vagy több részes fele, illetve az ezekben illetõséggel rendelkezõ személyek
többségi tulajdonában és/vagy a tényleges ellenõrzést felette nem az európai közös légtérrõl szóló megállapodás egy
vagy több részes fele, illetve az ezekben illetõséggel rendelkezõ személyek gyakorolják, feltéve, hogy az európai közös
légtérrõl szóló megállapodás említett részes fele(i) viszonosságot biztosít(anak).

6. cikk
Befektetés
A Megállapodás 3. cikke (Engedély) és 5. cikke (Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása)
ellenére megengedett egy grúz légi fuvarozó valamely tagállam vagy egy tagállamban illetõséggel rendelkezõ
személy általi többségi tulajdonlása vagy tényleges ellenõrzése, illetve európai uniós légi fuvarozó Grúzia vagy grúz
illetõségû személy által történõ többségi tulajdonlása vagy tényleges ellenõrzése a Megállapodás 22. cikkének
(Vegyes bizottság) (2) bekezdésével összhangban létrehozott vegyes bizottság elõzetes határozata alapján.
A határozat megállapítja a Megállapodás szerinti kölcsönösen elfogadott szolgáltatások nyújtására, valamint
a harmadik országok és a felek közötti szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket. A megállapodás 22. cikke (Vegyes
bizottság) (8) bekezdésének rendelkezései az említett határozatra vonatkozóan nem alkalmazandók.

7. cikk
A törvények és rendeletek betartása
1. Az egyik fél területére történõ belépéskor, ott tartózkodáskor, illetve onnan való távozáskor a légi fuvarozásban
üzemeltetett légi jármû területre történõ belépésével, valamint onnan való távozásával kapcsolatos, illetve az ilyen
légi jármû üzemeltetésére és irányítására vonatkozó, az adott területen hatályos törvényeknek és rendeleteknek
a másik fél légi fuvarozói megfelelnek.
2. Az egyik fél területére történõ belépéskor, ott tartózkodáskor, illetve onnan való távozáskor a légi jármûvön
tartózkodó utasok, személyzet vagy rakomány területre történõ belépésével, valamint onnan való távozásával
kapcsolatos, az adott területen hatályos törvényeknek és rendeleteknek (beleértve a belépésre, engedélyezésre,
bevándorlásra, útlevelekre, vámvizsgálatra és karanténra vonatkozó rendelkezéseket, illetve a postai küldemények
esetében a postai rendelkezéseket) a másik fél légi fuvarozóinak utasai, személyzete vagy rakománya –, illetve
a nevükben eljáró személyek – megfelelnek.

8. cikk
Versenykörnyezet
1. A felek megerõsítik, hogy közös célkitûzésük egy, a légi járatok mûködtetésével kapcsolatos tisztességes
versenykörnyezet kialakítása. A felek elismerik, hogy a légi fuvarozók akkor folytatnak a legvalószínûbb módon
tisztességes versenyt, amennyiben ezek a légi fuvarozók teljes mértékben kereskedelmi alapon mûködnek, és nem
részesülnek állami támogatásban.
2. A megállapodás alkalmazási területén és a Megállapodás különös rendelkezéseinek sérelme nélkül az illetõségi alapon
történõ megkülönböztetés tilos.
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3. A versenyt egyes vállalkozások vagy légi közlekedési termékek vagy szolgáltatások elõnyben részesítésével torzító
vagy ezzel fenyegetõ állami támogatás a Megállapodás megfelelõ érvényesülésével összeegyeztethetetlen,
amennyiben befolyásolhatja a felek között a légi közlekedési ágazatban zajló kereskedelmet.
4. Az e cikkel ellentétes magatartásokat az Európai Unióban alkalmazandó versenyszabályok követelményei szerint kell
megítélni, különösen az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikke alapján, és az európai uniós
intézmények által elfogadott értelmezõ dokumentumok alapján.
5. Ha az egyik fél azt állapítja meg, hogy a másik fél területén – különösen állami támogatás következtében – olyan
feltételek állnak fenn, amelyek hátrányosan érintenék a légi fuvarozók tisztességes és egyenlõ versenyfeltételeit,
észrevételeket nyújthat be a másik félnek. Ezen túlmenõen kérheti a Megállapodás 22. cikke (Vegyes bizottság) szerinti
vegyes bizottság ülésének összehívását. A konzultációkat a kérelem kézhezvételétõl számított 30 napon belül kell
megkezdeni. Amennyiben a konzultációk megkezdésétõl számított 30 napon belül nem jön létre kielégítõ mértékben
megegyezés, ez alapul szolgál a konzultációkat kérõ fél számára a másik fél légi fuvarozója (légi fuvarozói)
engedélyének elutasítására, visszatartására, visszavonására, felfüggesztésére vagy megfelelõ feltételekhez kötésére,
összhangban a Megállapodás 5. cikkével (Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása).
6. Az e cikk (5) bekezdése szerinti intézkedéseknek megfelelõknek és arányosaknak kell lenniük, hatályukat és
idõtartamukat tekintve pedig a feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódniuk. Az intézkedések kizárólag
az e cikkben említett állami támogatás vagy feltételek elõnyeit élvezõ légi fuvarozó(k)ra irányulhatnak, és nem
sérthetik bármelyik fél azon jogát, hogy a 24. cikk (Védintézkedések) értelmében intézkedést tegyen.
7. Bármelyik fél – a másik félhez intézett értesítéssel egyidejûleg – kapcsolatba léphet a másik fél területén lévõ, állami,
tartományi vagy helyi szintû illetékes kormányzati szervekkel az e cikkel kapcsolatos kérdések megvitatása céljából.
8. E cikk rendelkezései nem érintik a feleknek a területükön meglévõ közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó
törvényeit és rendeleteit.

9. cikk
Kereskedelmi lehetõségek

1.
2.

3.

4.

A légi fuvarozó képviselõi
A felek légi fuvarozói képviseleteket hozhatnak létre a másik fél területén a légi fuvarozás hirdetése és értékesítése,
valamint a kapcsolódó tevékenységek céljából.
A felek légi fuvarozói – a másik félnek a belépésre, a tartózkodásra és a munkavállalásra vonatkozó törvényeivel és
rendeleteivel összhangban – bevihetik a másik fél területére és ott foglalkoztathatják a légi fuvarozás nyújtásához
szükséges igazgatási, értékesítési, mûszaki, üzemeltetési és egyéb szakértõ személyzetet.
Földi kiszolgálás
a) Az alábbi b) pont sérelme nélkül minden légi fuvarozónak joga van a másik fél területén történõ földi
kiszolgálással kapcsolatban:
i.
saját földi kiszolgálását („saját kiszolgálás”) ellátni, vagy döntése szerint
ii.
választani a teljes vagy részleges földi kiszolgálást nyújtó, egymással versenyben álló vállalatok közül,
amennyiben a felek törvényei és rendeletei értelmében a piacra jutás számukra megengedett, és
amennyiben ilyen szolgáltatók jelen vannak a piacon.
b) Az a) pont i. és ii. alpontjában foglalt jogok csak a másik fél területén alkalmazandó törvények és rendeletek
szerinti fizikai vagy mûködési korlátoknak vethetõk alá az alábbi földi kiszolgálási szolgáltatások esetében:
poggyászkezelés, leszállópálya-kezelés, üzemanyag- és kenõanyag-kezelés, áru- és postakezelés az árunak és
a postai küldeményeknek a terminál és a légi jármû közötti fizikai kezelésére tekintettel. Amennyiben az effajta
korlátok a saját kiszolgálást nem teszik lehetõvé, és a földi kiszolgálást nyújtó szolgáltatók között nem áll fenn
valódi verseny, minden ilyen szolgáltatásnak valamennyi légi fuvarozó számára egyenlõen és
megkülönböztetéstõl mentesen hozzáférhetõnek kell lennie; az ilyen szolgáltatások díjai nem haladhatják meg
azok összköltségét, beleértve az eszközök értékcsökkenés utáni ésszerû megtérülését.
Értékesítés, helyi kiadások és a pénzeszközök átutalása
Bármelyik fél bármely légi fuvarozója közvetlenül és/vagy a légi fuvarozó belátása szerint az ügynökein vagy a légi
fuvarozó által felhatalmazott egyéb közvetítõn keresztül értékesítheti légi fuvarozási szolgáltatásait a másik fél
területén. Minden légi fuvarozó jogosult ilyen légi fuvarozási szolgáltatást értékesíteni, és bármely személy jogosult
ilyen légi fuvarozási szolgáltatást az érintett terület valutájában vagy szabadon átváltható valutákban megvásárolni.
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5. Minden kijelölt légi fuvarozó igénye szerint átválthatja és a másik fél területérõl hazautalhatja helyi bevételeit, kivéve
ha ez nem egyeztethetõ össze a választása szerinti ország vagy országok általánosan alkalmazandó törvényeivel és
rendelkezéseivel. Az átváltást és hazautalást azonnal, korlátozás és illetékkivetés nélkül engedélyezni kell a folyó
bankmûveletekre és átutalásra, a légi fuvarozó utalásra vonatkozó alapkérelmének idõpontjában alkalmazandó
árfolyamon.
6. Mindegyik fél légi fuvarozója a másik fél területén helyi valutában fizethet a helyi kiadásokért, az üzemanyag-vásárlást
is beleértve. A felek légi fuvarozói mérlegelésük szerint a helyi valutaátváltási szabályozás szerint szabadon átváltható
valutában fizethetik ki az ilyen kiadásokat a másik fél területén.
Együttmûködési megállapodások
7. A Megállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások üzemeltetése vagy nyújtása során a felek bármely légi fuvarozója
kereskedelmi együttmûködési megállapodásokat köthet, például helyfoglalási (blocked space) vagy helymegosztási
(code share) üzemeltetési együttmûködés céljából:
a) a felek valamely légi fuvarozójával (légi fuvarozóival); és
b) harmadik ország valamely légi fuvarozójával (légi fuvarozóival); és
c) valamely felszíni, szárazföldi vagy tengeri fuvarozóval;
amennyiben i. az ilyen megállapodások valamennyi részes fele rendelkezik a megfelelõ útvonalengedéllyel, és ii.
a megállapodások eleget tesznek az ilyen megállapodásokban szokásosan alkalmazott biztonsági és versenyjogi
követelményeknek. A fuvarozási szolgáltatás értékesítésére – a helymegosztást is beleértve – tekintettel a vásárlót
az értékesítés alkalmával, de mindenképpen a beszállást megelõzõen tájékoztatni kell arról, hogy a szolgáltatás egyes
szakaszaiban mely fuvaroztatók fognak eljárni.
8. a) Az utasszállítás tekintetében, a felszíni fuvarozást végzõ szolgáltatók nem tartoznak a légi közlekedésre
vonatkozó törvények és rendeletek hatálya alá kizárólag azon az alapon, hogy az ilyen felszíni fuvarozást a légi
fuvarozó a saját nevében végzi. A felszíni fuvarozást végzõ szolgáltatók mérlegelési jogkörrel rendelkeznek
a tekintetben, hogy kötnek-e együttmûködési megállapodásokat. A konkrét megállapodásokra vonatkozó
döntés meghozatalakor a felszíni fuvarozást végzõ szolgáltatók figyelembe vehetik többek között a fogyasztók
érdekeit, valamint a technikai, gazdasági, térbeli és kapacitásbeli korlátokat.
b) A Megállapodás bármely más rendelkezése ellenére a felek légi fuvarozói és közvetett árufuvarozási szolgáltatói
korlátozás nélkül alkalmazhatnak továbbá a légi fuvarozáshoz kapcsolódó bármilyen felszíni árufuvarozást Grúzia
és az Európai Unió területén lévõ bármely pontra vagy pontról, illetve harmadik országokban, ideértve
valamennyi vámhivatallal rendelkezõ repülõtérre és repülõtérrõl való szállítást is, és ideértve adott esetben
a hatályos törvények és rendeletek alapján a vámszabad raktárban lévõ áru fuvarozására való jogosultságo(ka)t is.
Az ilyen – felszínen vagy légi úton haladó – áru vámkezelésre jogosult, illetve azzal a repülõtéri vámhivatalhoz
lehet fordulni. A légi fuvarozók belátásuk szerint maguk biztosíthatják felszíni közlekedésüket, vagy egyéb felszíni
fuvarozót – beleértve az egyéb légi fuvarozók által üzemeltetett felszíni fuvarozást és a közvetett légi árufuvarozó
szolgáltatókat – bízhatnak meg. Az ilyen kombinált árufuvarozási szolgáltatásokat a kombinált légi- és a felszíni
fuvarozásra kiszabott egységes, átfogó áron kínálhatják, feltéve hogy a fuvaroztatót nem tévesztik meg az ilyen
fuvarozás tényeit illetõen.
Kölcsönbérlet
9. a) A felek légi fuvarozói jogosultak a kölcsönösen elfogadott szolgáltatások nyújtására bármely légi fuvarozótól
bérelt légi jármû és személyzet alkalmazásával, ideértve harmadik országok légi fuvarozóit is, amennyiben az ilyen
értelmû megállapodásban részes valamennyi fél eleget tesz az ilyen megállapodásokban részt vevõ felek által
szokásosan alkalmazott törvények és rendeletek szerinti feltételeknek.
b) Egyik fél sem írja elõ a berendezését bérbe adó légi fuvarozók számára a Megállapodás szerinti forgalmi jogok
meglétét.
c) A harmadik ország légi fuvarozója légi jármûvének egy grúz légi fuvarozó, vagy a Megállapodás IV. mellékletében
említettektõl eltérõ harmadik ország légi fuvarozója légi jármûvének az Európai Unió egy légi fuvarozója általi,
a személyzet is magába foglaló, a Megállapodásban foglalt jogok kihasználására irányuló bérlete (teljes bérlet,
wet-leasing) csak kivételes esetben lehetséges vagy csak átmeneti szükségletet elégíthet ki. A kölcsönbérletet
a bérbe adó légi fuvarozó engedélyét kiadó hatósághoz elõzetes jóváhagyásra be kell nyújtani, valamint el kell
juttatni a másik fél illetékes hatóságaihoz.
Franchise és márkahasználat
10. A felek légi fuvarozói jogosultak bármelyik fél vagy harmadik ország vállalkozásaival – a légi fuvarozókat is beleértve –
franchise- vagy márkahasználati megállapodásokat kötni, feltéve hogy a légi fuvarozók rendelkeznek a megfelelõ
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engedéllyel, és eleget tesznek az ilyen megállapodások tekintetében a felek által szokásosan alkalmazott törvények és
rendeletek értelmében meghatározott feltételeknek, ideértve különösen a szolgáltatást üzemeltetõ légi fuvarozó
kilétének nyilvánosságra hozatalát.

10. cikk
Vámok és adózás
1. Az egyik fél területére történõ megérkezéskor a másik fél légi fuvarozója által a nemzetközi légi fuvarozásban
üzemeltetett légi jármûvek, azok szokásos felszerelései, az üzem- és kenõanyagok, a mûszaki fogyóeszközök, a földi
berendezések, a pótalkatrészek (a hajtómûveket is beleértve), a légi jármûvek készletei (többek között az utasok által
a repülés alatt korlátozott mennyiségekben megvásárolható vagy elfogyasztható élelmiszerek, italok és égetett
szeszes italok, dohányáru és egyéb termékek), valamint más, kizárólag a nemzetközi légi fuvarozásban részt vevõ légi
jármû üzemeltetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatos vagy annak során használt cikkek a viszonosság alapján
mentesek a) az Európai Unió nemzeti vagy helyi hatóságai által kivetett és b) nem a nyújtott szolgáltatások költségén
alapuló valamennyi importkorlátozás, vagyon- és tõkeadó, vám, közvetett fogyasztási adó és hasonló díj és illeték alól,
feltéve hogy e berendezések és készletek a légi jármû fedélzetén maradnak.
2. Viszonossági alapon, az alkalmazandó jogszabályok alapján mentesek továbbá az e cikk (1) bekezdésében említett
adók, vámok, díjak és egyéb terhek alól, a nyújtott szolgáltatás költségén alapuló díjak kivételével:
a) a valamely fél területére – ésszerû határokon belül – bevitt vagy ott beszerzett, és a másik fél nemzetközi légi
közlekedésben részt vevõ légi fuvarozójának a területet elhagyó légi jármûvén való felhasználás céljából a légi
jármû fedélzetére felvitt készletek, még abban az esetben is, ha ezeket a készleteket a repülésnek azon fél
területére esõ szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték;
b) az egyik fél területére a másik félnek a nemzetközi légi fuvarozásban üzemeltetett légi jármû mûszaki kiszolgálása,
karbantartása vagy javítása céljából bevitt földi berendezései és pótalkatrészei (beleértve a hajtómûveket);
c) az egyik fél területére a másik fél nemzetközi légi közlekedésben részt vevõ légi fuvarozójának légi jármûvén való
felhasználás céljából bevitt vagy ott beszerzett üzemanyag, kenõanyagok és mûszaki fogyóeszközök, még abban
az esetben is, ha ezeket a készleteket a repülésnek azon fél területére esõ szakaszán használják, ahol azokat
a fedélzetre felvitték;
d) a felek vámjogszabályai értelmében, az egyik fél területére bevitt vagy ott beszerzett olyan nyomtatott anyagok,
amelyeket a másik fél nemzetközi légi fuvarozásban részt vevõ légi fuvarozójának a területet elhagyó légi
jármûvén való felhasználás céljából a fedélzetre felvittek, még akkor is, ha ezeket a készleteket a repülés azon fél
területére esõ szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték; és
e) a repülõtereken és az árufuvarozási terminálokon alkalmazandó biztonsági és védelmi felszerelések.
3. Az ezzel ellentétes értelmû rendelkezések sérelme nélkül a Megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza
a feleket abban, hogy egy légi fuvarozónak egy adott terület két pontja között szolgáltatást nyújtó légi jármûvében
történõ felhasználásra szánt és a területükön megkülönböztetésmentes alapon beszerzett üzemanyagokra adót,
vámot, díjat vagy illetéket vessenek ki.
4. Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett berendezések és készletek esetében elõírhatják azoknak a megfelelõ
hatóságok felügyelete vagy ellenõrzése alá helyezését, illetve a megfelelõ vámok és adók megfizetése nélküli
elszállításának tilalmát.
5. Az e cikkben biztosított mentességek abban az esetben is igénybe vehetõk, ha az egyik fél légi fuvarozói az e cikk (1) és
(2) bekezdésében meghatározott tételeknek a másik fél területére történõ átszállítására vagy kölcsönzésére egy olyan
légi fuvarozóval kötöttek szerzõdést, amely hasonlóképpen élvezi a másik fél által biztosított effajta mentességeket.
6. E Megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza a feleket abban, hogy adót, vámot, díjat vagy illetéket
vessenek ki az utasok részére értékesített, nem a fedélzeten történõ fogyasztásra szánt árukra, a területükön belüli két
olyan pont között üzemeltetett légi járat mûködtetésének egy szakasza során, ahol a beszállás vagy a kiszállás
engedélyezett.
7. A felek területén közvetlen tranzitként áthaladó poggyász és áru mentes a nem a nyújtott szolgáltatás költsége alapján
kivetett adók, vámok, díjak és hasonló illetékek alól.
8. A légi jármûvön használt szokásos berendezések, valamint az egyik szerzõdõ fél légi fuvarozója által használt légi
jármû fedélzetén szokásosan tárolt anyagok és készletek a másik szerzõdõ fél területén csak az adott területen
mûködõ vámhatóságok jóváhagyásával rakodhatók ki. Ebben az esetben megkövetelhetõ, hogy azokat
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az újraexportálás vagy a vámszabályoknak megfelelõ egyéb felhasználás idõpontjáig az említett hatóságok
felügyelete alá helyezzék.
9. A Megállapodás rendelkezései az importot terhelõ forgalmi adó kivételével nem érintik a héa területét. Egy tagállam és
Grúzia között a jövedelem és a tõke kettõs adóztatásának elkerülése tekintetében hatályban lévõ, vonatkozó
egyezmények rendelkezéseit a Megállapodás nem módosítja.

11. cikk
A repülõterek, valamint a légiközlekedési létesítmények és szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatos egyéb terhek
1. Mindkét fél biztosítja, hogy az egyik fél díjszabásért felelõs illetékes hatóságai vagy szervei által a másik fél légi
fuvarozóira a léginavigációs és légi irányítási szolgáltatások, a repülõtér, a légiközlekedés-biztonság és a kapcsolódó
berendezések és szolgáltatások igénybevételéért kivethetõ díjak igazságosak, ésszerûek, indokolatlan
megkülönböztetéstõl mentesek és a felhasználók csoportjai között méltányosan megosztottak legyenek. A másik fél
légi fuvarozóira kiszabott használati díjak tükrözhetik – de nem haladhatják meg – a repülõtéren vagy
a repülõtérrendszeren belül található megfelelõ repülõtéri és légiközlekedés-biztonsági berendezések és
szolgáltatások biztosításának a díjszabásért felelõs illetékes hatóságoknál vagy szerveknél felmerülõ teljes költségét.
Az ilyen díjak tartalmazhatják az eszközök értékcsökkenés utáni ésszerû megtérülését. A díjszabás alá tartozó
berendezéseket és szolgáltatásokat hatékony és gazdaságos módon kell biztosítani. A másik fél légi fuvarozóira
kivetett ilyen használati díjakat semmilyen esetben sem lehet a bármely más légi fuvarozó számára a díjak
meghatározásakor rendelkezésre álló legelõnyösebb feltételeknél kedvezõtlenebb feltételekkel kiszabni.
2. A felek elõírják a területükön a díjszabásért felelõs illetékes hatóságok vagy szervek és a szolgáltatásokat és
a létesítményeket igénybe vevõ légi fuvarozók és/vagy képviselõik közötti konzultációt, valamint biztosítják
a díjszabásért felelõs illetékes hatóságok vagy szervek és a légi fuvarozók vagy képviselõik közötti azon információk
cseréjét, amelyek – e cikk (1) és (2) bekezdésének elveivel összhangban – szükségesek lehetnek a díjak ésszerûségének
megfelelõ felülvizsgálatához. A felek biztosítják, hogy a díjszabásért felelõs illetékes hatóságok vagy szervek
a felhasználókat a használati díjak módosítására irányuló minden javaslat esetében ésszerû idõn belül értesítsék annak
érdekében, hogy a szóban forgó hatóságok vagy szervek a módosítások végrehajtása elõtt figyelembe vehessék
a felhasználók véleményét.
3. A Megállapodás 23. cikke (Vitarendezési eljárás és választottbíráskodás) szerinti vitarendezési eljárás során egyik fél
sem vonható felelõsségre e cikk rendelkezéseinek megsértéséért, kivéve ha:
a) elmulasztja a másik fél által kifogásolt díjak vagy gyakorlat ésszerû határidõn belüli felülvizsgálatát; vagy
b) az ilyen felülvizsgálatot követõen elmulasztja a hatáskörébe tartozó valamennyi, az e cikkel
összeegyeztethetetlen díjak vagy gyakorlat orvoslását szolgáló intézkedést megtenni.

12. cikk
Díjszabás
1. A felek lehetõvé teszik, hogy az árakat a légi fuvarozók a szabad és tisztességes verseny alapján szabadon állapítsák
meg.
2. A felek nem követelik meg az árak bejelentését vagy a róluk szóló értesítést.
3. Az illetékes hatóságok többek között megvitathatják az esetleg jogtalanul, ésszerûtlenül vagy megkülönböztetõ
jelleggel megállapított árak kérdését.

13. cikk
Statisztikák
1. Mindkét fél hozzáférést biztosít a másik fél részére a nemzeti törvényekben és rendeletekben elõírt statisztikákhoz,
valamint – kérésre – a légi járatok üzemeltetésének felülvizsgálata céljából esetlegesen ésszerûen szükséges,
rendelkezésre álló statisztikai információkhoz.
2. A felek a 22. cikk (Vegyes bizottság) szerinti vegyes bizottság keretében együttmûködnek a Megállapodás szerinti légi
szolgáltatások alakulásának nyomon követése céljából közöttük zajló statisztikai információcsere megkönnyítése
érdekében.
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II. CÍM
SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS
14. cikk
A légi közlekedés biztonsága
1. A Megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a Megállapodás
III. mellékletének C. részében meghatározott légiközlekedés-biztonsági jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
járnak el, a következõkben megállapított feltételek szerint.
2. A felek együttmûködnek az e cikk (1) bekezdésében említett jogszabályok Grúzia által történõ végrehajtásának
biztosításában. Grúzia ennek érdekében a Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve megfigyelõként részt
vesz az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség munkájában.
3. A felek biztosítják, hogy amennyiben az egyik fél által lajstromba vett olyan légi jármû, amelynél felmerül
az egyezmény alapján meghatározott nemzetközi légiközlekedés-biztonsági elõírásoknak való meg nem felelés
gyanúja, a másik fél területén lévõ, a nemzetközi légi forgalom számára nyitott repülõtereken leszáll, azt az adott másik
fél illetékes hatóságai által a fedélzeten vagy a légi jármû körül elvégzendõ földi ellenõrzésnek vetik alá a légi jármû és
személyzete iratainak, valamint a légi jármû és személyzete vélelmezett állapotának vizsgálata érdekében.
4. Bármelyik fél bármikor kérelmezhet konzultációt a másik fél által elõírt biztonsági elõírások vonatkozásában.
5. A felek illetékes hatóságai haladéktalanul minden megfelelõ intézkedést megtesznek, ha megállapítják, hogy egy légi
jármû, egy termék vagy egy mûvelet:
a) megszegi az egyezményben elõírt minimális elõírásokat vagy adott esetben a Megállapodás III. mellékletének
C. részében meghatározott jogszabályokat,
b) komoly – az e cikk (3) bekezdésében említett ellenõrzés során felmerült – aggodalomra ad okot a tekintetben,
hogy a légi jármû vagy a légi jármû üzemeltetése nem felel meg az egyezmény alapján meghatározott minimális
elõírásoknak vagy adott esetben a Megállapodás III. mellékletének C. részében meghatározott jogszabályoknak,
vagy
c) komoly aggodalomra ad okot a tekintetben, hogy az egyezmény alapján meghatározott minimális elõírások vagy
adott esetben a Megállapodás III. mellékletének C. részében meghatározott jogszabályok tényleges fenntartása
és igazgatása nem valósul meg.
6. Amennyiben az egyik fél illetékes hatóságai az (5) bekezdés szerinti intézkedést hoznak, arról – az intézkedés
indokolásával együtt – haladéktalanul értesítik a másik fél illetékes hatóságait.
7. Amennyiben az e cikk (5) bekezdésének alkalmazásában hozott intézkedéseket okafogyottá válásuk után nem
szüntetik meg, a kérdést bármelyik fél a vegyes bizottság elé terjesztheti.

15. cikk
A légiközlekedés védelme
1. A Megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a Megállapodás
III. mellékletének D. részében meghatározott légiközlekedés-védelmi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
járnak el, a következõkben megállapított feltételek szerint.
2. Az Európai Bizottság a Megállapodás III. mellékletében hivatkozott, légiközlekedés-védelemre vonatkozó európai
uniós jogszabályokkal összhangban ellenõrzést végezhet Grúziában. A felek megállapítják az ilyen
légiközlekedés-védelmi ellenõrzések eredményeivel kapcsolatos információcseréhez szükséges mechanizmust.
3. Mivel a polgári légi jármû, utasai és személyzete biztonságának védelme a nemzetközi légi szolgáltatások nyújtásának
elengedhetetlen feltétele, a felek megerõsítik a polgári légi közlekedés biztonságának jogellenes beavatkozási
cselekményektõl való megvédésére irányuló kölcsönös kötelezettségüket, és különösen az alábbiakból eredõ
kötelezettségeiket: az Egyezmény, a légi jármûvek fedélzetén elkövetett bûncselekményekrõl és egyéb
cselekményekrõl szóló, Tokióban, 1963. szeptember 14-én aláírt egyezmény, a légi jármûvek jogellenes hatalomba
kerítésének leküzdésérõl szóló, Hágában, 1970. december 16-án aláírt egyezmény, a polgári légi közlekedés
biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésérõl szóló, Montrealban, 1971. szeptember 23-án aláírt
egyezmény, a polgári légi közlekedést szolgáló nemzetközi repülõtereken elkövetett erõszakos jogellenes
cselekmények leküzdésérõl szóló, Montrealban, 1988. február 24-én aláírt jegyzõkönyv, valamint a plasztikus
robbanóanyagoknak felderítésük céljából történõ megjelölésérõl szóló, Montrealban, 1991. március 1-jén aláírt
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egyezmény, amennyiben mindkét fél szerzõdõ fele ezen egyezményeknek, valamint a polgári légi közlekedés
biztonságára vonatkozó valamennyi egyéb olyan egyezmény és jegyzõkönyv, amelynek mindkét fél szerzõdõ fele.
A felek megkeresés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légi jármûvek jogellenes
hatalomba kerítésére irányuló cselekmények, és más, az ilyen légi jármûvek, azok utasai és személyzete, valamint
a repülõterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények, továbbá bármely, a polgári
légi közlekedés védelme ellen irányuló fenyegetés megelõzésében.
A felek az egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által megállapított és
az egyezmény mellékleteiként meghatározott, a légi közlekedés védelmére vonatkozó rendelkezésekkel és – azok
alkalmazása esetén – a szervezet által javasolt gyakorlattal összhangban cselekszenek, amennyiben e védelmi
rendelkezések a felekre nézve alkalmazandók. Mindkét fél megkívánja, hogy a területén bejegyzett légi jármûvek
üzemeltetõi, azok az üzemeltetõk, amelyek fõ telephelye vagy állandó lakhelye a területükön van, valamint
a területükön lévõ repülõterek üzemeltetõi a szóban forgó légiközlekedés-védelmi rendelkezéseknek megfelelõen
járjanak el.
Mindegyik fél hatékony intézkedések megtételét biztosítja saját területén, a légi jármû védelme, az utasok és
csomagjaik átvizsgálása, valamint a személyzetnek, a rakománynak (a poggyásztéri csomagot is beleértve) és a légi
jármûvön található készleteknek a beszállás, illetve a berakodás elõtt és közben történõ megfelelõ ellenõrzése
érdekében, továbbá gondoskodik arról, hogy ezek az intézkedések igazodjanak a megnövekedett fenyegetéshez.
A felek megállapodnak abban, hogy a másik fél elõírhatja légi fuvarozói számára az e cikk (5) bekezdésében említett
légiközlekedés-védelmi rendelkezések betartását az adott másik fél területére történõ belépéshez, az onnan való
távozáshoz, illetve az ott tartózkodáshoz.
A felek méltányos megfontolás tárgyává teszik a másik félnek az egyes konkrét fenyegetésekkel szembeni különleges
védelmi intézkedések megtételére irányuló kérelmét. A felek az általuk bevezetni kívánt minden olyan különleges
védelmi intézkedésrõl, amelynek a Megállapodás szerinti légi fuvarozási szolgáltatásokra jelentõs pénzügyi vagy
mûködési kihatása lehet, elõzetesen tájékoztatják a másik felet, kivéve ha ez vészhelyzet miatt nem lehetséges.
Bármelyik fél kérheti, hogy az ilyen védelmi intézkedések megvitatása céljából kerüljön sor a Megállapodás
22. cikkében (Vegyes bizottság) elõírt vegyes bizottság ülésére.
A polgári légi jármû jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye esetén, vagy a polgári légi jármû, annak
utasai és személyzete, a repülõterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni egyéb jogellenes
cselekmény vagy ennek veszélye esetén a felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elõsegítése és más,
az effajta cselekmények vagy veszélyek gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelõ intézkedések
megtétele révén.
Minden fél megtesz minden olyan intézkedést, amelyet ésszerûnek tart annak biztosítására, hogy a területén a földön
tartózkodó és jogellenes hatalomba kerítés vagy egyéb jogellenes beavatkozás cselekményének kitett légi jármû
a földön maradjon, hacsak annak felszállását az emberi élet védelmére vonatkozó kényszerítõ kötelezettség
szükségessé nem teszi. Ilyen intézkedések meghozatalára lehetõleg kölcsönös konzultáció alapján kerül sor.
Amennyiben az egyik fél megalapozottan véli úgy, hogy a másik fél nem e cikk légiközlekedés-védelmi
rendelkezéseinek megfelelõen járt el, azonnali konzultációt kérhet a másik féltõl.
A Megállapodás 5. cikkének (Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása) sérelme nélkül,
amennyiben a kérelemtõl számított tizenöt (15) napon belül nem sikerül kielégítõ megegyezésre jutni, ez alapul
szolgálhat mindkét fél egy vagy több légi fuvarozója mûködési engedélyének visszatartására, visszavonására,
korlátozására, illetve feltételekhez kötésére.
Azonnali és különleges fenyegetés esetén a fél a tizenöt (15) nap letelte elõtt is hozhat átmeneti intézkedéseket.
Fel kell hagyni az e cikk (11) bekezdésével összhangban hozott bármely intézkedéssel, amint a másik fél teljesíti e cikk
valamennyi rendelkezését.

16. cikk
Légiforgalmi irányítás
1. A Megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a Megállapodás
III. mellékletének B. részében meghatározott légiközlekedés-biztonsági jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
járnak el, a következõkben megállapított feltételek szerint.
2. A szerzõdõ felek együttmûködnek a légiforgalmi szolgáltatás terén annak érdekében, hogy az egységes európai
égboltot ki lehessen terjeszteni Grúzia területére is a jelenlegi biztonsági követelmények és az európai légi forgalom
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általános feltételeinek javítása, a kapacitások optimalizálása, a késések csökkentése és a környezetvédelmi
hatékonyság fokozása céljából. Grúzia ennek érdekében a Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve
megfigyelõként részt vesz az egységes európai égbolttal foglalkozó bizottság munkájában. A légiforgalmi irányítás
területén folytatott együttmûködés nyomon követéséért és elõmozdításáért a vegyes bizottság felel.
3. Annak érdekében, hogy területükön leegyszerûsítsék az egységes európai égbolt alkalmazását:
a) Grúzia megteszi a szükséges intézkedéseket a légiforgalmi irányítás intézményi struktúráinak az egységes
európai égbolthoz való igazítása érdekében, különös tekintettel a léginavigációs szolgáltatóktól legalább
mûködésükben független, illetékes nemzeti felügyeleti szervek létrehozására; és
b) Az Európai Unió bevonja Grúziát az egységes európai égbolthoz kapcsolódó léginavigációs szolgálatok, a légtér
és az interoperabilitás területét érintõ fõbb operatív kezdeményezésekbe, elsõsorban azáltal, hogy Grúziát
a lehetõ leghamarabb bevonja a funkcionális légtérblokkok kialakításába, valamint a SESAR-program megfelelõ
koordinálása révén.

17. cikk
Környezetvédelem
1. A felek elismerik, hogy a környezetvédelem fontos szerepet játszik a nemzetközi légiközlekedési politika kidolgozása
és végrehajtása során. A felek megerõsítik, hogy a polgári légi közlekedés által a környezetre kifejtett hatás
csökkentéséhez hatékony globális, regionális, nemzeti és/vagy helyi szintû fellépés szükséges.
2. A Megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a Megállapodás
III. mellékletének E. részében meghatározott légi fuvarozási jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el.
3. A felek elismerik az együttmûködés fontosságát, valamint annak a jelentõségét, hogy a légi közlekedés által
a környezetre gyakorolt hatást többoldalú tárgyalások keretében vizsgálják meg, és biztosítsák az enyhítõ
intézkedéseknek a Megállapodás célkitûzéseivel való teljes körû összeegyeztethetõségét.
4. A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ oly módon, mint amely korlátozza a felek illetékes
hatóságainak azzal kapcsolatos hatáskörét, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó légi fuvarozás környezeti
hatásaitól való védelem vonatkozásában vagy az azt érintõ egyéb kérdésekben megfelelõ intézkedéseket hozzanak,
feltéve hogy az ilyen intézkedések teljes mértékben összeegyeztethetõk a nemzetközi jog szerinti jogaikkal és
kötelezettségeikkel, és azokat illetõségre való tekintet nélkül alkalmazzák.

18. cikk
Fogyasztóvédelem
A Megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a Megállapodás
III. mellékletének G. részében meghatározott légi fuvarozási jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el.

19. cikk
Számítógépes helyfoglalási rendszerek
A Megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a Megállapodás
III. mellékletének H. részében meghatározott légi fuvarozási jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el.

20. cikk
Szociális szempontok
A Megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a Megállapodás
III. mellékletének F. részében meghatározott légi fuvarozási jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el.
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III. CÍM
INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK
21. cikk
Értelmezés és végrehajtás
1. A felek meghozzák valamennyi megfelelõ – általános vagy egyedi – intézkedést a Megállapodásból eredõ
kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében, valamint tartózkodnak bármely olyan intézkedéstõl, amely
veszélyeztetné a Megállapodás célkitûzéseinek elérését.
2. Mindegyik fél felelõs a Megállapodásnak a saját területén való megfelelõ végrehajtásáért, különös tekintettel
a III. mellékletben felsorolt, a légi fuvarozásra vonatkozó rendeletekre és irányelvekre.
3. Mindegyik fél megadja az összes szükséges információt és segítségnyújtást a másik félnek az esetleges jogsértésekre
vonatkozó, a másik fél által a Megállapodásnak megfelelõen elvégzett, hatáskörébe tartozó vizsgálatok esetében.
4. Amennyiben a felek a Megállapodás által rájuk ruházott hatáskörükben a másik fél érdekeltségébe tartozó és a másik
fél hatóságait vagy vállalkozásait érintõ kérdésben járnak el, a végsõ döntést megelõzõen teljes körûen tájékoztatják
a másik fél illetékes hatóságait, és lehetõséget biztosítanak számukra észrevételeik megtételére.
5. Amennyiben a Megállapodás rendelkezései és a III. mellékletben említett jogszabályok rendelkezései lényegében
megegyeznek az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés vonatkozó
szabályaival vagy az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés alkalmazásában
elfogadott jogszabályokkal, ezeket a rendelkezéseket végrehajtásuk és alkalmazásuk során az Európai Bíróság és
az Európai Bizottság által hozott vonatkozó ítéletekkel és határozatokkal összhangban kell értelmezni.

22. cikk
Vegyes bizottság
1. Létrejön a felek képviselõibõl álló vegyes bizottság (a továbbiakban: vegyes bizottság), amely a Megállapodás
alkalmazásáért felel és biztosítja annak megfelelõ végrehajtását. Ebbõl a célból a vegyes bizottság ajánlásokat tesz, és
a Megállapodásban kifejezetten elõírt esetekben döntéseket hoz.
2. A vegyes bizottság konszenzussal fogadja el határozatait, melyek a felekre nézve kötelezõ erõvel bírnak.
E határozatokat a szerzõdõ felek saját szabályaiknak megfelelõen hajtják végre.
3. A vegyes bizottság – határozat révén – elfogadja eljárási szabályzatát.
4. A vegyes bizottság szükség esetén ülésezik. Bármelyik fél kérheti ülés összehívását.
5. A Megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó mindennemû kérdés megvitatása érdekében bármelyik
fél kérheti a vegyes bizottság összehívását. Az ülést a lehetõ legkorábbi idõpontra, de legkésõbb a kérelem
kézbesítésétõl számított két hónap múlva kell összehívni, kivéve, ha errõl a felek másként állapodnak meg.
6. A Megállapodás megfelelõ végrehajtása érdekében a felek információt cserélnek, és bármelyik fél kérésére
konzultációkat tartanak a vegyes bizottság keretében.
7. Amennyiben valamelyik fél értelmezésében a vegyes bizottság egy határozatát a másik fél nem megfelelõen hajtja
végre, az elõbbi kérheti a kérdésnek a vegyes bizottság keretében történõ megvitatását. Amennyiben a vegyes
bizottság a megkeresést követõ két hónapon belül nem tudja megoldani az ügyet, a kérelmezõ fél a Megállapodás
24. cikke (Védintézkedések) értelmében megfelelõ átmeneti védintézkedéseket fogadhat el.
8. A (2) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben a vegyes bizottság a megkeresését követõ hat hónapon belül az elé
terjesztett kérdésben nem hoz határozatot, a felek a 24. cikk (Védintézkedések) alapján megfelelõ védintézkedéseket
fogadhatnak el.
9. A Megállapodás 6. cikkével (Befektetés) összhangban a vegyes bizottság megvizsgálja a többségi részesedéssel
eszközölt kétoldalú befektetéseket érintõ kérdéseket, illetve a felek légi fuvarozóinak tényleges ellenõrzésében
történõ változásokat.
10. A vegyes bizottság segíti az együttmûködést azáltal, hogy:
a) ösztönzi a biztonság, a védelem, a környezetvédelem, a légiközlekedési infrastruktúra (a résidõket is beleértve),
a versenykörnyezet és a fogyasztóvédelem területén a szakértõi szintû, új jogszabályi vagy szabályozási
kezdeményezésekrõl és fejleményekrõl szóló eszmecseréket;
b) felülvizsgálja a Megállapodás szerinti légi szolgáltatásokat érintõ piaci feltételeket;
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rendszeresen megvizsgálja a Megállapodás alkalmazása során fellépõ társadalmi hatásokat, különösen
a foglalkoztatás területén, és megfelelõ válaszokat dolgoz ki a jogosnak talált aggályokra;
mérlegeli a Megállapodás továbbfejlesztésének lehetséges területeit, és többek között ajánlásokat tesz
a megállapodás módosítására;
konszenzusos alapon megállapodik a Megállapodás érvényesüléséhez közvetlenül kapcsolódó javaslatokról,
stratégiákról vagy eljárási jellegû dokumentumokról;
megvizsgálja és fejleszti a Megállapodás hatálya alá tartozó területeken a technikai segítségnyújtást;
elõmozdítja az együttmûködést az érintett nemzetközi fórumokon.

23. cikk
Vitarendezési eljárás és választottbíráskodás
1. Ha a Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a felek között vita merül fel, azt a felek
elsõsorban a vegyes bizottság keretében folytatott hivatalos konzultációk révén törekszenek rendezni a Megállapodás
22. cikkének (Vegyes bizottság) (5) bekezdésével összhangban.
2. Az e cikk (1) bekezdésével összhangban nem rendezhetõ, a Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével
kapcsolatos vitákat bármelyik fél három választottbíróból álló választottbíróság elé viheti, az alábbiakban
megállapított eljárás szerint:
a) a választottbíróság általi választottbíráskodás iránti kérelemrõl a másik fél által diplomáciai úton eljuttatott
értesítés kézhezvételének idõpontjától számított hatvan (60) napon belül mindkét fél kinevez egy-egy
választottbírót; harmadik választottbírót a két másik választottbíró további hatvan (60) napon belül nevezi ki.
Amennyiben az egyik fél a megállapított idõn belül nem nevezte ki a választottbírót, vagy a harmadik
választottbíró kinevezése nem történik meg a meghatározott idõn belül, bármelyik fél felkérheti az ICAO
Tanácsának elnökét, hogy nevezze ki a választottbírót vagy adott esetben a választottbírókat;
b) a fenti a) pont értelmében kinevezett harmadik választottbíró harmadik államban rendelkezik illetõséggel és
a választottbíróság elnökeként jár el;
c) a választottbíróság maga fogadja el eljárási szabályzatát; és
d) a választottbíróság végsõ határozatára is figyelemmel, a választottbíráskodás kezdeti költségei a felek között
egyenlõen oszlanak meg.
3. A választottbíróság – bármelyik fél kérelmére – utasíthatja a másik felet átmeneti kedvezményes intézkedések
végrehajtására a választottbíróság végleges határozatáig.
4. A választottbíróság bármely ideiglenes vagy végleges határozata a felekre nézve kötelezõ.
5. Amennyiben valamelyik fél a választottbíróság e cikk rendelkezései szerinti határozatáról szóló értesítéstõl számított
harminc (30) napon belül nem az említett határozatnak megfelelõen jár el, a másik fél – e mulasztás fennállásáig –
a vétkes félnek a Megállapodás alapján biztosított jogait vagy elõjogait korlátozhatja, felfüggesztheti vagy
visszavonhatja.

24. cikk
Védintézkedések
1. A felek minden olyan általános vagy különös intézkedést meghoznak, amely a Megállapodás szerinti kötelezettségeik
teljesítéséhez szükséges. A szerzõdõ felek gondoskodnak a Megállapodásban rögzített célkitûzések megvalósításáról.
2. Amennyiben az egyik fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a Megállapodás szerinti kötelezettségét,
megfelelõ védintézkedéseket tehet. A védintézkedéseket – tárgyi és idõbeli hatályukra tekintettel – az okvetlenül
szükséges mértékre kell korlátozni a helyzet orvoslása vagy a Megállapodás egyensúlyának fenntartása érdekében.
Azon intézkedéseket kell elõnyben részesíteni, amelyek a Megállapodás érvényesülését a legkevésbé zavarják.
3. A védintézkedések meghozatalát mérlegelõ fél a vegyes bizottságon keresztül haladéktalanul értesíti a többi felet, és
valamennyi fontos információt a rendelkezésükre bocsátja.
4. A felek a vegyes bizottság keretében haladéktalanul konzultációkat kezdenek egy kölcsönösen elfogadható megoldás
elfogadása érdekében.
5. A 3. cikk (Engedély) d) pontja, az 5. cikk (Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása)
d) pontja, valamint a 14. cikk (A légi közlekedés biztonsága) és a 15. cikk (A légi közlekedés védelme) sérelme nélkül,
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az érintett fél nem hozhat védintézkedést az e cikk (3) bekezdése szerinti értesítés idõpontját követõ egy hónap
végéig, kivéve ha az e cikk (4) bekezdése szerinti konzultációs eljárás az említett idõtartam lejárta elõtt befejezõdik.
6. Az érintett fél haladéktalanul értesíti a vegyes bizottságot a meghozott intézkedésekrõl, és valamennyi fontos
információt a rendelkezésére bocsátja.
7. Az e cikk rendelkezései alapján hozott valamennyi intézkedést fel kell függeszteni, amint a vétkes fél eleget tesz
a Megállapodás rendelkezéseinek.

25. cikk
Kapcsolat más megállapodásokkal
1. A Megállapodás rendelkezései a Grúzia és a tagállamok között hatályban lévõ, kétoldalú megállapodások vonatkozó
rendelkezései helyébe lépnek. Az ilyen kétoldalú megállapodásokból eredõ és a Megállapodás hatálya alá nem tartozó
hatályos forgalmi jogok azonban továbbra is gyakorolhatók, feltéve hogy a tagállamok és a valamely tagállamban
illetõséggel rendelkezõ személyek között nem tesznek megkülönböztetést.
2. A felek bármelyik fél kérésére konzultációt folytatnak a vegyes bizottság keretei között az arra vonatkozó ajánlás
meghozatala céljából, hogy csatlakozzon-e Grúzia az európai közös légtérrõl szóló megállapodáshoz.
3. Amennyiben a felek többoldalú megállapodás szerzõdõ felévé válnak, vagy jóváhagynak valamely, az ICAO vagy más
nemzetközi szervezet által elfogadott, a Megállapodás hatálya alá tartozó kérdéseket érintõ határozatot, a vegyes
bizottság keretében konzultálnak annak meghatározása céljából, hogy e fejlemények figyelembevétele érdekében
felül kell-e vizsgálni a Megállapodást.

26. cikk
Módosítások
1. Amennyiben valamelyik fél módosítani kívánja a Megállapodás rendelkezéseit, errõl határozathozatal céljából
megfelelõen értesíti a vegyes bizottságot.
2. A vegyes bizottság – az egyik fél javaslatára – e cikkel összhangban határoz a Megállapodás mellékleteinek
módosításáról.
3. A Megállapodás módosítása a vonatkozó belsõ eljárások felek által történõ végrehajtását követõen lép hatályba.
4. A Megállapodás nem érinti a felek azon jogát, hogy a megkülönböztetésmentesség elvére és a Megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel egyoldalúan új jogszabályokat fogadjanak el vagy módosítsák akár a légi fuvarozásra,
akár a Megállapodás III. mellékletében említett valamely kapcsolódó területre vonatkozó jogszabályaikat.
5. Amennyiben bármelyik fél a légi fuvarozás területén vagy a Megállapodás III. mellékletében említett valamely
kapcsolódó területen új jogszabályt kíván elfogadni vagy meglévõ jogszabályt módosítani, adott esetben lehetõség
szerint tájékoztatja errõl a másik felet. Bármelyik fél kérésére eszmecserére kerülhet sor a vegyes bizottság keretein
belül.
6. Amennyiben bármelyik fél a légi fuvarozás területén vagy a Megállapodás III. mellékletében említett kapcsolódó
területen új jogszabályt fogad el vagy meglévõ jogszabályt módosít, errõl rendszeresen és a lehetõ leghamarabb
tájékoztatja a másik felet. A vegyes bizottság bármelyik fél kérésére az ezt követõ hatvan (60) napon belül eszmecserét
tart az új jogszabály vagy módosítás hatásáról, a Megállapodás megfelelõ érvényesülése érdekében.
7. A vegyes bizottság az e cikk (6) bekezdésében említett eszmecserét követõen:
a) határozatot fogad el a Megállapodás III. mellékletének felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy a viszonosság
alapján szükség esetén integrálják a kérdéses új jogszabályt vagy módosítást;
b) úgy határoz, hogy az új jogszabály vagy módosítás a Megállapodással összhangban lévõnek tekinthetõ;
c) egyéb, ésszerû határidõn belül elfogadandó intézkedést hoz, a Megállapodás megfelelõ érvényesülésének
biztosítása érdekében.

27. cikk
Megszûnés
Bármelyik fél, bármely idõpontban diplomáciai úton írásban értesítheti a másik felet azon döntésérõl, hogy
a Megállapodást fel kívánja mondani. Ezt az értesítést egyidejûleg az ICAO-nak és az ENSZ Titkárságának is meg kell
küldenie. A Megállapodás a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) forgalmi idénye végén, greenwichi középidõ
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szerint éjfélkor szûnik meg, egy évvel a megszûnésrõl történõ írásbeli értesítés keltét követõen, kivéve, ha ezen idõszak
lejárta elõtt a felek megegyeznek a bejelentés visszavonásáról.

28. cikk
Nyilvántartásba vétel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél és az ENSZ Titkárságánál
A Megállapodást és valamennyi módosítását az ICAO és az ENSZ Titkársága nyilvántartásba veszi.

29. cikk
Ideiglenes alkalmazás és hatálybalépés
1. A Megállapodás a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utolsó értesítés keltét követõ egy
hónappal lép hatályba, amely megerõsíti, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárásnak
eleget tettek. E jegyzékváltás során Grúzia eljuttatja az Európai Unió Tanácsának Fõtitkársága számára az Európai
Uniónak és tagállamainak szóló diplomáciai értesítését, az Európai Unió Tanácsának Fõtitkársága pedig eljuttatja
Grúzia számára az Európai Uniótól és tagállamaitól származó diplomáciai értesítést. Az Európai Unió és tagállamai által
küldött diplomáciai jegyzékben minden egyes tagállam megerõsíti, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez
szükséges eljárásoknak eleget tett.
2. E cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodást ideiglenesen
alkalmazzák a legutolsó olyan diplomáciai értesítés keltét követõ hónap elsõ napjától kezdve, amelyben a felek
értesítették egymást az alkalmazáshoz szükséges eljárások lezárulásáról.
FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellõen feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a Megállapodást.
Kelt: Brüsszelben a 2010. év december 2. napján, két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia,
görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,
valamint grúz nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

I. melléklet
Kölcsönösen elfogadott szolgáltatások és meghatározott útvonalak
1. Ez a melléklet a Megállapodás II. mellékletében foglalt átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel alkalmazandó.
2. Mindegyik fél biztosítja a másik fél légi fuvarozói számára azt a jogosultságot, hogy az alábbi egyedi útvonalakon légi
fuvarozási szolgáltatásokat üzemeltessen:
a) az Európai Unió légi fuvarozói esetében: Bármely pont az Európai Unión belül – közbensõ pontok
az euromediterrán országokban, az európai közös légtér országaiban vagy a IV. mellékletben felsorolt
országokban – bármely pont Grúzián belül – túli pontok.
b) Grúzia légi fuvarozói esetében: Bármely pont Grúzián belül – közbensõ pontok az euromediterrán országokban,
az európai közös légtér országaiban vagy a IV. mellékletben felsorolt országokban – bármely pont az Európai
Unión belül.
3. Az e melléklet 2. bekezdése szerint mûködtetett szolgáltatások grúz légi fuvarozók esetében Grúzia területérõl
indulnak vagy ide irányulnak, az európai uniós légi fuvarozók esetében pedig az Európai Unió területérõl indulnak ki
vagy ide irányulnak.
4. Valamely fél légi fuvarozója bármely, illetve valamennyi járata tekintetében saját döntése szerint:
a) egyik vagy mindkét irányban üzemeltethet légi járatokat;
b) különbözõ járatszámokat kombinálhat egyazon járaton belül;
c) kiszolgálhat az e melléklet (2) bekezdésében szereplõ közbensõ pontokat, valamint a felek területén lévõ
pontokat, bármilyen kombinációban és bármilyen sorrendben;
d) kihagyhat bármilyen pontot vagy pontokat;
e) bármely légi jármûjérõl bármely másik légi jármûjére – bármely ponton – átcsoportosíthat forgalmat;
f) megszakíthatja útját bármelyik fél területén lévõ vagy azon kívüli bármely ponton;
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g) a másik fél területén keresztül tranzitszállítást hajthat végre;
h) kombinálhatja a forgalmat ugyanazon a légi jármûvön, tekintet nélkül a forgalom eredetére.
5. Mindegyik fél lehetõvé teszi minden egyes légi fuvarozó számára, hogy az általa kínált nemzetközi légi fuvarozásban
a járatsûrûséget és a kapacitást a piaci kereskedelmi megfontolások alapján állapítsa meg. E joggal összhangban egyik
fél sem korlátozhatja egyoldalúan a forgalom nagyságát, a légi járatok sûrûségét vagy gyakoriságát, vagy a másik fél
légi fuvarozói által üzemeltetett légi jármûvek típusát vagy típusait, kivéve ha ez vám, mûszaki, üzemeltetési,
környezetvédelmi vagy egészségvédelmi okokból vagy pedig a Megállapodás 8. cikkének (Versenykörnyezet)
alkalmazása céljából szükséges.
6. Az egyes felek légi fuvarozói – helymegosztási (code share) megállapodás keretében is – bármely olyan, harmadik
ország területén található pont felé üzemeltethetnek szolgáltatást, amely nem a meghatározott útvonalakon
található, amennyiben nem gyakorolják az ötödik szabadságjogot.

II. melléklet
Átmeneti rendelkezések
1. A Megállapodás III. mellékletében felsorolt, légi fuvarozással kapcsolatos európai jogszabályok valamennyi
rendelkezésének Grúzia által történõ végrehajtását és alkalmazását – a Megállapodás III. mellékletének D. része szerinti
légiközlekedés-védelmi jogszabályok kivételével – az Európai Unió ellenõrzi, és ezt a vegyes bizottság határozatával
hitelesítik. A szóban forgó ellenõrzéseket legkésõbb a Megállapodás hatálybalépésétõl számított két éven belül kell
elvégezni.
2. A Megállapodás I. mellékletében foglalt rendelkezések ellenére a Megállapodás szerint kölcsönösen elfogadott
szolgáltatások és meghatározott útvonalak a Megállapodás II. mellékletének 1. bekezdésében említett határozat
elfogadásáig nem foglalják magukban az ötödik szabadságjogot, ideértve a Grúzia légi fuvarozói által az Európai Unió
területén belül található pontok között nyújtott szolgáltatásokat is.
Azonban a Grúzia és az Európai Unió tagállamai között létrejött kétoldalú megállapodások valamelyike által már
biztosított valamennyi forgalmi jog továbbra is gyakorolható, amennyiben az Európai Unió légi fuvarozói között
illetõség alapján nem kerül sor megkülönböztetésre.
3. A légiközlekedés-biztonsággal kapcsolatos jogszabályok Grúzia által történõ végrehajtását az Európai Unió ellenõrzi,
és ezt a vegyes bizottság határozatával hitelesítik. A szóban forgó ellenõrzéseket legkésõbb a Megállapodás
hatálybalépésétõl számított három éven belül kell elvégezni. Grúzia idõközben végrehajtja az ECAC 30. számú
dokumentumát.
4. Az átmeneti idõszak végén a Megállapodás III. mellékletének D. részében említett védelmi célú jogszabályok titkos
részeit Grúzia megfelelõ hatóságának rendelkezésére bocsátják, a különleges védelmi információk – köztük az uniós
minõsített információk – cseréjérõl szóló megállapodás megkötésére figyelemmel.
5. A Megállapodás III. mellékletében felsorolt, légi fuvarozással kapcsolatos európai uniós jogszabályok Grúzia általi teljes
körû alkalmazása terén elért fokozatos elõrehaladást rendszeresen értékelhetik. Az értékeléseket az Európai Bizottság
Grúziával együttmûködésben végzi.
6. Az e melléklet 1. bekezdésében említett határidõ napjától kezdve Grúzia a Közösségben a légi járatok mûködtetésére
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. fejezetében foglaltakkal lényegében megegyezõ szabályokat alkalmaz a mûködési engedélyek vonatkozásában.
A Megállapodás 4. cikkének rendelkezéseit az alkalmasság kölcsönös elismerése és/vagy az illetõséggel kapcsolatosan
a grúz hatóságok által hozott döntések tekintetében az Európai Unió illetékes hatóságai azt követõen alkalmazzák,
hogy a vegyes bizottság megerõsíti, hogy Grúzia teljes körûen alkalmazza az említett, mûködési engedélyekkel
kapcsolatos szabályokat.
7. A vegyes bizottság keretében vagy a 24. cikk (Védintézkedések) alapján hozott határozatok sérelme nélkül, az aláírás
napján Grúziában lajstromozott és a Grúzia szabályozási ellenõrzése alá tartozó üzemeltetõk által használt olyan légi
jármûvek légi alkalmasságáról, amelyek nem rendelkeznek a Megállapodás III. mellékletének C. részében felsorolt,
alkalmazandó európai uniós jogszabályokkal összhangban az EASA által kiállított típusbizonyítvánnyal, az illetékes
grúz hatóságok a Grúziában alkalmazandó nemzeti követelményeknek megfelelõen rendelkezhetnek:
a) egyes, csak teherszállítási mûveletekre használt légi jármûvek esetében 2015. január 1-jéig;
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egyes helikopterek, valamint keresés és mentés, légi munkavégzés, képzés, vészhelyzeti bevetés, mezõgazdasági
és humanitárius tevékenység céljából üzemeltetett könnyû és ultrakönnyû légi jármûvek esetében 2019.
december 31-ig, az érintett légi fuvarozó mûködési engedélyével összhangban. Az ilyen légi jármûvekre
a melléklet 1. bekezdésében említett határozat elfogadását követõen a Megállapodás szerint nyújtott kiegészítõ
jogosultságok nem vonatkoznak.

III. melléklet
(Rendszeresen frissítendõ)

A polgári légi közlekedés szabályai
E melléklet vagy a II. melléklet (Átmeneti rendelkezések) eltérõ rendelkezése hiányában az alábbi jogi aktusok
„alkalmazandó rendelkezéseit” a Megállapodással összhangban kell alkalmazni. Szükség esetén konkrét kiigazítások
egészítik ki az egyes aktusokra való hivatkozást.
A. Piaci hozzáférés és kapcsolódó ügyek
95/93/EK
A Tanács 1993. január 18-i 95/93/EGK rendelete a Közösség repülõterein alkalmazandó részidõkiosztás egységes
szabályairól
az alábbi módosítással:
Az Európai Parlament és a Tanács 894/2002/EK rendelete (2002. május 27.) a 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1554/2003/EK rendelete (2003. július 22.) a 95/93/EGK tanácsi rendelet
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 793/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk és a 14 a. cikk (2) bekezdése
A 12. cikk (2) bekezdésében „a Bizottság” helyett „a vegyes bizottság” értendõ.
96/67/EK
A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülõterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–25. cikk és melléklet
A 10. cikkben „a tagállamok” helyett „az Európai Unió tagállamai” értendõ.
A 20. cikk (2) bekezdésében „a Bizottság” helyett „a vegyes bizottság” értendõ.
785/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légi fuvarozókra és légi jármûvek
üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–8. cikk és a 10. cikk (2) bekezdése
2009/12/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK rendelete (2009. március 11.) a repülõtéri díjakról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk
B. Légiforgalmi irányítás
549/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására
vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–4., 6. és 9–14. cikk
550/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a léginavigációs szolgálatoknak
az egységes európai égbolt keretében történõ ellátásáról (léginavigációs szolgálati rendelet)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–19. cikk, I. és II. melléklet
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551/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt
keretében történõ szervezésérõl és használatáról (légtérrendelet)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–11. cikk
552/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási
Hálózat átjárhatóságáról (átjárhatósági rendelet)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk és I–V. melléklet
2096/2005/EK
A Bizottság 2096/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös
követelmények megállapításáról
az alábbi módosítással:
A Bizottság 1315/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági
felügyeletrõl és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó,
szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 668/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös
követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet II–V. mellékletének a munkamódszerek és üzemeltetési
eljárások tekintetében történõ módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–9. cikk és I–V. melléklet
2150/2005/EK
A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok
megállapításáról
2006/23/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/23/EK irányelve (2006. április 5.) a közösségi légiforgalmi irányítói
szakszolgálati engedélyrõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–16., 18., 19., 20. cikk és I–IV. melléklet
730/2006/EK
A Bizottság 730/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és
a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról
1794/2006/EK
A Bizottság 1794/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének
létrehozásáról
1033/2006/EK
A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az egységes európai égbolton a felszállás elõtti szakaszban
a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeirõl
1032/2006/EK
A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az elõzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi
irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó
követelmények megállapításáról
219/2007/EK
A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer
(SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: Az 1. cikk (1)–(2) és (5)–(7) bekezdése, 2–3. cikk, a 4. cikk (1) bekezdése és melléklet
633/2007/EK
A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az elõzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi
irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó
követelmények megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–7. cikk, a 8. cikk második és harmadik mondata és I–IV. melléklet
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1265/2007/EK
A Bizottság 1265/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a levegõ-föld beszédüzemû kommunikáció
csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történõ megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–9. cikk és I–IV. melléklet
1315/2007/EK
A Bizottság 1315/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági
felügyeletrõl és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–15. cikk
482/2008/EK
A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó,
szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk és I–II. melléklet
668/2008/EK
A Bizottság 668/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös
követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet II–V. mellékletének a munkamódszerek és üzemeltetési
eljárások tekintetében történõ módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–2. cikk
1361/2008/EK
A Tanács 1361/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer
(SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk [az 1. cikk (6) bekezdésének kivételével], melléklet (a 11. és a 12. pont
kivételével)
29/2009/EK
A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló
adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–15. cikk és I–VII. melléklet
30/2009/EK
A Bizottság 30/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 1032/2006/EK rendeletnek az adatkapcsolat-szolgáltatásokat
támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében
történõ módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–2. cikk és melléklet
262/2009/EK
A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak
összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–13. cikk és I–III. melléklet
1070/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK,
az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és
fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk, az 1. cikk (4) bekezdésének kivételével
C. A légi közlekedés biztonsága
3922/91/EK
A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a polgári légi közlekedés területén a mûszaki elõírások és
a közigazgatási eljárások összehangolásáról
az alábbi módosítással:
A Bizottság 2176/96/EK rendelete (1996. november 13.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a tudományos és mûszaki
fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról
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A Bizottság 1069/1999/EK rendelete (1999. május 25.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a tudományos és mûszaki
fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról
A Bizottság 2871/2000/EK rendelete (2000. december 28.) a polgári légi közlekedés területén a mûszaki elõírások és
a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a tudományos és mûszaki
fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1592/2002/EK rendelete (2002. július 15.) a polgári repülés területén a közös
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról
A Tanács 1899/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a polgári légi közlekedés területén a mûszaki elõírások és
a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1900/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a polgári légi közlekedés területén
a mûszaki elõírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 8/2008/EK rendelete (2007. december 11.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú
repülõgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös mûszaki követelmények és közigazgatási eljárások
tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 859/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú
repülõgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös mûszaki követelmények és közigazgatási eljárások
tekintetében történõ módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. és 12–13. cikk, a 4. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdésének második
mondata kivételével, valamint az I–III. melléklet
A 12. cikkben „a tagállamok” helyett „az Európai Unió tagállamai” értendõ.
216/2008/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet,
1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–68. cikk a 65. cikk kivételével, a 69. cikk (1) bekezdésének második albekezdése, a 69.
cikk (4) bekezdése és I–VI. melléklet
az alábbi módosítással:
A Bizottság 690/2009/EK rendelete (2009. július 30.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai
Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és
a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1108/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a 216/2008/EK rendeletnek
a repülõterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történõ módosításáról, valamint
a 2006/23/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–3. cikk [az 1. cikk 7. pontja kivételével, amely a 8a. cikk (5) bekezdését, a 8b. cikk
(6) bekezdését és a 8c. cikk (10) bekezdését illeszti be a szövegbe], melléklet
94/56/EK
A Tanács 94/56/EK irányelve (1994. november 21.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülõesemények
vizsgálatának alapvetõ elveirõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk
2003/42/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári légi közlekedésben elõforduló
események jelentésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–11. cikk, I. és II. melléklet
1321/2007/EK
A Bizottság 1321/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó,
a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történõ
rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–4. cikk
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1330/2007/EK
A Bizottság 1330/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó
információnak az érdekelt felekkel történõ, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére
vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. cikk és I–II. melléklet
1702/2003/EK
A Bizottság 1702/2003/EK rendelete (2003. szeptember 24.) a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek tanúsítása
végrehajtási szabályainak megállapításáról
az alábbi módosítással:
A Bizottság 381/2005/EK rendelete (2005. március 7.) az 1702/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról, tagállamok
által kiadható, korlátozott idõtartamú jóváhagyások idõtartamának tekintetében
A Bizottság 706/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az 1702/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról, a tagállamok
által kiadható, korlátozott idõtartamú jóváhagyások idõtartamának tekintetében
A Bizottság 335/2007/EK rendelete (2007. március 28.) az 1702/2003/EK rendeletnek a légi jármûvek és kapcsolódó
termékek, alkatrészek és berendezések környezetvédelmi tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapítása
tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 375/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek tanúsítása
végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 287/2008/EK rendelete (2008. március 28.) az 1702/2003/EK rendelet 2c. cikkének (3) bekezdésében
meghatározott érvényességi idõ meghosszabbításáról
A Bizottság 1057/2008/EK rendelete (2008. október 27.) az 1702/2003/EK rendelet melléklete II. függelékének
a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány (15a. számú EASA-ûrlap) tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 1194/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek tanúsítása
végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról
Megjegyzés: Helyesbítette: Helyesbítés a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések
légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási
szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 30-i 1194/2009/EK
bizottsági rendelethez (HL L 321., 2009.12.8.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–4. cikk és melléklet. A rendelet szerinti átmeneti idõszakokat a vegyes bizottság
határozza meg.
2042/2003/EK
A Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november 20.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és
berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról
az alábbi módosítással:
A Bizottság 707/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a 2042/2003/EK bizottsági rendeletnek a korlátozott idõtartamú
jóváhagyások idõtartamának és az I. és III. melléklet vonatkozásában való módosításáról
A Bizottság 376/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és
berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1056/2008/EK rendelete (2008. október 27.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és
berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 127/2010/EK rendelete (2010. február 5.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és
berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk és I–IV. melléklet
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104/2004/EK
A Bizottság 104/2004/EK rendelete (2004. január 22.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési
tanácsának szervezésére és összetételére vonatkozó szabályok megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–7. cikk és melléklet
593/2007/EK
A Bizottság 593/2007/EK rendelete (2007. május 31.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított
díjakról és költségekrõl
az alábbi módosítással:
A Bizottság 1356/2008/EK rendelete (2008. december 24.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított
díjakról és költségekrõl szóló, 593/2007/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk, a 14. cikk (2) bekezdése és melléklet
736/2006/EK
A Bizottság 736/2006/EK rendelete (2006. május 16.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási
vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos munkamódszereirõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–18. cikk
768/2006/EK
A Bizottság 768/2006/EK rendelete (2006. május 19.) a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a közösségi repülõtereket használó légi jármûvek biztonságára vonatkozó információk összegyûjtése és cseréje,
valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történõ végrehajtásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk
2111/2005/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül mûködési tilalom
alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltetõ fuvarozó kiléte tekintetében a légi
közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–13. cikk, melléklet
A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül mûködési tilalom alá tartozó légi
fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája
végrehajtási szabályainak megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk és A–C. melléklet
A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül mûködési tilalom alá tartozó légi
fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának
létrehozásáról, késõbbi módosítása szerint
Alkalmazandó rendelkezések: 1–3. cikk, A. és B. melléklet
D. A légiközlekedés védelme
300/2008/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének
közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–18. cikk, 21. cikk és melléklet
18/2010/EU
A Bizottság 18/2010/EU rendelete (2010. január 8.) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári
légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minõségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények
tekintetében való módosításáról
272/2009/EK
A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelmérõl szóló 300/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítésérõl
1254/2009/EK
A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös
alapkövetelményektõl való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetõvé
tevõ feltételek meghatározásáról
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A Bizottság .../..../EU rendelete a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges
részletes intézkedések meghatározásáról [elfogadás alatt]
A Bizottság .../..../EU határozata a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett közös
légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról
[elfogadás alatt]
E. Környezetvédelem
2006/93/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/93/EK irányelve (2006. december 12.) a nemzetközi polgári repülésrõl szóló
egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülõgépek
üzemeltetésének szabályozásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk, valamint az I. és a II. melléklet
2002/30/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/30/EK irányelve (2002. március 26.) a Közösség repülõterein a zajvédelemmel
összefüggõ üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról
A 2003. évi csatlakozási okmány és a 2005. évi csatlakozási okmány által módosított, illetve kiigazított formában.
Alkalmazandó rendelkezések: 1–15. cikk, I. és II. melléklet
2002/49/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–16. cikk, I–VI. melléklet
F. Szociális ügyek
2000/79/EK
A Tanács 2000/79/EK irányelve (2000. november 27.) az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai
Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai
Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári
repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezésérõl szóló európai megállapodásról
Alkalmazandó rendelkezések: 2–3. cikk és melléklet
2003/88/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidõ-szervezés egyes
szempontjairól
Alkalmazandó rendelkezések: 1–19., 21–24. és 26–29. cikk
G. Fogyasztóvédelem
90/314/EK
A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–11. cikk
95/46/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–34. cikk
2027/97/EK
A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelõsségérõl
Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete (2002. május 13.) a 2027/97/EK tanácsi rendelet
módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–8. cikk
261/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légijáratok
törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–17. cikk
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1107/2006/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi jármûveken utazó fogyatékkal élõ,
illetve csökkent mozgásképességû személyek jogairól
Alkalmazandó rendelkezések: 1–17. cikk, I. és II. melléklet
H. Egyéb jogi aktusok
80/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 80/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a számítógépes helyfoglalási rendszerek
ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–18. cikk, valamint az I. és a II. melléklet

IV. melléklet
A Megállapodás 3. és 4. cikkében és I. mellékletében említett egyéb államok jegyzéke
1.
2.
3.
4.

4. §

5. §

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás alapján);
A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás alapján);
A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás alapján);
A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti légiközlekedési megállapodás
alapján).”
Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodás 29. cikkének 2. bekezdésében meghatározott idõponttól kezdõdõen
történõ ideiglenes alkalmazását.

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
E törvény 2. §-a és 3. §-a a Megállapodás 29. cikkének 2. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
E törvény 4. §-a a Megállapodás 29. cikkének 1. bekezdésében meghatározott idõpontban hatályát veszti.
A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)–(3) bekezdésében meghatározott idõpont naptári
napját a külpolitikáért felelõs miniszter azok ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.
(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2011. évi V. törvény
az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl az Indonéz Köztársaság közötti
átfogó partnerségi és együttmûködési Keretmegállapodás kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl
az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttmûködési Keretmegállapodás (a továbbiakban:
Keretmegállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Keretmegállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Keretmegállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS AZ EGYRÉSZRÕL
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRÕL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés és az Európai Unióról szóló szerzõdés szerzõdõ felei, a továbbiakban:
a tagállamok,
egyrészrõl, valamint
AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,
másrészrõl,
a továbbiakban együttesen: a felek,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. február 14-i ülésnapján fogadta el.
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FIGYELEMBE VÉVE az Indonéz Köztársaság és a Közösség közötti hagyományos baráti kötelékeket, valamint az õket
egyesítõ szoros történelmi, politikai és gazdasági kapcsolatokat,
MIVEL a felek különös jelentõséget tulajdonítanak egymáshoz fûzõdõ kapcsolatuk átfogó jellegének,
ÚJÓLAG MEGERÕSÍTVE a feleknek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelvek tiszteletben tartása iránti
elkötelezettségét,
ÚJÓLAG MEGERÕSÍTVE a feleknek a demokratikus alapelvek és az alapvetõ emberi jogok tisztelete, elõmozdítása és
védelme, a jogállamiság, a béke és a nemzetközi igazságszolgáltatás iránti elkötelezettségét, amelyet többek között
az Egyesült Nemzetek által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Római Statútum és egyéb, mindkét
félre alkalmazandó nemzetközi emberi jogi eszközök állapítanak meg,
ÚJÓLAG MEGERÕSÍTVE az Indonéz Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának és nemzeti egységének
tiszteletben tartását,
ÚJÓLAG MEGERÕSÍTVE elkötelezettségüket a jogállamiság és a felelõs kormányzás elvének tiszteletben tartása iránt,
valamint népeik gazdasági és társadalmi fejlõdésének támogatására irányuló szándékukat, figyelembe véve
a fenntartható fejlõdés elvét és a környezetvédelemre vonatkozó elõírásokat,
ÚJÓLAG MEGERÕSÍTVE, hogy az egész nemzetközi közösséget érintõ legsúlyosabb bûncselekmények nem
maradhatnak büntetlenül, az ilyen bûncselekményekkel vádolt személyeket bíróság elé kell állítani és bûnösségük
bebizonyosodása esetén megfelelõen meg kell õket büntetni, és tényleges bíróság elé állításukat nemzeti szintû
intézkedések meghozatalával és a globális együttmûködés fokozásával kell biztosítani,
KIFEJEZVE teljes elkötelezettségüket a transznacionális szervezett bûnözés és a terrorizmus valamennyi formája elleni,
a nemzetközi joggal – beleértve az emberi jogi jogszabályokat, a migrációs és menekültügyi kérdésekkel kapcsolatos
humanitárius elveket és a nemzetközi humanitárius jogot – összhangban folytatott küzdelem mellett, és azok
felszámolására szolgáló hatékony nemzetközi együttmûködés és eszközök létrehozása mellett,
MIVEL a felek elismerik, hogy a vonatkozó nemzetközi egyezmények és más vonatkozó ENSZ BT-határozatok
– beleértve az 1540. ENSZ BT-határozatot – elfogadása az egész nemzetközi közösségnek a tömegpusztító fegyverek
elterjedése elleni küzdelemmel kapcsolatos elkötelezettsége alapjául szolgál,
FELISMERVE, hogy meg kell erõsíteni a leszereléssel és a fegyverek elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos
nemzetközi jogi kötelezettségeket többek között annak érdekében, hogy megszûnjön a tömegpusztító fegyverek
által jelentett veszély,
FELISMERVE az Európai Gazdasági Közösség, valamint Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr és Thaiföld
– a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagországai – között létrejött 1980. március 7-i együttmûködési
megállapodás fontosságát,
FELISMERVE a felek közötti kapcsolatok erõsítésének fontosságát az együttmûködés fokozása tekintetében, valamint
felismerve közös szándékukat aziránt, hogy a közös érdekû területeken fenntartott kapcsolataikat az egyenlõség,
a diszkriminációmentesség, a természeti környezet tiszteletben tartása és kölcsönös elõnyök biztosítása alapján
szilárdítsák meg, mélyítsék el és diverzifikálják,
MEGERÕSÍTVE szándékukat, hogy a regionális keretek között vállalt tevékenységekkel teljes összhangban erõsítsék
az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti, közös érdekeken és kölcsönös elõnyökön alapuló
együttmûködést,
ÖSSZHANGBAN saját törvényeikkel és rendeleteikkel,
A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÍM
JELLEG ÉS HATÁLY
1. cikk
Általános elvek
1. A felek bel- és külpolitikájának alapja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, valamint a felekre alkalmazandó
egyéb nemzetközi emberi jogi eszközökben megállapított demokratikus alapelvek és alapvetõ emberi jogok
tiszteletben tartása, amely ezen megállapodás fontos elemét képezi.
2. A felek megerõsítik, hogy tiszteletben tartják az Egyesült Nemzetek Alapokmányában megfogalmazott közös
értékeiket.
3. A felek megerõsítik elkötelezettségüket a fenntartható fejlõdés támogatása, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben
folytatott együttmûködés, valamint a millenniumi fejlesztési célok megvalósításához való hozzájárulás iránt.
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4. A felek megerõsítik elkötelezettségüket a támogatás-hatékonyságról szóló 2005. évi párizsi nyilatkozat mellett, és
a fejlesztések nagyobb hatékonysága érdekében megállapodnak az együttmûködés megerõsítésérõl.
5. A felek megerõsítik elkötelezettségüket a felelõsségteljes kormányzás és a jogállamiság – ezen belül a bírói testület
függetlenségének – elve, valamint a korrupció elleni küzdelem mellett.
6. E partnerségi és együttmûködési megállapodást az egyenlõség és a kölcsönös elõnyök elve alapján kell végrehajtani.

2. cikk
Az együttmûködés célkitûzései
A felek vállalják, hogy kétoldalú kapcsolatuk megerõsítése érdekében valamennyi közös érdekû területen átfogó
párbeszédet folytatnak egymással, és támogatják a további együttmûködést. Erõfeszítéseik különösen a következõkre
irányulnak:
a) együttmûködés kialakítása kétoldalú szinten és valamennyi érintett regionális és nemzetközi fórumon és
szervezetben;
b) a felek közötti kereskedelem és beruházások kölcsönösen elõnyös fejlesztése;
c) együttmûködés kialakítása a kereskedelemmel és a beruházásokkal kapcsolatos valamennyi közös érdekû
területen a kereskedelmi forgalom és a beruházások megkönnyítése, valamint a kereskedelem és a beruházások
akadályainak megelõzése és felszámolása érdekében. Az együttmûködés körébe tartozhatnak adott esetben
a jelenlegi és késõbbi regionális EK–ASEAN kezdeményezések;
d) együttmûködés kialakítása a következõ közös érdekû ágazatokban: idegenforgalom, pénzügyi szolgáltatások;
vám- és adóügyek, makrogazdasági politika; iparpolitika és kis- és középvállalkozások; információs társadalom;
tudomány és technológia; energiaügy; közlekedés és közlekedésbiztonság; oktatás és kultúra; emberi jogok;
környezetvédelem és természeti erõforrások, beleértve a tengeri környezetet; erdészet mezõgazdaság és
vidékfejlesztés; tengeri és halászati együttmûködés; egészségügy; élelmiszer-biztonság; állategészségügy;
statisztika; személyes adatok védelme; együttmûködés az állam- és a közigazgatás korszerûsítése terén; és
a szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogok;
e) együttmûködés kialakítása a migrációs kérdések, ezen belül a legális és illegális migráció, az embercsempészet és
az emberkereskedelem terén;
f) együttmûködés kialakítása az emberi jogok és jogi kérdések terén;
g) együttmûködés kialakítása a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása terén;
h) együttmûködés kialakítása a terrorizmus és a több államot érintõ bûncselekmények – tiltott drogok és
prekurzoraik elõállítása és kereskedelme, valamint pénzmosás – leküzdése terén;
i) a felek részvételének fokozása és további ösztönzése az érintett szubregionális és regionális együttmûködési
programokban;
j) régiójukon belül a felek egymásról alkotott képének javítása;
k) az emberek közötti megértés támogatása a különféle nem kormányzati szervezetek, például tanácsadó
testületek, tudósok, a civil társadalom és a média közötti együttmûködés révén szemináriumok, konferenciák,
ifjúsági kapcsolatok és egyéb tevékenységek keretében.

3. cikk
A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem
1. A felek úgy vélik, hogy a nemzetközi stabilitást és biztonságot veszélyeztetõ tényezõk közül az egyik legfenyegetõbb
a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik állami és nem állami szereplõk körében való elterjedése.
2. A felek ezért megállapodnak abban, hogy együttmûködnek egymással, és a többoldalú leszerelési és
atomsorompó-szerzõdésekben és egyezményekben, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmánya alapján
kidolgozott egyéb többoldalú megállapodásokban és nemzetközi kötelezettségekben elõírt hatályos
kötelezettségeik teljes mértékû betartásával és nemzeti szintû végrehajtásával hozzájárulnak a tömegpusztító
fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásához. A felek megállapodnak abban, hogy
e rendelkezés a megállapodás lényegi elemét képezi.
3. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttmûködnek egymással, és lépéseket tesznek a leszerelésrõl és
a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló, mindkét félre alkalmazandó nemzetközi jogi
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eszközök végrehajtásának megerõsítése érdekében, többek között az információk, a szakértelem és a tapasztalatok
megosztásával.
4. A felek ezenkívül megállapodnak abban, hogy együttmûködnek egymással, és hozzájárulnak a tömegpusztító
fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásához azáltal, hogy lépéseket tesznek valamennyi más
érintett nemzetközi jogi eszköz aláírása, ratifikálása, vagy adott esetben az azokhoz való csatlakozás és teljes
végrehajtása érdekében.
5. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megelõzése érdekében
együttmûködnek egymással olyan hatékony nemzeti exportellenõrzések létrehozásán, amelyek kiterjednek
a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos áruk exportjának és tranzitjának ellenõrzésére, és magukban foglalják
a kettõs felhasználású technológiák esetében a tömegpusztító fegyverként való végfelhasználás ellenõrzését,
valamint hatékony szankciók kilátásba helyezését az exportellenõrzés megsértése esetére.
6. A felek megállapodnak abban, hogy rendszeres politikai párbeszédet folytatnak, amely ezeket az elemeket kíséri és
egységes keretbe foglalja. E párbeszédre regionális szinten kerülhet sor.

4. cikk
Jogi együttmûködés
1. A felek együttmûködnek egymással jogrendjük, törvényeik és jogi intézményeik továbbfejlesztésének kérdéseiben,
beleértve azok hatékonyságát, különösen az eszmecsere és a szakismeretek cseréje, valamint a kapacitásépítés révén.
A felek törekednek hatáskörükön és illetékességükön belül a kölcsönös bûnügyi és kiadatási jogsegély
továbbfejlesztésére.
2. A felek megerõsítik, hogy az egész nemzetközi közösséget érintõ legsúlyosabb bûncselekmények nem maradhatnak
büntetlenül, az ilyen bûncselekményekkel vádolt személyeket bíróság elé kell állítani, és bûnösségük
bebizonyosodása esetén megfelelõen meg kell õket büntetni.
3. A felek megállapodnak abban, hogy együttmûködnek egymással az emberi jogokkal kapcsolatos, 2004–2009 közötti
idõszakra vonatkozó nemzeti cselekvési tervrõl szóló elnöki rendelet végrehajtása terén, beleértve olyan nemzetközi
emberi jogi eszközök ratifikálásának és végrehajtásának elõkészítését, mint a népirtás bûntettének megelõzésérõl és
megbüntetésérõl szóló egyezmény és a Nemzetközi Büntetõbíróság Római Statútuma.
4. A felek megállapodnak abban, hogy e kérdésben elõnyös lenne párbeszédet folytatniuk egymással.

5. cikk
Együttmûködés a terrorizmus elleni küzdelemben
1. A felek, megerõsítve a terrorizmus elleni küzdelem jelentõségét, összhangban az alkalmazandó nemzetközi
egyezményekkel – beleértve az emberi jogi eszközöket és a nemzetközi humanitárius jogot –, valamint saját
jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel, figyelembe véve az ENSZ Közgyûlésének 2006. szeptember 8-i 60/288
határozatában foglalt globális terrorellenes stratégiát és az EU és az ASEAN terrorizmus elleni küzdelemben folytatott
együttmûködésrõl szóló 2003. január 28-i közös nyilatkozatát, megállapodnak abban, hogy együttmûködnek
egymással a terrorcselekmények megakadályozása és visszaszorítása érdekében.
2. A felek együttmûködnek egymással a terrorizmus elleni küzdelem terén az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1373.
határozata és más ide vonatkozó, mindkét félre alkalmazandó ENSZ-határozatok, nemzetközi egyezmények és jogi
eszközök végrehajtása keretében, többek között a következõ fellépések révén:
– a terrorcsoportokkal és azok támogató hálózataival kapcsolatos információk cseréje a nemzetközi és nemzeti
joggal összhangban;
– a terrorizmus elleni küzdelemben alkalmazott eszközökkel és módszerekkel kapcsolatos vélemények cseréje,
beleértve a technikai területeket, a képzést és a terrorizmus megelõzése tekintetében folytatott tapasztalatcserét;
– együttmûködés a bûnüldözés, a jogi keret megerõsítése és a terrorizmus elterjedéséhez vezetõ feltételek
felszámolása terén;
– együttmûködés a határellenõrzés és határigazgatás elõmozdítása terén a következõ eszközökkel: fokozott
kapacitásépítés, hálózatépítési, képzési és oktatási programok kialakítása, magas rangú tisztviselõk, tudósok,
elemzõk és helyi szereplõk cserelátogatásai, valamint szemináriumok és konferenciák szervezése.
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II. CÍM
EGYÜTTMÛKÖDÉS A REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN
6. cikk
A felek vállalják, hogy véleményt cserélnek és együttmûködnek egymással a regionális és nemzetközi fórumokon és
szervezetekben, például az Egyesült Nemzetek Szervezetében, az ASEAN és az EU párbeszédének keretében, az ASEAN
regionális fórumon (ARF), valamint az Ázsia–Európa találkozó (ASEM), az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési
konferenciája (UNCTAD) és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében.

III. CÍM
KÉTOLDALÚ ÉS REGIONÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉS
7. cikk
1. A felek megállapodnak abban, hogy a párbeszéd és együttmûködés e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi
területén a kapcsolódó tevékenységeket kétoldalú vagy regionális keretek között, illetve mindkét keret vegyes
alkalmazása révén hajtják végre, miközben megfelelõ hangsúlyt kapnak a kétoldalú együttmûködésben érintett
ügyek. A megfelelõ keret kiválasztásakor a felek törekedni fognak az érdekelt felekre gyakorolt lehetõ legnagyobb
hatás elérésére és valamennyi érdekelt fél részvételének megerõsítésére, miközben – a politikai és intézményi
megvalósíthatóság figyelembevételével – a lehetõ legjobban kihasználják a rendelkezésre álló erõforrásokat, és adott
esetben biztosítják a koherenciát a Közösség és ASEAN felei részvételével zajló egyéb tevékenységek tekintetében.
2. A Közösség és Indonézia adott esetben kiterjesztheti a pénzügyi támogatást a megállapodás hatálya alá tartozó vagy
ahhoz kapcsolódó területeken folytatott együttmûködési tevékenységekre, a saját pénzügyi eljárásaikkal és
forrásaikkal összhangban. Ez az együttmûködés többek között magában foglalhatja képzési programok,
munkaértekezletek és szemináriumok megrendezését, szakértõk cseréjét, tanulmányok készítését és a felek által
megállapított egyéb tevékenységeket.

IV. CÍM
KERESKEDELMI ÉS BERUHÁZÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS
8. cikk
Általános elvek
1. A felek párbeszédet indítanak a kétoldalú és többoldalú kereskedelemrõl és a kereskedelemmel kapcsolatos
kérdésekrõl a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok megerõsítése és a multilaterális kereskedelmi rendszer fejlesztése
céljából.
2. A felek vállalják, hogy a lehetõ legnagyobb mértékben támogatják a kölcsönös kereskedelmi csereforgalom
fejlesztését és diverzifikációját, a kölcsönös elõnyök biztosítása érdekében. Vállalják továbbá, hogy a kereskedelem
akadályainak megszüntetésével, különösen a nem vámjellegû akadályok idõben történõ megszüntetésével és
az átláthatóság növeléséhez szükséges intézkedésekkel javítják a piacra jutási feltételeket, figyelembe véve
a nemzetközi szervezetek által e területen végzett munkát.
3. Felismerve a kereskedelemnek a fejlõdésben játszott elengedhetetlenül fontos szerepét, valamint azt, hogy
a kereskedelmi preferenciák rendszere formájában nyújtott támogatás elõnyösnek bizonyult a fejlõdõ országok
számára, a felek a WTO elõírásaival teljes összhangban az ilyen támogatásokról folytatott konzultációik erõsítésére
törekednek.
4. A felek tájékoztatják egymást a kereskedelempolitika és a kereskedelemmel kapcsolatos szakpolitikák
– mezõgazdasági politika, élelmiszerbiztonsági politika, állategészségügyi politika, fogyasztóvédelmi politika,
veszélyes vegyi anyagokkal és hulladékkezeléssel kapcsolatos politika – alakulásáról.
5. A felek a 9–16. cikkben említett területeken ösztönzik a kereskedelmi és beruházási kapcsolataik továbbfejlesztésére
irányuló párbeszédet és együttmûködést, beleértve a problémák megoldását célzó technikai kapacitás kiépítését.
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9. cikk
Egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) kérdések
A felek az egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekrõl (SPS) szóló WTO-megállapodás, a Nemzetközi
Növényvédelmi Egyezmény (IPPC), a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) és a CODEX Alimentarius Bizottság
(CAC) keretében megvitatják a jogalkotási, tanúsítási és ellenõrzési eljárásokat, és információcserét folytatnak azokkal
kapcsolatban.

10. cikk
A kereskedelem technikai akadályai (TBT)
A felek támogatják a nemzetközi szabványok alkalmazását, együttmûködnek és információkat cserélnek egymással
a szabványokkal, megfelelõségértékelési eljárásokkal és mûszaki elõírásokkal kapcsolatban, különösen
a kereskedelem technikai akadályairól (TBT) szóló WTO-megállapodás keretében.

11. cikk
A szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogok védelme
A felek – a bevált gyakorlatok alapján – együttmûködnek egymással a szellemi tulajdon védelmének és
alkalmazásának javítása és végrehajtása terén, fokozva az azzal kapcsolatos ismeretterjesztést. Az együttmûködés
magában foglalhatja az információk és tapasztalatok cseréjét a következõk tekintetében: a szellemi tulajdonhoz
fûzõdõ jogok gyakorlata, elõmozdítása, az ilyen jogokkal kapcsolatos információk terjesztése, az ilyen jogok
korszerûsítése, kezelése, harmonizációja, védelme és hatékony alkalmazása, az ilyen jogok megsértésének
megakadályozása, a hamisítás és a szerzõi jogi kalózkodás elleni küzdelem.

12. cikk
A kereskedelem megkönnyítése
A felek tapasztalatokat cserélnek egymással, és megvizsgálják a behozatal, a kivitel és az egyéb vámeljárások
egyszerûsítésének lehetõségét, fokozzák a kereskedelmi szabályozások átláthatóságát, fejlesztik
a vámegyüttmûködést – beleértve a kölcsönös igazgatási segítségnyújtási rendszereket –, valamint a nemzetközi
kezdeményezések értelmében törekednek a nézetek közelítésére és közös fellépés kidolgozására is. A felek különös
figyelmet fordítanak a nemzetközi kereskedelem biztonsági dimenziójának kiterjesztésére, többek között a szállítási
szolgáltatások tekintetében, valamint a kereskedelem megkönnyítése és a csalások, illetve szabálytalanságok elleni
küzdelem közötti egyensúly biztosítására.

13. cikk
Vámügyi együttmûködés
Az együttmûködés e megállapodásban foglalt más formáinak sérelme nélkül a két fél érdeklõdését fejezi ki annak
megfontolása iránt, hogy a jövõben a kölcsönös jogsegélyre is kiterjedõ vámügyi együttmûködési jegyzõkönyvet
írjanak alá az e megállapodásban meghatározott intézményi keretben.

14. cikk
Befektetés
A felek – a beruházásokkal kapcsolatos összhang és együttmûködés fokozására, az igazgatási mechanizmusoknak
a beruházások áramlásának elõsegítése érdekében történõ beható vizsgálatára, valamint a beruházók számára stabil,
átlátható, nyitott és megkülönböztetésmentes szabályok kialakítására irányuló következetes párbeszéd révén –
a kölcsönös befektetésekhez szükséges vonzó és stabil környezet létrehozásával ösztönzik a beruházások áramlásának
növekedését.
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15. cikk
Versenypolitika
A felek támogatják a versenyszabályok hatékony meghatározását és alkalmazását, valamint az információk
terjesztését annak érdekében, hogy az egymás piacain mûködõ vállalkozások számára elõmozdítsák az átláthatóságot
és jogbiztonságot.

16. cikk
Szolgáltatások
A felek következetes párbeszédet alakítanak ki, amelynek célja, hogy információkat cseréljenek egymás szabályozási
hátterérõl, elõsegítsék az egymás piacaira való bejutást, a tõkéhez és a technológiához való hozzájutást, támogassák
a szolgáltatások kereskedelmét mind a régiók között, mind a harmadik országok piacain.

V. CÍM
EGYÜTTMÛKÖDÉS MÁS TERÜLETEKEN
17. cikk
Turizmus
1. A felek együttmûködhetnek egymással az információcsere javítása terén, és követendõ eljárásokat határozhatnak
meg a turizmus kiegyensúlyozott és fenntartható fejlõdése érdekében, a Turisztikai Világszervezet globális turisztikai
etikai kódexével és a helyi Agenda 21 folyamat alapját képezõ fenntarthatósági elvekkel összhangban.
2. A felek együttmûködést alakíthatnak ki egymással a természeti és kulturális örökségben rejlõ lehetõségek
megõrzésére és maximális kihasználására, a turizmus kedvezõtlen hatásainak enyhítésére, és a turisztikai ágazatnak
a helyi közösség fenntartható fejlõdésére gyakorolt kedvezõ hozzájárulásának növelésére, többek között
az ökoturizmus fejlesztésével, a helyi közösségek integritásának és érdekeinek tiszteletben tartásával és a turisztikai
ágazaton belüli képzés fejlesztésével.

18. cikk
Pénzügyi szolgáltatások
A felek megegyeznek abban, hogy igény szerint saját programjaik és jogszabályaik keretén belül elõsegítik a pénzügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos együttmûködést.

19. cikk
Gazdaságpolitikai párbeszéd
1. A felek megállapodnak abban, hogy támogatják a gazdasági trendjeikkel és szakpolitikáikkal kapcsolatos
információcserét és a tapasztalatok megosztását, valamint a gazdaságpolitikákkal kapcsolatos tapasztalatcserét,
többek között a regionális gazdasági együttmûködés és integráció tekintetében.
2. A felek ezenkívül törekszenek a hatóságaik közötti gazdasági párbeszéd elmélyítésére, amely a felek megállapodása
szerint magában foglalhatja a monetáris politikát, a fiskális (ezen belül adó-) politikát, az államháztartást,
a makrogazdasági stabilizációt és a külsõ adósságot.
3. A felek elismerik az átláthatóság és az információcsere javításának fontosságát annak érdekében, hogy a saját jogi
keretükön belül megkönnyítsék az adókikerülés vagy adócsalás megakadályozását célzó intézkedések végrehajtását.
Megállapodnak abban, hogy javítják az e területen folytatott együttmûködést.
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20. cikk
Együttmûködés az iparpolitika és a kkv-k terén
1. A felek – saját gazdaságpolitikájuk és célkitûzéseik figyelembevételével – megállapodnak az iparpolitikai
együttmûködés elõmozdításában az általuk megfelelõnek tartott valamennyi területen, a kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése céljából, többek között az alábbi eszközökkel:
– a kis- és középvállalkozások versenyképességének növeléséhez szükséges keretfeltételek létrehozásával
kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréje;
– a gazdasági szereplõk közötti kapcsolatok támogatása, közös beruházások ösztönzése, valamint közös vállalatok
és információs hálózatok létesítése elsõsorban a meglévõ közösségi horizontális programok segítségével,
a kézzelfogható és immateriális technológiai tényezõk átadásának ösztönzése a partnerek között;
– a finanszírozáshoz jutás és a piacra jutás megkönnyítése, információk biztosítása és az innováció ösztönzése,
a különösen a mikro- és kisvállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutására vonatkozó bevált gyakorlatok
cseréje;
– kiválasztott ipari területeken végzett közös kutatási projektek, valamint a szabványokkal, a megfelelés-értékelési
eljárásokkal és a mûszaki szabályozásokkal kapcsolatos együttmûködés a kölcsönös megállapodások szerint.
2. A felek mindkét oldalon megkönnyítik és támogatják a magánszektor által létrehozott ide vonatkozó
tevékenységeket.

21. cikk
Információs társadalom
A felek elismerik, hogy az informatikai és kommunikációs technológiák a modern élet kulcstényezõi, és
elengedhetetlenek a gazdasági és társadalmi fejlõdés szempontjából, ezért együttmûködésre törekednek többek
között a következõ területeken:
a) az információs társadalom különbözõ aspektusairól – az elektronikus hírközlési politikákról és szabályozásról,
ezen belül az egyetemes szolgáltatásról, a használati engedélyezésrõl és az általános engedélyezésrõl,
a magánélet és a személyes adatok védelmérõl, valamint a szabályozó hatóságok függetlenségérõl és
hatékonyságáról – folytatott átfogó párbeszéd megkönnyítése;
b) a Közösség, Indonézia és Délkelet-Ázsia hálózatai és szolgáltatásai közötti összeköttetés és átjárhatóság;
c) az új informatikai és kommunikációs technológiák szabványosítása és terjesztése;
d) az informatikai és kommunikációs technológiai kutatási együttmûködés támogatása a Közösség és Indonézia
között;
e) közös kutatási projektek az informatikai és kommunikációs technológiák (IKT) terén;
f) az IKT biztonsági kérdései/szempontjai.

22. cikk
Tudomány és technológia
1. A felek megállapodnak abban, hogy saját szakpolitikáik figyelembevételével együttmûködnek egymással a tudomány
és technológia közös érdekû területein, például az energiaügy, a közlekedés, a környezetvédelem, a természeti
erõforrások, valamint az egészségügy terén.
2. Az együttmûködés a következõkre irányul:
a) a tudományos és technológiai információk és know-how cseréjének ösztönzése, fõleg a politikák és a programok
végrehajtásával kapcsolatban;
b) a felek tudományos körei, kutatóközpontjai, egyetemei és iparágai közötti tartós kapcsolatok kialakításának
támogatása;
c) a humánerõforrás-képzés támogatása;
d) a kölcsönösen megállapított együttmûködés egyéb formáinak támogatása.
3. Az együttmûködés a nemzetközi mobilitási programok keretében közös kutatási projektek és cserék, találkozók és
a tudósok képzésének formájában is megvalósulhat, ami a kutatási eredmények legnagyobb mértékû terjesztését
biztosítja.
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4. Ezen együttmûködés keretében a felek támogatják a felsõoktatási intézményeik, kutatóközpontjaik és
termelõágazataik, és különösen kis- és középvállalkozásaik részvételét.

23. cikk
Energiaügy
A felek törekednek az energiaügyi együttmûködés fokozására. Ennek érdekében a felek megállapodnak abban, hogy
támogatják kölcsönösen elõnyös kapcsolataikat a következõ célból:
a) az energiaellátás diverzifikációja az ellátás biztonságának javítása érdekében, az új és megújuló energiaformák
kialakítása és a termelési lánc felsõbb és alsóbb szakaszában lévõ ipari energiatevékenységekkel kapcsolatos
együttmûködés;
b) az energiafelhasználás racionalizálása a kínálati és keresleti oldal bevonásával, valamint az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben folytatott együttmûködés fokozása, többek között a kiotói jegyzõkönyv tiszta fejlõdési
mechanizmusa révén;
c) a fenntartható energiatermelést és -felhasználást célzó technológia átadásának elõsegítése;
d) a megfizethetõ energia és a fenntartható fejlõdés összefüggéseinek kezelése.

24. cikk
Közlekedés
1. A felek törekednek arra, hogy a közlekedéspolitika valamennyi fontos területén együttmûködjenek egymással annak
érdekében, hogy fejlesszék az áruk és a személyek mozgását, támogassák a biztonságot, a tengeri és
repülésbiztonságot és védelmet, az emberi erõforrások fejlesztését, a környezetvédelmet, valamint növeljék
a közlekedési rendszereik hatékonyságát.
2. Az együttmûködés többek között a következõ formákban történhet:
a) a felek közlekedéspolitikájával és eljárásaival kapcsolatos információk cseréje, különös tekintettel a városi, vidéki,
belvízi és tengeri közlekedésre, beleértve a logisztikát és a kombinált szállítási hálózatok közötti kapcsolatot és
átjárhatóságot, valamint az úthálózat, vasutak, kikötõk és repülõterek mûködtetését;
b) az európai globális mûholdas navigációs rendszer (Galileo) lehetséges felhasználása, középpontba helyezve
a közös érdekû kérdéseket;
c) párbeszéd a légi közlekedési szolgáltatások területén, a felek közötti kétoldalú kapcsolatok közös érdekû
területeken történõ továbbfejlesztése céljából; ezen belül az Indonézia és az egyes tagállamok között jelenleg
hatályos kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások bizonyos elemeinek módosítása annak érdekében, hogy
összhangba kerüljenek a felek törvényeivel és rendelkezéseivel, és hogy a felek megvizsgálják a légi közlekedési
együttmûködés továbbfejlesztésének lehetõségeit;
d) párbeszéd a tengeri szállítási szolgáltatások terén, amelynek célja, hogy kereskedelmi alapon biztosítsák
a nemzetközi tengeri piacokhoz és üzleti körökhöz való korlátlan hozzáférést, mellõzzék a rakománymegosztásra
vonatkozó záradék, illetve a másik fél állampolgárai vagy vállalatai által üzemeltetett hajók esetében
az állampolgárság szerinti bánásmódra és legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó záradék bevezetését,
valamint tisztázzák a háztól házig történõ szállítási szolgáltatás kérdéseit;
e) a biztonsággal, védelemmel és a szennyezések megelõzésével kapcsolatos szabványok és elõírások alkalmazása
a tengeri és légi szállítás tekintetében, a megfelelõ nemzetközi egyezményekkel összhangban.

25. cikk
Oktatás és kultúra
1. A felek megállapodnak abban, hogy egymás kultúráinak jobb megértése és ismerete érdekében támogatják az olyan
oktatási és kulturális együttmûködést, amely kellõ mértékben figyelembe veszi a sokszínûséget.
2. A felek törekednek arra, hogy megtegyék a kulturális cserék támogatásához szükséges intézkedéseket, és közös
kezdeményezéseket tegyenek a kultúra különféle területein, ezen belül közös kulturális eseményeket szervezzenek.
Ezzel kapcsolatosan a felek abban is megállapodnak, hogy továbbra is támogatják az Ázsia–Európa Alapítvány
tevékenységeit.
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3. A felek megállapodnak abban, hogy nemzetközi fórumokon (például UNESCO) konzultációt folytatnak és
együttmûködnek egymással, továbbá véleményt cserélnek a kulturális sokféleségrõl, beleértve az olyan
fejleményeket, mint a kulturális kifejezések sokszínûségek védelmérõl és elõmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény
ratifikálása és végrehajtása.
4. A felek ezenkívül hangsúlyt helyeznek a szakmai képviseleteik közötti kapcsolatok létrehozására, valamint
az információk, a kiadványok, a know-how, a hallgatók, a szakértõk és a technikai források cseréjére irányuló
intézkedésekre, az informatikai és kommunikációs technológia (IKT) oktatásbeli elõmozdítása érdekben, kihasználva
a közösségi oktatási és kulturális programok által Délkelet-Ázsiában biztosított lehetõségeket, valamint felhasználva
a felek által az oktatás és kultúra terén szerzett tapasztalatokat. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy
támogatják az Erasmus Mundus program végrehajtását.

26. cikk
Emberi jogok
1. A felek megállapodnak abban, hogy együttmûködést folytatnak az emberi jogok elõmozdítása és védelme terén.
2. Az együttmûködés többek között a következõkre terjedhet ki:
a) az emberi jogokkal kapcsolatos indonéz nemzeti cselekvési terv végrehajtásának támogatása;
b) az emberi jogok elõmozdítása és oktatása;
c) az emberi jogokkal kapcsolatos intézmények megerõsítése.
3. A felek megállapodnak abban, hogy e kérdésben elõnyös lenne párbeszédet folytatniuk egymással.

27. cikk
Környezetvédelem és természeti erõforrások
1. A felek megállapodnak a természeti erõforrások és a biológiai sokféleség megõrzésének és fenntartható módon való
igazgatásának szükségességérõl, ami alapja a jelen és a jövõ generációi fejlõdésének.
2. A felek által e megállapodás szerint vállalt tevékenységek elvégzése során figyelembe kell venni a fenntartható
fejlõdésrõl szóló világ-csúcstalálkozó eredményeit, valamint a mindkét félre alkalmazandó, érintett többoldalú
környezetvédelmi megállapodások végrehajtását.
3. A felek további együttmûködésre törekszenek egymással a környezetvédelemmel kapcsolatos regionális
programokban, különösen a következõk tekintetében:
a) környezetvédelmi tudatosság és bûnüldözési kapacitás;
b) az éghajlatváltozással és az energiahatékonysággal kapcsolatos kapacitásépítés, amely elsõsorban
a következõkre irányul: kutatás-fejlesztés, az éghajlatváltozás és az üvegházhatás nyomon követése és vizsgálata,
a hatásokat enyhítõ és alkalmazkodási programok kialakítása;
c) a többoldalú környezetvédelmi megállapodásokban való részvétellel és azok végrehajtásával kapcsolatos
kapacitásépítés, amely kiterjed a biológiai sokféleségre, a biológiai biztonságra és a veszélyeztetett vadon élõ
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezményre (CITES);
d) a környezetvédelmi technológiák, termékek és szolgáltatások, ezen belül a környezetvédelmi irányítási
rendszerekkel kapcsolatos kapacitásépítés és környezetvédelmi címkézés támogatása;
e) a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok és más hulladékformák határokon átnyúló illegális mozgásának
megakadályozása;
f) partvidék és tengeri környezet megóvása, a szennyezések és a lebomlás ellenõrzése;
g) helyi részvétel a környezetvédelemben és a fenntartható fejlõdésben;
h) talaj- és területgazdálkodás;
i) a határokon átnyúló ködszennyezés elleni intézkedések.
4. A felek ösztönzik az e területen folytatott programjaikhoz való kölcsönös hozzáférést, e programok konkrét
feltételeivel összhangban.
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28. cikk
Erdõgazdálkodás
1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelenlegi és jövõ nemzedékek érdekében szükség van az erdei erõforrások és
az erdõ biológiai sokféleségének védelmére, megõrzésére, valamint az erõforrásokkal fenntartható módon való
gazdálkodásra.
2. A felek törekednek az erdõ- és természeti tüzek kezelésének javítására irányuló együttmûködésük folytatására,
az illegális fakitermelés és kereskedelem elleni küzdelem, az erdészeti irányítás, valamint a fenntartható
erdõgazdálkodás támogatásával.
3. A felek együttmûködési programokat dolgoznak ki többek között a következõ területeken:
a) együttmûködés az érintett nemzetközi, regionális és kétoldalú fórumokon a jogi eszközök létrehozásának
támogatása, a tiltott fakivágás és kapcsolódó kereskedelem terén;
b) kapacitásépítés, kutatás-fejlesztés;
c) az erdészeti ágazat fenntartható fejlesztésének támogatása;
d) az erdõtanúsítás fejlesztése.

29. cikk
Mezõgazdaság és vidékfejlesztés
A felek megállapodnak abban, hogy fejlesztik a mezõgazdasági és vidékfejlesztési együttmûködést.
Az együttmûködést többek között a következõ területeken lehet továbbfejleszteni:
a) agrárpolitika és általános nemzetközi és mezõgazdasági perspektívák;
b) a növények, állatok és ezekbõl készült termékek kereskedelme elõtt álló akadályok felszámolásának lehetõségei;
c) fejlesztéspolitika a vidéki térségekben;
d) a növényekkel és állatokkal kapcsolatos minõségpolitika és oltalom alatt álló földrajzi jelzések;
e) piacfejlesztés és a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok elõmozdítása;
f) a mezõgazdaság fenntartható fejlesztése.

30. cikk
Tenger és halászat
A felek ösztönzik a kétoldalú és többoldalú tengerügyi és halászati együttmûködést, különös tekintettel a fenntartható
és felelõs tengeri és halászati fejlesztésre és gazdálkodásra. Az együttmûködés kiterjedhet a következõkre:
a) információcsere;
b) a fenntartható és felelõs hosszú távú tengeri és halászati politika támogatása, beleértve a partvidéki és tengeri
erõforrások megõrzését és kezelését;
c) az illegális, bejelentetlen és szabályozatlan halászat megakadályozására és leküzdésére irányuló erõfeszítések
elõmozdítása;
d) piacfejlesztés és kapacitásépítés.

31. cikk
Egészségügy
1. A felek megállapodnak abban, hogy együttmûködnek egymással az egészségügy közös érdekû területein a következõ
témakörökkel kapcsolatos tevékenységeik fokozása érdekében: kutatás, az egészségügyi rendszerek irányítása,
táplálkozás, gyógyszerek, megelõzõ gyógyászat, komolyabb fertõzõ betegségek – madárinfluenza és járványos
influenza, HIV/AIDS, SARS –, valamint a nem fertõzõ betegségek – rák, szívbetegségek –, közlekedési balesetbõl
származó sérülések és egyéb egészségügyi veszélyek, beleértve a drogfüggõséget.
2. Az együttmûködés fõleg a következõ eszközök révén valósul meg:
a) információ- és tapasztalatcsere a fenti területeken;
b) járványtani programok, decentralizáció, az egészségügy finanszírozása, a települések önálló felelõsségvállalása és
az egészségügyi szolgáltatások irányítása;
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kapacitásépítés technikai támogatással, a szakképzési programok kidolgozásával;
az egészségügyi szolgáltatások javítását és a kapcsolódó tevékenységek támogatását célzó programok, amelyek
kiterjednek többek között a csecsemõhalandóság és az anyák halálozási arányának csökkentésére.

32. cikk
Statisztikák
A felek megállapodnak abban, hogy a Közösség és az ASEAN jelenlegi statisztikai együttmûködési tevékenységeinek
megfelelõen elõsegítik a statisztikai módszerek és gyakorlatok – beleértve a statisztikai adatok összegyûjtését és
terjesztését – összehangolását, ami lehetõvé teszi számukra, hogy kölcsönösen elfogadható módon használják fel
az áruk és a szolgáltatások kereskedelmével, illetve általánosabb értelemben a megállapodás hatálya alá tartozó,
statisztikai adatfeldolgozásra (gyûjtés, elemzés és terjesztés) alkalmas más területekkel kapcsolatos statisztikai
adatokat.

33. cikk
A személyes adatok védelme
1. A felek megállapodnak e területen a személyes adatok fokozott védelmének kölcsönös céljával indítandó
fellépésekben, amelynek során szem elõtt tartják a legjobb nemzetközi gyakorlatot, például a számítógépesített
személyes adatfájlok szabályozására vonatkozó ENSZ-iránymutatást (az ENSZ Közgyûlés 1990. december 14-i
45/95. határozata).
2. A személyes adatok védelmére irányuló együttmûködés többek között kiterjedhet az információk és a szaktudás
cseréje formájában nyújtott technikai támogatásra, figyelembe véve a felek törvényeit és rendelkezéseit.

34. cikk
Migráció
1. A felek megerõsítik a területeik közötti migrációs áramlások igazgatására irányuló közös erõfeszítések jelentõségét, és
az együttmûködés megerõsítése céljából átfogó párbeszédet hoznak létre valamennyi migrációval kapcsolatos
kérdésben, beleértve az illegális migrációt, az embercsempészetet és emberkereskedelmet, valamint a nemzetközi
védelemre szorulók védelmét. A felek nemzeti gazdasági és szociális fejlesztési stratégiáiba bele kell foglalni
a migráció kérdéseit. A felek megállapodnak abban, hogy a migrációs kérdéseket a humanitárius elvek tiszteletben
tartásával kezelik.
2. A felek közötti együttmûködést a felek közös konzultációi alkalmával végzett konkrét helyzetértékelés alapján kell
folytatni, és a végrehajtás során be kell tartani a felek hatályos vonatkozó jogszabályait. Az együttmûködés többek
között a következõkre helyezi a hangsúlyt:
a) a migráció mögött meghúzódó eredendõ okok megoldása;
b) a felekre alkalmazandó vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal összhangban álló nemzeti jogszabályok és
eljárások kidolgozása és végrehajtása, különösen a visszaküldés tilalmának betartása érdekében;
c) a vízumokkal, útiokmányokkal és a határellenõrzés igazgatásával kapcsolatban kijelölt közös érdekû kérdések;
d) a befogadásra vonatkozó szabályok, valamint a befogadott személyek jogai és jogállása, az adott ország területén
jogszerûen tartózkodó más állampolgárságú személyekkel szembeni méltányos bánásmód és azok
beilleszkedése, oktatás és képzés, a rasszizmussal és az idegengyûlölettel szembeni intézkedések;
e) technikai és személyzeti kapacitásépítés;
f) az illegális migrációval, az embercsempészettel, az emberkereskedelemmel szembeni hatékony és megelõzõ
politika kidolgozása, beleértve az embercsempészettel és emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatok elleni
küzdelmet és az emberkereskedelem áldozatainak támogatását;
g) valamely ország területén illegálisan tartózkodó személyek emberséges és tisztességes körülmények között
történõ visszautaztatása – beleértve az önkéntes visszatérés támogatását –, továbbá az ilyen személyek
visszafogadása a (3) bekezdésnek megfelelõen.
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3. A felek továbbá a következõkben állapodnak meg az illegális bevándorlás megakadályozására és ellenõrzésére
vonatkozó együttmûködés keretében, az emberkereskedelem áldozatainak biztosított védelem szükségességének
sérelme nélkül:
a) azonosítják az állítólagos állampolgáraikat, és kérésre indokolatlan késedelem és további formalitások nélkül
visszafogadják a tagállamok vagy Indonézia területén illegálisan tartózkodó állampolgáraikat, amint
megállapították azok állampolgárságát;
b) visszafogadott állampolgáraiknak e célból megfelelõ személyazonossági okmányokat biztosítanak.
4. A felek megállapodnak abban, hogy kérésre tárgyalnak a felek meghatározott visszafogadási kötelezettségeit
szabályozó megállapodás megkötésérõl, beleértve a másik fél állampolgáraira és más országok állampolgáraira
vonatkozó visszafogadási kötelezettséget. Ebben a hontalan személyek kérdésére is kitérnének.

35. cikk
A szervezett bûnözés és a korrupció elleni küzdelem
A felek megállapodnak abban, hogy együttmûködést folytatnak és hozzájárulnak a szervezett, gazdasági és pénzügyi
bûncselekmények és a korrupció elleni küzdelemhez azáltal, hogy teljes mértékben betartják az e területen hatályos
kölcsönös nemzetközi kötelezettségeiket, többek között a korrupciós cselekményekbõl származó eszközök vagy
pénzeszközök visszaszerzése terén folytatott hatékony együttmûködéssel kapcsolatban. E rendelkezés
e megállapodás alapvetõ elemét képezi.

36. cikk
Együttmûködés a tiltott drogok elleni küzdelemben
1. A felek jogi kereteiken belül együttmûködnek egymással az e területen kialakítandó átfogó és kiegyensúlyozott
megközelítés biztosítására: hatékony lépéseket tesznek, és összehangolják az illetékes hatóságok mûködését
az egészségügy, az oktatás, a bûnüldözés (ezen belül vámhivatalok), a szociális kérdések, az igazságügy és a belügy
területén, és jogi eszközökkel szabályozzák a piacokat annak érdekében, hogy a lehetõ legnagyobb mértékben
csökkenjen a tiltott drogok kínálata, kereskedelme, kereslete, a drogfogyasztókra és a társadalom egészére gyakorolt
hatása, és hatékonyabban megelõzzék a kémiai prekurzorok kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott elõállítására
történõ felhasználását.
2. A felek megállapodnak az együttmûködés módjaiban, amelyekkel megvalósíthatók a célkitûzések. A fellépéseknek
azokon a közösen elfogadott elveken kell alapulniuk, amelyek összhangban állnak a vonatkozó nemzetközi
egyezményekkel, azaz az ENSZ Közgyûlésének huszadik, 1998. júniusi, a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó
különleges ülésén jóváhagyott, a drogfogyasztás csökkentésével kapcsolatos iránymutatásokra vonatkozó politikai
nyilatkozatával és különleges nyilatkozatával.
3. A felek közötti együttmûködés magában foglalhatja a jogi keretekrõl és a követendõ eljárásokról kialakított
véleménycserét, valamint a következõ területeken nyújtott technikai és igazgatási támogatást: a droghasználat
megelõzése és kezelése több tekintetben, beleértve a droghasználat okozta károk csökkentését; információs és
ellenõrzõ központok; személyzetképzés; kábítószerekkel kapcsolatos kutatás; igazságügyi és rendõrségi
együttmûködés, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális elõállítására használt kémiai prekurzorok
módosításának megakadályozása. A felek más területek bevonásában is megállapodhatnak.
4. A felek együttmûködhetnek egymással olyan alternatív fenntartható fejlesztési politikák támogatásában, amelyeknek
célja a tiltott drogok, különösen a cannabis termesztésének lehetõ legnagyobb mértékû csökkentése.

37. cikk
Együttmûködés a pénzmosás elleni küzdelemben
1. A felek megállapodnak abban, hogy fel kell lépniük és együtt kell mûködniük annak megelõzése érdekében, hogy
pénzügyi rendszereiket bûncselekményekbõl – például a drogkereskedelembõl és korrupcióból – származó bevételek
tisztára mosására használják.
2. A felek megállapodnak abban, hogy együttmûködést folytatnak egymással a technikai és igazgatási segítségnyújtás
terén a szabályok kidolgozása és végrehajtása érdekében, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
küzdelem mechanizmusainak hatékony mûködése érdekében, beleértve a bûncselekménybõl származó vagyon és
pénzeszközök visszaszerzését.

3950

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 19. szám

3. Az együttmûködés a felek jogszabályai keretében lehetõvé teszi a vonatkozó információk cseréjét, valamint
a Közösség és az e területen tevékenykedõ nemzetközi szervezetek, például a pénzmosás elleni küzdelemmel
foglalkozó Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadottakkal egyenértékû, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása elleni küzdelemhez szükséges megfelelõ elõírások elfogadását.

38. cikk
Civil társadalom
1. A felek elismerik a szervezett civil társadalom, különösen a tudományos szakemberek szerepét és közremûködését
az e megállapodás szerinti párbeszéd és együttmûködés során, és támogatják a szervezett civil társadalommal való
eredményes párbeszédet és a civil társadalom hatékony részvételét.
2. A felek demokratikus elveire, valamint törvényeire és rendelkezéseire is figyelemmel, a szervezett civil társadalom:
a) részt vehet a politika kialakításának nemzeti szintû folyamatában;
b) információkat kaphat és részt vehet a fejlesztési és együttmûködési stratégiákkal és ágazati politikákkal
kapcsolatos konzultációkon, különösen az õket érintõ területek tekintetében, beleértve a fejlesztési folyamat
valamennyi szintjét;
c) átláthatóan kezelheti a tevékenysége támogatására neki juttatott pénzügyi forrásokat;
d) részt vehet az õt érintõ területeken folyó együttmûködési programok végrehajtásában, beleértve
a kapacitásépítést.

39. cikk
Együttmûködés az állam és a közigazgatás korszerûsítése területén
A felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönös konzultáció során végzett konkrét szükségletfelmérés alapján
együttmûködnek közigazgatásuk modernizációja terén, többek között az alábbi területeken:
a) a szervezeti hatékonyság növelése;
b) az intézmények szolgáltatási hatékonyságának növelése;
c) az elszámolási kötelezettség és a közforrások átlátható kezelésének biztosítása;
d) a jogi és intézményi keret fejlesztése;
e) a politikák kialakításához és végrehajtásához szükséges kapacitások (közszolgáltatások nyújtása, költségvetés
összeállítása és végrehajtása, korrupció elleni küzdelem) kiépítése;
f) az igazságszolgáltatási rendszerek megszilárdítása;
g) a bûnüldözési mechanizmusok és szervek tökéletesítése.

40. cikk
Az együttmûködés módjai
1. A felek megállapodnak abban, hogy – amennyiben saját forrásaik és elõírásaik lehetõvé teszik – az e megállapodásban
kitûzött együttmûködési célok elérése érdekében rendelkezésre bocsátják a szükséges forrásokat, a pénzügyi
eszközöket is beleértve.
2. A felek arra ösztönzik az Európai Beruházási Bankot, hogy eljárásainak és finanszírozási kritériumainak megfelelõen
folytassa tevékenységét Indonéziában, Indonézia törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban.

VI. CÍM
INTÉZMÉNYI KERET
41. cikk
Vegyes Bizottság
1. A felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás értelmében Vegyes Bizottságot hoznak létre a két fél lehetõ
legmagasabb szintû képviselõibõl, amelynek feladatai a következõk:
a) e megállapodás megfelelõ mûködésének és végrehajtásának biztosítása;
b) a megállapodás céljaival kapcsolatos prioritások meghatározása;
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c)
d)
2.

3.
4.

5.

e megállapodás eltérõ alkalmazásából vagy értelmezésébõl adódó problémák megoldása;
ajánlások készítése a megállapodást aláíró felek számára a megállapodás célkitûzéseinek elõmozdítására, és
szükség esetén a megállapodás eltérõ alkalmazásából vagy értelmezésébõl adódó problémák megoldására.
A Vegyes Bizottság rendesen legalább kétévente, közösen meghatározott idõpontban, felváltva Indonéziában és
Brüsszelben tartja üléseit. A felek egyetértésével rendkívüli üléseket lehet összehívni. A Vegyes Bizottság elnöki tisztjét
a felek felváltva töltik be. A Vegyes Bizottság üléseinek napirendjét a felek egyetértésben határozzák meg.
A Vegyes Bizottság szakértõi munkacsoportokat hozhat létre munkája elvégzésének támogatására. Ezek
a munkacsoportok az üléseken részletes jelentést nyújtanak be tevékenységükrõl a Vegyes Bizottságnak.
A felek abban is megállapodnak, hogy a Vegyes Bizottságot megbízzák azzal a feladattal, hogy biztosítsa a Közösség és
Indonézia között létrejött, illetve a jövõben létrehozandó ágazati megállapodások vagy jegyzõkönyvek megfelelõ
mûködését.
A Vegyes Bizottság e megállapodás alkalmazásában elfogadja saját eljárási szabályait.

VII. CÍM
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. cikk
Késõbbi fejleményekre vonatkozó záradék
1. A felek a megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják, felülvizsgálhatják és bõvíthetik az együttmûködés
fokozása érdekében, többek között úgy, hogy az egyes területekre vagy tevékenységekre vonatkozóan
megállapodásokkal vagy jegyzõkönyvekkel egészítik ki.
2. E megállapodás végrehajtását illetõen bármelyik fél javaslattal állhat elõ az együttmûködés körének bõvítésére,
figyelembe véve a megállapodás alkalmazásában szerzett tapasztalatokat.

43. cikk
Más megállapodások
1. Az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül sem e megállapodás, sem
az e megállapodás alapján hozott intézkedések nem érintik a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy kétoldalú
együttmûködési tevékenységeket folytassanak Indonéziával, vagy adott esetben új partnerségi és együttmûködési
megállapodást kössenek Indonéziával.
2. E megállapodás nem érinti a felek által harmadik féllel szemben vállalt kötelezettségek alkalmazását vagy
végrehajtását.

44. cikk
Vitarendezési mechanizmusok
1. Az e megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdéseket bármely fél a Vegyes Bizottság
elé terjesztheti.
2. A Vegyes Bizottság a nézeteltéréseket a 41. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja szerint kezeli.
3. Amennyiben bármelyik fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette e megállapodás szerinti kötelezettségét,
megfelelõ lépéseket tehet. Mielõtt ezt megteszi, a különlegesen sürgõs esetek kivételével a helyzet alapos
kivizsgálásához szükséges valamennyi fontos információt benyújtja a Vegyes Bizottság számára, hogy mindkét fél
számára elfogadható megoldást találjanak.
4. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás helyes értelmezése és gyakorlati alkalmazása érdekében
a (3) bekezdésben szereplõ „különlegesen sürgõs esetek” kifejezés olyan esetekre vonatkozik, amikor valamelyik fél
érdemben megsérti a megállapodást. A megállapodás érdemi megsértése a következõ lehet:
a) a megállapodás teljesítésének a nemzetközi jog általános szabályai által nem engedélyezett megtagadása, vagy
b) a megállapodás valamely, az 1. cikk (1) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében és a 35. cikkben leírt lényegi
elemének megsértése.
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5. Az intézkedések megválasztásánál azokat kell elõnyben részesíteni, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás
érvényesülését. Ezekrõl az intézkedésekrõl haladéktalanul értesíteni kell a másik felet, és amennyiben a másik fél kéri,
az intézkedésekrõl konzultációkat kell tartani a Vegyes Bizottságban.

45. cikk
Felszereltség
Az e megállapodás keretében végzett együttmûködés megkönnyítése érdekében a felek megállapodnak abban, hogy
a felek belsõ szabályaival és rendelkezéseivel összhangban az együttmûködés végrehajtásában részt vevõ,
megfelelõen meghatalmazott szakértõket és tisztviselõket felruházzák a mûködésük ellátásához szükséges
eszközökkel.

46. cikk
Területi hatály
Ez a megállapodás alkalmazandó egyrészt azon a területen, amelyen az Európai Közösséget létrehozó szerzõdést
alkalmazzák a Szerzõdésben meghatározott feltételek szerint, másrészt Indonézia területén.

47. cikk
A felek fogalommeghatározása
E megállapodás alkalmazásában a felek egyrészt hatásköreiktõl függõen a Közösség vagy tagállamai, illetve
a Közösség és tagállamai, másrészt az Indonéz Köztársaság.

48. cikk
Hatálybalépés és idõtartam
1. A megállapodás az azt követõ hónap elsõ napján lép hatályba, hogy az utolsó fél értesíti a másikat az ehhez szükséges
jogi eljárások befejezésrõl.
2. Ez a megállapodás ötéves idõtartamra szól. A megállapodás automatikusan további egy-egy évvel meghosszabbodik,
amennyiben az egyéves idõszak lejárta elõtt hat hónappal egyik fél sem jelenti be írásban a másik félnek, hogy nem
kívánja meghosszabbítani a megállapodást.
3. A megállapodás módosítása a felek megállapodásával történik. A módosítások csak akkor lépnek hatályba, ha
az utóbbi fél bejelentette a másiknak, hogy valamennyi szükséges formalitást teljesítette.
4. Ez a megállapodás a valamely fél által a másik félnek benyújtott írásos felmondó nyilatkozattal mondható fel.
A megállapodás az értesítés másik fél általi kézhezvétele után 6 hónappal szûnik meg.

49. cikk
Bejelentés
Az értesítést az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárának, illetve az Indonéz Köztársaság külügyminiszterének kell
benyújtani.

50. cikk
Hiteles szöveg
Ez a megállapodás angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,
német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és indonéz nyelven készült, és e nyelvek mindegyikén
egyaránt hiteles.
Kelt két példányban, Jakartában, 2009. november 9-én.
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Az Európai Közösség
Az Indonéz Köztársaság
A Belga Királyság
A Bolgár Köztársaság
A Cseh Köztársaság
A Dán Királyság
A Németországi Szövetségi Köztársaság
Az Észt Köztársaság
A Görög Köztársaság
A Spanyol Királyság
A Francia Köztársaság
Írország
Az Olasz Köztársaság
A Ciprusi Köztársaság
A Lett Köztársaság
A Litván Köztársaság
A Luxemburgi Nagyhercegség
A Magyar Köztársaság
A Máltai Köztársaság
A Holland Királyság
Az Osztrák Köztársaság
A Lengyel Köztársaság
A Portugál Köztársaság
Románia
A Szlovén Köztársaság
A Szlovák Köztársaság
A Finn Köztársaság
A Svéd Királyság
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Záróokmány
Az alábbiak meghatalmazottjai:
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG
ÍRORSZÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
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A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés és az Európai Unióról szóló szerzõdés szerzõdõ felei, a továbbiakban:
a tagállamok,
egyrészrõl, valamint
AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG,
másrészrõl,
Jakartában, 2009. november 9-én találkozott az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, és másrészrõl az Indonéz
Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttmûködési keretmegállapodás aláírása céljából, és elfogadta az átfogó
partnerségi és együttmûködési keretmegállapodást.
A tagállamok meghatalmazottjai és az Indonéz Köztársaság meghatalmazottja tudomásul veszik az Európai Közösség
következõ egyoldalú nyilatkozatát:
„A megállapodásnak az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés III. része IV. címének hatálya alá tartozó rendelkezései
az Egyesült Királyságot és Írországot nem az Európai Közösség tagállamaiként, hanem különálló szerzõdõ felekként
kötelezik, amíg az Egyesült Királyság vagy Írország (adott esetben) nem értesíti az Indonéz Köztársaságot arról, hogy
az Európai Közösség tagjaként kötelezett féllé vált az Európai Unióról szóló és az Európai Közösséget létrehozó
szerzõdéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetérõl szóló jegyzõkönyvnek megfelelõen. Ugyanezen
rendelkezések vonatkoznak Dániára, az említett Szerzõdésekhez csatolt, Dánia helyzetérõl szóló jegyzõkönyvnek
megfelelõen.”
Kelt Jakartában, 2009. november 9-én.
Az Európai Közösség
Az Indonéz Köztársaság
A Bolgár Köztársaság
A Belga Királyság
A Cseh Köztársaság
A Dán Királyság
A Németországi Szövetségi Köztársaság
Az Észt Köztársaság
A Görög Köztársaság
A Spanyol Királyság
A Francia Köztársaság
Írország
Az Olasz Köztársaság
A Ciprusi Köztársaság
A Lett Köztársaság
A Litván Köztársaság
A Luxemburgi Nagyhercegség
A Magyar Köztársaság
A Máltai Köztársaság
A Holland Királyság
Az Osztrák Köztársaság
A Lengyel Köztársaság
A Portugál Köztársaság
Románia
A Szlovén Köztársaság
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A Szlovák Köztársaság
A Finn Köztársaság
A Svéd Királyság
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2–3. §-a a Keretmegállapodás 48. cikk (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Keretmegállapodás, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter
annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 4/2011. (III. 1.) BM rendelete
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatásáról
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2.3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet szerinti támogatás (a továbbiakban: Támogatás) fedezetéül a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 6. cím 2. alcíme szolgál.
(2) A helyi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) támogatási igényének elbírálása során a következõ
szempontok kerülnek figyelembevételre:
a) 60 napon túli, 2011. február 28-án a közüzemi szolgáltató által igazolt közüzemi díjtartozás és az önkormányzat
intézményi ellátottainak élelmezésével összefüggõ tartozások rendezése, figyelemmel arra, hogy
az önkormányzatnál már többször veszélybe került a szolgáltatás fenntartása,
b) kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódó mûködési forráshiány, elsõdlegesen a kötelezõ közoktatási feladatellátás
keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához kapcsolódó forráshiány,
c) az önkormányzatnál ténylegesen érvényesülõ közoktatás-szervezési paraméterek a költségvetési törvény által
elismertekhez képest,
d) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya az önkormányzat által
folyósított összes ellátáshoz viszonyítva,
e) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján,
f) a mûködõképességet veszélyeztetõ, jogerõs közigazgatási határozat, vagy jogerõs bírósági határozat alapján
fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
g) a megyei önkormányzatok sajátos kiadási és bevételi szerkezete miatti forráshiány,
h) a mûködési célú kiadásokhoz viszonyított
ha) helyi adóbevétel,
hb) e rendelet 5. melléklet 4. pontja szerinti pénzeszközök állománya.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti forráshiány alapján kötelezõ közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó támogatást
az az önkormányzat igényelhet, mely a 2010/2011. nevelési/oktatási évre vonatkozóan közoktatási célú normatív
állami hozzájárulásban, illetve támogatásban részesül.
(4) A Támogatás igénylésének kizáró feltételeit a költségvetési törvény 6. melléklet 2.1.1–2.1.5. pontjai rögzítik.
(5) A Kormány általános hatáskörû szerve a költségvetési törvény, 6. melléklet 2.1.1. pontja szerinti feltétel teljesítése alól
az év folyamán egyszeri alkalommal, egész évre vonatkozóan felmentést ad, ha az önkormányzat megfelel
a költségvetési törvényben rögzített feltételeknek.
(6) Az önkormányzat által e rendelet szerint igényelhetõ Támogatás nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési
rendeletében eredeti vagy módosított elõirányzatként jóváhagyott mûködési célú forráshiány összegét.

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. kötelezõ feladatok: a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mellékletében
felsorolt, valamint az ágazati jogszabályokban az adott önkormányzattípus számára kötelezõen elõírt feladatok,
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2. közüzemi díjtartozás: az önkormányzati hivatal és a kötelezõ feladatot ellátó önkormányzati intézmények víz,
szennyvíz, gáz, villany, távhõ és közvilágítás (ide nem értve a közvilágítás-korszerûsítéshez kapcsolódó tartozásokat)
szolgáltatással kapcsolatos a közszolgáltató által igazolt tartozás összege.

2. A támogatás igénylése
3. §

(1) Az önkormányzat a Támogatás iránti igénylését az ebr42 információs rendszerbe rögzíti, és két eredeti és egy másolati
példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be.
(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdés szerint megvizsgálja
a benyújtott igényt. Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra vagy
módosításra hívja fel az önkormányzatot. A költségvetési törvény szerinti kizáró feltételek megléte esetén a kérelmet
nem terjeszti fel a (3) bekezdés szerint, és ennek tényérõl az önkormányzatot értesíti.
(3) A benyújtást vagy a hiánypótlást követõ 6 napon belül az Igazgatóság a felülvizsgált kérelmek egy eredeti példányát
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére, másik eredeti példányát az államháztartásért felelõs miniszter
(a továbbiakban együtt: miniszterek) részére továbbítja. Ha a miniszterek a kérelmek vizsgálata során további
tájékoztatást, dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket az igénylõ önkormányzat – külön
felhívásra – köteles teljesíteni.
(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter eseti jelleggel könyvvizsgálót kérhet fel az önkormányzat által
bemutatott forráshiány okainak részletes feltárása érdekében. E tevékenysége körében a könyvvizsgáló
az önkormányzattól további adatszolgáltatást kérhet.

4. §

Az igénylés kötelezõ tartalmi elemei:
a) az önkormányzat rövid szöveges kérelme,
b) a 8. melléklet szerinti tartalommal meghozott, ebr42 rendszerben rögzített képviselõ-testületi határozat,
c) az 1–7. melléklet szerinti – ebr42 rendszerben kitöltött – adatlapok,
d) 1000 fõ lakosságszám alatti, körjegyzõséghez nem tartozó önkormányzat esetén az 1. § (5) bekezdése szerinti
felmentés,
e) a közüzemi szolgáltató hivatalos igazolása a 2011. február 28-án fennálló, 60 napon túli, az igénylés idõpontjáig ki
nem egyenlített közüzemi díjtartozás összegérõl,
f) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. §-a szerinti kötelezõ
könyvvizsgálat esetében a könyvvizsgáló az önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetérõl készített
jelentése,
g) egyéb, az önkormányzat kérelmét alátámasztó dokumentumok, így különösen az e) pont alá nem tartozó szállítói
tartozások, fizetési kötelezettségek dokumentálása.

3. A támogatás döntési rendszere
5. §

(1) A miniszterek a Támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján, a költségvetési törvény 6. melléklet 2.5. pontjában
meghatározott ütemezéshez igazodóan folyamatosan, de legkésõbb 2011. december 10-éig döntenek,
az önkormányzat mûködõképességét veszélyeztetõ esetben soron kívül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tárcaközi bizottság tagjai
a) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium önkormányzatokért felelõs államtitkára,
b) az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium államháztartásért felelõs államtitkára,
c) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által delegált kormánytisztviselõ, valamint
d) az államháztartásért felelõs miniszter által delegált kormánytisztviselõ.

6. §

(1) A miniszterek visszatérítendõ vagy vissza nem térítendõ támogatást adhatnak, melyet célhoz, feladathoz is köthetnek.
(2) A Támogatás szempontjából elõnyben részesülnek azok az önkormányzatok, amelyek
a) a mûködési forráshiány mérséklése érdekében a feladatellátás racionalizálásáról döntöttek,
b) törvényi kötelezettség alapján átvett feladataikhoz kapcsolódóan forráshiányt mutatnak ki,
c) a fennálló mûködési célú szállítói tartozások rendezése, átütemezése érdekében egyeztetést kezdeményeztek
hitelezõikkel,
d) a rendelkezésre álló felhalmozási célú bevételeken túl felhalmozási kiadásokat nem teljesítenek,
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e)
f)

a szociális kiadások csökkentése érdekében élnek a közfoglalkoztatás lehetõségével,
az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezõ közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó mûködési forráshiányt,
vagy az 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti mûködõképességet veszélyeztetõ fizetési kötelezettséget jeleznek.
(3) Az önkormányzatok a miniszterek döntésérõl tájékoztató levélben értesülnek, amely célhoz, feladathoz kötött
támogatás esetén tartalmazza a felhasználás célját, visszatérítendõ támogatás esetén a visszafizetés végsõ határidejét.
7. §

A Támogatást a döntést követõen soron kívül, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

4. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai
8. §

A Támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és felelõs annak jogszerû felhasználásáért.

9. §

Az önkormányzat a célhoz, feladathoz kötött Támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.

5. A támogatás felhasználásának ellenõrzése
10. §

A támogatás felhasználását a miniszterek és jogszabályban erre feljogosított szervek ellenõrizhetik.

6. Záró rendelkezések
11. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

MAGYAR KÖZLÖNY
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1. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
adatok eFt

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Megnevezés

2010. évi
költségvetési
beszámoló
szerinti
tényadatok

2011. évi
eredeti
elĘirányzat

2011. évi
módosított
elĘirányzat

I. negyedévi
költségvetési
jelentés

1

2

3

4

II. negyedévi
költségvetési
jelentés vagy
III. negyedévi
Teljesítés
I. félév összesen
költségvetési
%
a féléves
jelentés
beszámoló
alapján
5

BEVÉTELEK
Intézményi mĦködési bevételek összesen
Saját folyó bevételek és átengedett bevételek
Önkormányzat mĦködési célú költségvetési támogatása
TámogatásértékĦ mĦködési bevételek összesen
MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl összesen
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
MĦködési célú pénzforgalmi bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Egyéb mĦködési bevételek ( pl.: alap- és vállalkozási tevékenység közötti
MĦködési bevételek összesen (7.+8.)
Felhalmozási saját bevételek összesen
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása
TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek összesen
ElĘzĘ évi felhalmozási célú elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

14. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrĘl összesen
15. Felhalmozási bevételek összesen (10.+11.+12.+13.+14.)
16. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen
17. ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen
18. Költségvetési bevételek (9.+15.+16.+17.)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ElĘzĘ évek elĘirányzat-maradványának, pénzmaradványának és elĘzĘ évek
vállalkozási maradványának igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Likvid hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Forgatási célú értékpapírok értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú értékpapírok értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
Hitelfelvétel külföldrĘl
Egyéb finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek (19.+20.+ … +28.+29.)
Tárgyévi bevételek (18.+30.)
KIADÁSOK
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok összesen
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen
TámogatásértékĦ mĦködési kiadások összesen
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
összesen
MĦködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások
nélkül összesen (35.+36.+37.+38.)
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

42. Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások összesen (39.+40.+41.)
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Egyéb mĦködési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)
MĦködési kiadások összesen (32.+33.+34.+42.+43.)
Felújítás (ÁFA-val)
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)
Befektetési célú részesedések vásárlása
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadások összesen
ElĘzĘ évi felhalmozási célú elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
49.
összesen
50. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (47.+48.+49.+50.)
Felhalmozási kiadások összesen (45.+46.+51.)
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen
Költségvetési kiadások (44.+52.+53.)
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Likvid hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
Hiteltörlesztés külföldre
Egyéb finanszírozás kiadásai
Finanszírozási kiadások (55.+56.+…+63.+64.)
Tárgyévi kiadások (54.+65.)
MĦködési hiány (9.-44.) (+/-)
Felhalmozási hiány (15.-52.) (+/-)
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (18.-54.) (+/-)
Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (31.-66.) (+/-)

Kelt: .............................................................................................................
P. H.
……………………………….
polgármester/elnök
A táblázat kitöltését végezte :
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:

……………………………….
(fĘ)jegyzĘ

6=5/2 vagy
5/3 (%)

7

Teljesítés
%

8= 7/2 vagy
7/3 (%)
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2. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

KÖZOKTATÁSI ADATOK

No.

1.a
1.b

Intézmény

Évfolyam-csoportok
(nyitva tartás)

1.

2.

Óvoda (egységes
óvoda-bölcsĘde)

Általános
iskola

5-6. évfolyam
7-8. évfolyam
Középfokú
iskola
Szakképzés
elméleti képzés

5.a

5.b

6.
7.a
7.b
7.c
8.

2010. év

2011. év

3.

4.

5.

6.

napi 8 órát meghaladja

4. évfolyam, fejlesztĘ iskolai tanulók
évfolyamtól függetlenül

2.e

4.

2011. év

legfeljebb napi 8 óra

1-3. nevelési év

2.d

3.b

2010. év

3. évfolyam

2.b

3.a

Gyermek, tanuló
heti foglalkoztatási idĘkeretek
(nyitva tartási idĘ, ill.
tantárgyfelosztás alapján) *
(óra)

1-2. évfolyam

2.a

2.c

Osztályok, csoportok
száma *
(db)

Alapfokú
mĦvészetoktatás

9-10. évfolyam
11-13. évfolyam
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola,
szakközépiskola
szakképzési évfolyamai
zenemĦvészeti ág elĘképzĘ, alapképzĘ
és továbbképzĘ évfolyama
képzĘ- és iparmĦvészeti, táncmĦvészeti,
szín- és bábmĦvészeti ág elĘképzĘ,
alapképzĘ és továbbképzĘ évfolyama

Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett
foglalkoztatási csoportok
Napközis/tanulószobai,
iskolaotthonos
foglalkozás

Napközis/tanulószobai
foglalkozás

1-4. évfolyam
5-8. évfolyam

Iskolaotthonos foglalkozás 1-4. évfolyamon

Helyi önkormányzat összesen

* 2010. év adata a 2009/2010. nevelési év, ill. tanév 2010. évre esĘ 8 havi és a 2010/2011. nevelési év, ill. tanév 2010. évre esĘ 4 havi átlag csoport/osztály
száma, átlagos foglalkoztatási idĘkerete,
2011. év adata a 2010/2011. nevelési év, ill. tanév 2011. évre esĘ 8 havi és a 2011/2012. nevelési év, ill. tanév 2011. évre esĘ 4 havi átlag csoport/osztály
száma, átlagos foglalkoztatási idĘkerete.
Kelt: .............................................................................................................
P. H.
……………………………….
polgármester/elnök

……………………………….
(fĘ)jegyzĘ
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3. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
adatok e Ft
No.

2009.
tény

Megnevezés

8.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (2+…+7)
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szoctv. 38. §
(1) bek. c) pont alapján
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szoctv. 43/B. § alapján
Átmeneti segély Szoctv. 45. § alapján
Temetési segély Szoctv. 46. § alapján
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §
alapján
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
(9+…+11)

9.

Természetben nyújtott átmeneti segély Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont alapján

10.

Természetben nyújtott temetési segély Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont alapján
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. §
(5) bek. alapján
Az önkormányzat által saját hatáskörben (a Szoctv. és Gyvt. alapján)
adott pénzbeli és természetbeni ellátások összesen (1+8)
Az önkormányzat által folyósított Szoctv. és Gyvt. szerinti normatív
ellátások összesen
Az önkormányzat által folyósított Szoctv. és Gyvt. szerinti pénzbeli és
természetbeni ellátások összesen (12+13)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

2010.
tény

2011.
terv

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi elĘírások alapján) adott egyéb pénzbeli és
természetbeni ellátás
A saját hatáskörben nyújtott ellátások aránya az összes ellátáson belül
[(12+15)/(14+15)] %

Kelt: .............................................................................................................
P. H.
……………………………….
polgármester/elnök

……………………………….
(fĘ)jegyzĘ
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4. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

MĥKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT

1.

Szakfeladat neve:
Szakfeladat rend szerinti besorolás:
2010. évi költségvetési
beszámoló szerinti
tényadatok

2011. évi eredeti
elĘirányzat

adatok eFt
Változás
%
(2011. eredeti ei./2010)

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
átlagos statisztikai állományi létszám (fĘ)
Szakmai tevékenységet ellátók átlagos
statisztikai állományi létszáma (fĘ)
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelĘ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:
További feladatok felvehetĘk
Kelt: ................................................
P. H.
……………………………….
polgármester/elnök

……………………………….
(fĘ)jegyzĘ
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5. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve: ..................................
Megye:
..................................

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
1.) Köztisztviselői illetményalap összege:
2.) 2011. évre tervezett béren kívüli juttatás összege (ideértve a Cafetériakeretet is)
Köztisztviselők esetén:
Közalkalmazottak esetén:
Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók esetén:
Hszt. alá tartozó dolgozók (önkormányzati hivatásos tűzoltók) esetén:

……………… Ft

……………… Ft
……………… Ft
……………… Ft
……………… Ft

3.) Tartozások
a) Az önkormányzatnak van-e egy évet meghaladóan fennálló tartozása – nem pénzintézet felé –.
(Röviden be kell mutatni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettséget):
adatok eFt
No.
Tartozás oka
Tartozás összege
Tárgyévet terhelő
fizetési
kötelezettség
1.
2.
3.
4.
b) Az önkormányzat pénzintézet felé fennálló tartozásai
ba) Működéshez kapcsolódó tartozások:
adatok eFt
Célja

Munkabér-hitelkeret
Folyószámlahitelkeret
Rövid lejáratú hitel
Hosszú lejáratú hitel
Kötvénykibocsátás
Összesen:

Kérelem
Hitel, tartozás,
benyújtásakor
rendelkezésre
tartott hitelkeret fennálló tartozás
összege
összege

2011. évet
terhelő
visszafizetési
kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat
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bb) Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások:
adatok eFt
Célja

Hitel, tartozás
összege

Kérelem
benyújtásakor
fennálló tartozás
összege

2011. évet
terhelő
visszafizetési
kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

Rövid lejáratú hitel
Hosszú lejáratú hitel
Kötvénykibocsátás
Összesen:
c) Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az igénylés benyújtásakor
adatok eFt
Jellege

Összes tartozás

Összes tartozásból a
30 napon túli
tartozások összege

Összes tartozásból a
60 napon túli
tartozások összege

Vízdíj, szennyvízdíj tartozás
Gázdíj tartozás
Villanydíj tartozás
Távhő
Közvilágítás
Közüzemi díjtartozás összesen:
Körjegyzőség felé fennálló tartozás
Közös fenntartású közoktatási
intézmények felé fennálló tartozás
Közös fenntartású szociális
intézmények felé fennálló tartozás
Többcélú kistérségi társulás felé
fennálló tartozás
Közös feladatellátás esetében
fennálló tartozások összesen:
Élelmiszer beszállítók felé fennálló
tartozások
Egyéb tartozások
Összesen:
4.) Pénzeszközök állománya
2009. év tény
Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok
Hosszú lejáratú betétek
Forgatási célú hitelviszony megtestesítő
értékpapírok
Betétkönyvek
Költségvetési pénzforgalmi számlák
Összesen:

2010. év tény

MAGYAR KÖZLÖNY
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5.) Kamatbevételek, realizált árfolyamnyereség
2009. év tény

2010. év tény

2010. év tény

2011. évi eredeti
előirányzat

Kamatbevételek, realizált árfolyamnyereség
összesen
6.) Kötelezettségvállalások alakulása

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalásának felső határa
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi
kötelezettség
Hitelképességi megfelelés
7.) 2011. évi kötvénykibocsátásra vonatkozó adatok
Célja
(működés/fejlesztés)

Típusa
(új vagy korábbi kiváltása)

Devizanem

Összege

8.) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bemutatása:

No.

Intézmény neve

PIR
törzsszám

Gazdálkodási
jogkör

Önállóan vagy
társulásban fenntartott

Társulásban
résztvevő
önkormányzatok

1.
2.
3.
9.) Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcím szerinti igény
összegszerű megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthető a szöveges
kérelemre való hivatkozással):
Igény:
Indokolás:

eFt
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10.)
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének stabilizálása, a működési forráshiány
megszüntetése érdekében tervezett racionalizálási intézkedések rövid ismertetése:

Kelt:
P. H.
…………………………
polgármester/elnök

…………………………
(fő)jegyző

Átlagos
statisztikai
létszám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
(járulékok
nélkül)

Nem
rendszeres
személyi
juttatások
(járulékok
nélkül)

(fĘ)jegyzĘ

P. H.

Keresetkiegészítés

Személyi
juttatások
összesen

……………………………….

Jutalom

Költségtérítés
összesen
(járulékok
nélkül)

polgármester/elnök

Nem
rendszeres
személyi
juttatások
(járulékok
nélkül)

……………………………….

Kelt: .............................................................................................................

I. Polgármester/alpolgármester jogállása, juttatásai
a) FĘállású polgármester
b) FĘállású alpolgármester (képviselĘ-testületi tag)
c) FĘállású alpolgármester (NEM képviselĘ-testületi tag)
d) Társadalmi megbízatású polgármester
e) Társadalmi megbízatású alpolgármester (képviselĘ-testületi tag)
f) Társadalmi megbízatású alpolgármester (NEM képviselĘ-testületi tag)
II. KépviselĘ-testület tagjainak juttatásai
a) alapdíj
b) bizottsági tagságért járó díj
c) bizottság nem képviselĘ tagjának díja
III. Teljes/rész munkaidĘben foglalkoztatottak
a) KöztisztviselĘk összesen (teljes munkaidĘs)
b) KöztisztviselĘk összesen (részmunkaidĘs)
c) Közalkalmazottak összesen (teljes munkaidĘs)
d) Közalkalmazottak összesen (részmunkaidĘs)
e) Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (teljes munkaidĘs)
ea)
ebbĘl: közfoglalkoztatottak
f) Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (részmunkaidĘs)
fa)
ebbĘl: közfoglalkoztatottak
g) Rendvédelmi szervek összesen (teljes munkaidĘs)
h) Rendvédelmi szervek összesen (részmunkaidĘs)

Megnevezés

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
(járulékok
nélkül)

2010. évi tény
ebbĘl:

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SZEMÉLYI JELLEGĥ JUTTATÁSOKRÓL

Jutalom

Bérkompenzáció

2011. évi terv
ebbĘl:
Költségtérítés
összesen
(járulékok
nélkül)
Személyi
juttatások
összesen

Átlagos
statisztikai
létszám

adatok eFt

•

No.

Igénylésazonosító:

Megye:

Önkormányzat neve:
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7. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

I. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatellátásának bemutatása
1. Feladat megnevezése
Szakfeladat rend szerinti
besorolás:
adatok eFt
2010. évi
kötségvetési
beszámoló
szerinti

2011. évi eredeti
elĘirányzat

2011. évi
módosított
elĘirányzat

2011. évi eredeti
elĘirányzat

2011. évi
módosított
elĘirányzat

2009. évi tény

2010. évi tény

Feladathoz kapcsolódó összes mĦködési kiadás összege
Feladathoz biztosított központi költségvetési támogatás összege
Intézmény saját bevétele
Feladat ellátásához államháztartáson belülrĘl átvett pénzeszköz
Feladat ellátásához államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszköz
Egyéb bevétel
Helyi önkormányzat saját forrása
További feladatok felvehetĘk
II. TámogatásértékĦ mĦködési kiadás/mĦködési célú pénzeszköz átadás

Megnevezés

No.

I.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)

Jogcím

2010. évi
kötségvetési
beszámoló
szerinti
tényadatok

Támogatás értékĦ mĦködési kiadás összesen:
ebbĘl kötelezĘ feladatellátáshoz kapcsolódó

ebbĘl önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó

II. MĦködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1. ebbĘl kötelezĘ feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)
2. ebbĘl önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)
A táblában további alpontok felvehetĘk
III. Pénzmaradvány felhasználás
Megnevezés
Módosított pénzmaradvány összege

Felhasználás célja

A felhasználás céljához további sorok felvehetĘk

Kelt:……………………………………………………………….
P. H.
……………………………………………..
polgármester/elnök

……………………………………………..
(fĘ)jegyzĘ
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8. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

Jegyzőkönyvi kivonat
……… Képviselő-testület (Közgyűlés)
2011. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből
………
…… /2011. ( . .) határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
1.

2.

…… képviselő-testülete/közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
…… képviselő-testülete/közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
a)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
͔
feletti.
b)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a
͔
…………… székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és
körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint
͔
felmentéssel rendelkezik.
d)
megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem
͔
releváns.
II.

a)
b)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen ………… ezer forint összegű bevételt tervez.
Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem
releváns.

͔
͔

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
………………ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv.
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

͔

V.

a)

͔

b)
c)
d)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

polgármester/elnök s. k.

͔
͔
͔

(fő)jegyző s. k.

A kiadmány hiteléül:
Kelt:

P. H.

……………………………
Aláírás
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Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 9/2011. (III. 1.) AB határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján
meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 15/2010. (I. 14.) OVB határozatát megsemmisíti, és az Országos
Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 15/2010. (I. 14.) OVB határozatával hitelesítette annak
a magánszemély által benyújtott aláírásgyûjtõ ívnek a mintapéldányát, amelyen a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár ne haladhassa meg a 62 évet?”
Az OVB határozata indokolásában megállapította, hogy a kérdés megfelel az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) foglalt formai és tartalmi feltételnek, ezért
a kérdést hitelesítette.
2. A határozat ellen egy magánszemély nyújtott be kifogást. Az OVB határozata 2010. január 14-én jelent meg a Magyar
Közlöny 2010. évi 2. számában. A kifogást 2010. január 26-án – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdésében meghatározott tizenötnapos határidõn belül – terjesztették elõ.
A kifogástevõ álláspontja szerint a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §-ában meghatározott egyértelmûségi
követelménynek, különösen a jogalkotó szempontjából. Érvelésében kifejti, hogy a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny.) az öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek,
valamint összegének megállapítása igen bonyolult és összetett rendszerben történik, továbbá a nyugdíjkorhatárhoz
számos egyéb rendelkezés is kapcsolódik, ezért egy esetleges módosítás a Tny. egészének átalakítását igényelné.
A kifogástevõ szerint nem egyértelmû a kérdés a tekintetben, hogy mely szabályozási kérdéseket, továbbá a jelenleg
differenciált nyugdíjkorhatár kapcsán mely személyi kört érinti. Nézete szerint a kezdeményezés az egész öregségi
nyugdíjrendszer teljes átalakítását kívánja, azonban a feltett kérdés egyszerû és általános megfogalmazásával nem
alkalmas arra, hogy eligazítást adjon a jogalkotó számára.

II.

Az Alkotmánybíróság határozatának meghozatala során a következõ jogszabályokat vette alapul:
1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
„2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján,
valamint közvetlenül gyakorolja.”
2. A Ve. érintett rendelkezései:
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –
az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. (...)
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
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3. Az Nsztv. érintett rendelkezései:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha (...)
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek”.
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
III.

1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
Abtv.) 1. § h) pontja alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben
jogorvoslati természetû. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és a népszavazásra szánt
kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában
az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342.].
2. Az Alkotmánybíróság a kérdés egyértelmûségét vitató kifogással kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata során számos határozatban értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt,
a népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egyértelmûség követelményét. E határozataiban
az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének
garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt
kérdésnek egyrészt a választópolgár, másrészt a jogalkotó számára egyértelmûnek kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos
és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igen-nel vagy nem-mel lehessen felelni (választópolgári
egyértelmûség). Mindez feltételezi a feltett kérdés tényleges egyértelmûségét, érthetõségét. A fent leírtakból
következik, hogy a túl bonyolult, érthetetlen vagy félreérthetõ kérdés sem tekinthetõ egyértelmûnek.
Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlés Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt
jogkörének – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból
következõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor vizsgálni kell azt is, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha
igen, milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség) [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.;
25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 360–361.; 84/2008.
(VI. 13.) AB határozat, ABH 2008, 695, 703.]. Az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés egyértelmûségének megítélésénél
egyébként sem az aláírás gyûjtését kezdeményezõk szándéka, sem pedig a népszavazás általuk remélt eredménye
nem bír jelentõséggel [76/2006. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2006, 886, 890.].
3. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés nem felel meg a választópolgári
egyértelmûség követelményének.
Az Alkotmánybíróság a 26/2007. (IV. 25.) AB határozatában megállapította: a választópolgári egyértelmûség
követelményének része, hogy a választópolgárok a kérdés megválaszolásának lehetséges következményeit világosan
lássák. Következésképpen az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a választópolgárokat félrevezetõ, félreérthetõ
kérdések nem felelnek meg az egyértelmûség követelményének (ABH 2007, 332, 337, – Ingyen sör).
Az Alkotmánybíróság ezen határozatában hangsúlyozta továbbá, hogy „[a]z egyértelmûség követelményének
lényege, hogy a népszavazási kérdésnek döntésre alkalmasnak kell lennie, aminek a jogalkotói és a választópolgári
egyértelmûség feltétlenül szükséges, de nem egyetlen feltétele. Az egyértelmûség részének tekinti
az Alkotmánybíróság azt is, hogy a népszavazási kérdésben foglalt döntési kötelezettség ne legyen kivitelezhetetlen,
végrehajthatatlan, következményeiben kiszámíthatatlan. Ezért az Alkotmánybíróság a jövõben az egyes népszavazási
kérdések alkotmányos megengedhetõségérõl szóló döntéseiben e szempontot is figyelembe fogja venni.” (ABH 2007,
332, 337.)
A kifogással élõ érvelésében helyesen hivatkozik a Tny. 18. § (1) bekezdésének a)–g) pontjaira, amely az öregségi
nyugdíjra való jogosultság megállapításakor a biztosítottak születési évéhez mérten különbözõ életév betöltéséhez
köti az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt. Az érvelés szintén helyesen hivatkozik a hatályos nyugdíjrendszer
feltételrendszerének komplexitására.
A népszavazásra feltenni kívánt kérdés ezen komplex feltételrendszer egyik elemét kívánja rögzíteni az öregségi
nyugdíjra jogosító nyugdíjkorhatár meghatározott életévhez való kötésével; anélkül azonban, hogy a választópolgár
számára világossá tenné, hogy ez jár-e, és ha igen, milyen hatással, változással az öregségi nyugdíj megszerzésének
további feltételeire nézve. Így a választópolgár döntése meghozatalakor nem lehetne tisztában azzal, hogy a kérdésre
igen-nel vagy nem-mel szavazás esetén döntésének milyen pénzügyi, vagy egyéb következményei lennének, például
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a szolgálati idõ és a nyugdíj mértékére nézve. A népszavazásra bocsátandó kérdésrõl tehát úgy kellene döntésüket
meghozniuk, hogy nem volna egyértelmû számukra, a népszavazás sikere milyen változásokkal jár
a nyugdíjrendszerben, és ennek milyen társadalmi, pénzügyi és más hatásaival kellene számolniuk.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népszavazásra szánt kérdés nem felel meg az Nsztv.
13. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 15/2010. (I. 14.) OVB
határozatát megsemmisítette, és a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján az Országos Választási Bizottságot új eljárásra
utasította.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. február 28.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 211/H/2010.
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