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Jog sza bá lyok

A Kormány
195/2007. (VII. 27.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron
lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok

üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról
 szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a kö zös ál lam ha tá ron lé võ köz úti ha tár hi dak
és ha tár út-sza ka szok üze mel te té sé rõl, fenn tar tá sá ról és re -
konst ruk ci ó já ról  szóló Meg álla po dás (a továb biak ban:
Meg álla po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

A Kormány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

A Meg álla po dás hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a közös államhatáron lévõ közúti határhidak

és határút-szakaszok üzemeltetésérõl,
fenntartásáról és rekonstrukciójáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a (a továbbiak ban: Szer zõ dõ Fe lek) a ma -
gyar–szlo vák kö zös ál lam ha tá ron lé võ köz úti ha tár hi dak
és ha tár út-sza ka szok üze mel te té sé rõl, fenn tar tá sá ról és re -
konst ruk ci ó já ról az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

Ezen Meg álla po dás ha tá lya az 5. Cikk ben fel so rolt köz -
úti ha tár hi dak (a továb biak ban: hi dak), va la mint ha tár -
út-sza ka szok (a továb biak ban: út sza ka szok) üzemelteté -
sére, fenn tar tá sá ra és re konst ruk ci ó já ra ter jed ki.

2. Cikk

Ezen Meg álla po dás al kal ma zá sa szem pont já ból:
a) üze mel te tés: a hi dak és út sza ka szok for gal mi rend jé -

nek meg ha tá ro zá sa és sza bá lyo zá sa, az azt biz to sí tó köz úti 

jel zé sek ki he lye zé se, az út for ga lom biz ton sá gá nak fo lya -
ma tos el len õr zé se, to váb bá a hi dak és az út sza ka szok tisz -
tán tar tá sa, sí kos ság-men te sí té se, vi lá gí tá sa, va la mint mû -
sza ki ada ta i nak a nyil ván tar tá sa;

b) fenn tar tás: min den olyan mun ka, amely a hi dak és út -
sza ka szok szo ká sos ál lag meg óvá sá val és szük ség sze rin ti
ja ví tá sá val függ össze, amely nek kö vet kez té ben a hi dak
vagy út sza ka szok mû sza ki pa ra mé te re nem vál to zik meg;

c) re konst ruk ció: min den olyan, az a) és b) pont ba nem
so rolt mun ka, amely nek ered mé nye ként meg vál to zik a híd 
vagy út sza kasz mû sza ki pa ra mé te re.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ezen Meg álla po dás vég re haj tá sá val a
Ma gyar Köz tár sa ság Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
ri u mát és a Szlo vák Köz tár sa ság Köz le ke dé si, Pos ta ügyi
és Táv köz lé si Mi nisz té ri u mát (a továb biak ban: Mi nisz té -
riu mok) bíz zák meg.

4. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek je len Meg álla po dás 1. Cik ké ben
meg je lölt fel ada to kat a ki je lölt szer ve ze tek (a továb biak -
ban: Il le té kes Szer ve ze tek) be vo ná sá val fog ják tel je sí te ni.

(2) A Mi nisz té riu mok sa ját ál la ma ik irány adó ha tá lyos
bel sõ jog sza bá lya i val össz hang ban je lö lik ki az Il le té kes
Szer ve ze te ket.

(3) A Mi nisz té riu mok fo lya ma to san tá jé koz tat ják egy -
mást az Il le té kes Szer ve ze tek ne ve i rõl és te lep he lye i nek
cí mé rõl, a sa ját te rü le tü kön ta lál ha tó érin tett út sza ka szok
szá má ról és ka te gó ri á já ról.

5. Cikk

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a kö te le zett sé get vál -
lal ar ra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban ha tá lyos jog sza bá -
lyok kal össz hang ban biz to sít ja a kö vet ke zõ út sza ka szok,
illetve hi dak üze mel te té sét, fenn tar tá sát és re konst ruk ci ó ját:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Bán ré ve és a Szlo -
vák Köz tár sa ság te rü le tén Sväty Král’ kö zött, a X.11/8A
és a X.13/1A szá mú ha tár je lek kö zöt ti 0,300 km hosszú sá -
gú út sza kasz,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Híd vé gar dó és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Host ’ov ce kö zött, a XIII.3
és a XIII.6 szá mú ha tár je lek kö zöt ti 2,700 km hosszú sá gú
út sza kasz,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Hont-Pa ras sa pusz ta
és a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Ša hy kö zött, a IV.14/9
és a IV.15/1a szá mú ha tár je lek kö zöt ti 0,100 km hosszú -
ságú út sza kasz,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Ber ne ce ba rá ti és a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Té sa kö zött, a IV.4 és a
IV.6/1 szá mú ha tár je lek kö zöt ti, a kö zös ál lam ha tárt érin tõ 
1,700 km hosszú sá gú út sza kasz,
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e) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Let kés és a Szlo vák
Köz tár sa ság te rü le tén Sal ka kö zött, az Ipoly fo lyó fe let ti híd,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Sá to ral ja új hely és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Slo vens ké No vé Mes to kö -
zött, a Rony va fo lyó fe let ti híd,

g) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Hid vé gar dó és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Host ’ov ce kö zött, a Bód va
fo lyó fe let ti híd.

(2) A Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány a kö te le zett sé get vál -
lal, hogy össz hang ban a Szlo vák Köz tár sa ság ban ha tá lyos
jog sza bá lyok kal biz to sít ja a kö vet ke zõ hi dak, illetve út sza -
ka szok üze mel te té sét, fenn tar tá sát és re konst ruk ci ó ját:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Sá to ral ja új hely és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Slo vens ké No vé Mes to kö -
zött, a XIX.1/2 és a XIX.2/9 szá mú ha tár je lek kö zöt ti
0,720 km hosszú sá gú út sza kasz,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Dá móc és a Szlo vák
Köz tár sa ság te rü le tén Pri be nik kö zöt ti, a XIX.82/3ac és a
XIX.85 szá mú ha tár je lek kö zöt ti 1,457 km hosszú sá gú út -
sza kasz,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Ba las sa gyar mat és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Slo vens ké �ar moty kö zött,
az Ipoly fo lyó fe let ti híd,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Sá to ral ja új hely és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Slo vens ké No vé Mes to kö -
zött, a Rony va fo lyó fe let ti gya lo gos híd,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Pá cin és a Szlo vák
Köz tár sa ság te rü le tén Vel’ ky Ka me nec kö zöt ti csa tor na
fe let ti híd,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Dá móc és a Szlo vák
Köz tár sa ság te rü le tén Pri be nik kö zöt ti csa tor na fe let ti híd.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak ar ra,
hogy

a) az (1) és (2) be kez dés ben fel so rolt köz úti hi dak és
út sza ka szok üze mel te té sét sa ját költ sé gü kön, a má sik Fél -
tõl va ló meg té rí tés igé nye nél kül lát ják el,

b) az (1) és (2) be kez dés ben fel so rolt hi dak és út sza ka -
szok ese té ben – az (1) be kez dés f) pont já ban és a (2) be -
kez dés c) pont já ban meg je lölt hi dak ki vé te lé vel – a fenn -
tar tá si és re konst ruk ci ós mun ká kat sa ját költ sé gü kön, a
má sik Fél tõl va ló meg té rí tés igé nye nél kül lát ják el,

c) az (1) be kez dés f) pont já ban és a (2) be kez dés
c) pont já ban meg je lölt ha tár hi dak ese té ben a fenn tar tá si és
re konst ruk ci ós fel ada tok kal kap cso la tos költ sé ge ket egy -
más kö zött egyen lõ arány ban meg oszt va vi se lik.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak a kö vet -
ke zõ Du na-hi dak üze mel te té sé nek, fenn tar tá sá nak és re -
konst ruk ci ó já nak biz to sí tá sá ra:

a) a Vá mos sza ba di–Med ved ’ov kö zöt ti Du na-híd,
b) a Ko má rom–Ko már no kö zöt ti Du na-híd,
c) az Esz ter gom–Štú ro vo kö zöt ti Du na-híd.

(5) A (4) be kez dés ben fel so rolt Du na-hi dak üze mel te té -
sé vel össze füg gõ mun kák vég re haj tá sát az Il le té kes Szer -
ve ze tek az egyes hi dak ra vo nat ko zó an a Mi nisz té riu mok
ál tal jó vá ha gyott kü lön Üze mel te té si Elõ írá sok sze rint
vég zik.

(6) A (4) be kez dés ben fel so rolt Du na-hi dak fenn tar tá si
és re konst ruk ci ós mun ká i nak költ sé gét a Szer zõ dõ Fe lek
kö zö sen, egy más kö zött egyen lõ arány ban meg oszt va vi -
se lik. A (4) be kez dés ben meg je lölt Du na-hi dak üze mel te -
té sét a Szer zõ dõ Fe lek az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
Üze mel te té si Elõ írá sok ban fog lal tak nak meg fele lõen, sa -
ját költ sé gü kön, meg té rí té si igény nél kül lát ják el.

6. Cikk

(1) Ezen Meg álla po dás 5. Cik ké nek (1) és (2) be kez dé -
sé ben meg je lölt hi dak és út sza ka szok üze mel te té si, fenn -
tar tá si és re konst ruk ci ós mun ká it annak az ál lam nak a mû -
sza ki és jo gi elõ írásai sze rint kell el vé gez ni, amely nek Il le -
té kes Szer ve ze te az adott fel ada to kat el lát ja.

(2) Ezen Meg álla po dás 5. Cik ké nek (4) be kez dé sé ben
fel so rolt Du na-hi dak fenn tar tá si mun ká it és rekonstruk -
cióját, a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i ban ha tá lyos jo gi és mû -
sza ki elõ írásokkal össz hang ban kell el vé gez ni.

(3) Az 5. Cikk (1), (2) és (4) be kez dé sé ben meg je lölt hi -
da kon és út sza ka szo kon a köz úti jel zé se ket a Szer zõ dõ Fe -
lek ál la ma i ban ha tá lyos jo gi és mû sza ki elõ írásokkal össz -
hang ban kell el he lyez ni.

7. Cikk

(1) Az ezen Meg álla po dás sze rin ti mun ká kat úgy kell
el vé gez ni, hogy az ál lam ha tár vo na lát je lö lõ ha tár je lek, a
ha tár hi da kon lé võ ha tár táb lák és egyéb je lek ne sé rül je -
nek.

(2) Min den olyan mun ka vég zés hez, amely a ha tár je le -
ket vagy az ál lam ha tár vo na lát érin ti, a Ma gyar Köz tár sa -
ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ral kap -
cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ra lét re ho zott két ol da lú ha -
tár bi zott ság elõ ze tes jó vá ha gyá sa szük sé ges.

8. Cikk

A hi dak és út sza ka szok te rü le tén a rek lám táb lák el he -
lye zé se ti los; köz ér de kû tá jé koz ta tást tar tal ma zó táb lák
csak az Il le té kes Szer ve ze tek kü lön egyet ér té sé vel és a ha -
tár for gal mat ellen õr zõ szer vek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val
he lyez he tõk el.

9. Cikk

(1) Az Il le té kes Szer ve ze tek az ezen Meg álla po dás
alap ján vég zett fenn tar tá si és re konst ruk ci ós mun kák meg -
kez dé sé rõl a kö vet ke zõk sze rint tá jé koz tat ják egy mást:

a) leg alább 21 nap pal a fenn tar tá si és re konst ruk ci ós
mun kák meg kez dé se elõtt,



b) leg alább 45 nap pal a fenn tar tá si és re konst ruk ci ós
mun kák meg kez dé se elõtt, amennyi ben a mun kák  miatt a lé -
te sít ményt több mint két órán át le kell zár ni a for ga lom elõl.

(2) Az Il le té kes Szer ve ze tek az (1) be kez dés ben meg je -
lölt ha tár idõk nek meg fele lõen kö te le sek tá jé koz tat ni sa ját
ál la muk ha tár for ga lom ellen õr zõ szer ve it a ter ve zett mun -
kák elõ ké szü le te i rõl és meg kez dé sé rõl, kö te le sek to váb bá
be sze rez ni a mun ká la tok hoz a szük sé ges en ge dé lye ket.

(3) Amennyi ben a híd- vagy út le zá rás két órá nál
hosszabb idõt vesz igény be, az Il le té kes Szer ve ze tek ké -
rel me alap ján a Szer zõ dõ Fe lek ha tár for gal mat ellen õr zõ
szer vei kö zö sen gon dos kod nak a for ga lom más ha tár át ke -
lõ he lyen tör té nõ za var ta lan le bo nyo lí tá sá ról.

(4) Ezen Meg álla po dás 5. Cik ké nek (1), (2) és (4) be -
kez dé sé ben meg je lölt bár mely hí don és út sza ka szon be kö -
vet ke zett sú lyos bal eset, ka taszt ró fa vagy rend kí vü li ese -
mény ese tén az Il le té kes Szer ve zet kö te les a ki ala kult
hely zet rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a má sik Szer zõ dõ
Fél Il le té kes Szer ve ze tét. Ezek ben az ese tek ben az Il le té -
kes Szer ve ze tek sa ját ál la muk bel sõ jog sza bá lyai figye -
lembe véte lével kö zö sen dön te nek a kö vet kez mé nyek fel -
szá mo lá sa ér de ké ben te en dõ in téz ke dé sek rõl.

10. Cikk

(1) Ezen Meg álla po dás 5. Cik ké nek (1), (2) és (4) be -
kez dé sé ben meg je lölt hi dak és út sza ka szok ren del te tés -
sze rû hasz ná la tá hoz köz vet le nül nem szük sé ges egyéb be -
ren de zé sek el he lye zé sé re, fel sze re lé sé re, illetve ezen be -
ren de zé sek kel kap cso la tos üze mel te té si, fenn tar tá si mun -
kák el vég zé sé re csak ab ban az eset ben ke rül het sor, ha az -
zal mind két ál lam ha tár for gal mi ellen õr zõ szer vei írás ban
egyet ér tet tek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt mun kák el vég zé sé hez 
szük sé ges hoz zá já ru lás ki adá sá val és ezen mun kák el len -
õr zé sé vel kap cso la tos te en dõ ket az az Il le té kes Szer ve zet
kö te les el lát ni, amely az adott lé te sít mény üze mel te tõi fel -
ada ta it el lát ja.

(3) Az (1) be kez dés ben meg je lölt mun kák el vég zé sé hez 
az 5. Cikk (4) be kez dé sé ben meg je lölt hi dak te kin te té ben
mind két ál lam Il le té kes Szer ve ze te i nek és a ha tár for gal -
mat ellen õr zõ szer ve i nek a hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

11. Cikk

(1) Az 5. Cikk (4) be kez dé sé ben, va la mint az 5. Cikk
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban és az 5. Cikk (2) be kez dé sé -
nek c) pont já ban fel so rolt hi dak fenn tar tá si- és re konst ruk -
ci ós mun ká i nak elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa és ki vi te le zé se 
a Mi nisz té riu mok kö zöt ti kü lön meg álla po dás alap ján tör -
té nik a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak ha tá lyos bel sõ jog sza -
bá lya i val össz hang ban.

(2) Az Il le té kes Szer ve ze tek egy más kö zött a ki vi te le zé -
si mun kák árát az ál ta lá nos for gal mi adó val csök ken tett ér -
ték ben szá mol ják el.

12. Cikk

Ezen Meg álla po dás vég re haj tá sá ból ere dõ mun kák el -
vég zé sé hez nincs szük ség a má sik ál lam ál tal ki adott mun -
ka vál la lá si en ge dély re.

13. Cikk

(1) Ezen Meg álla po dás 5. Cikk (1), (2) és (4) be kez dé -
sé ben meg je lölt hi dak és út sza ka szok üze mel te té sét, fenn -
tar tá sát és re konst ruk ci ó ját vég zõ sze mé lyek nek ma gyar
és szlo vák nyel ven ki ál lí tott ál lam i ha tár át lé pé si iga zol -
vánnyal (a továb biak ban: iga zol vány) kell ren del kez ni ük.
Az iga zol vány je len Meg álla po dás mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott ada to kat tar tal maz za. Az iga zol vá nyo kat ki ál lí tó
ha tó sá gok ról és az iga zol vány for má já ról a Szer zõ dõ Fe -
lek dip lo má ci ai úton, írás ban tá jé koz tat ják egy mást leg ké -
sõbb 30 (har minc) nap pal je len Meg álla po dás ha tály ba lé -
pé se elõtt. Az iga zol vány kor lát lan szá mú ha tár át lé pés re
jo go sít. Az iga zol vány ki adá sá nak mód ját és ér vé nyes sé gi
ide jét a Szer zõ dõ Fe lek sa ját ál la ma ik bel sõ ha tá lyos jog -
sza bá lya i val össz hang ban ha tá roz zák meg.

(2) Az ál lam ha tár át lé pé sé re jo go sí tó iga zol vány ki adá -
sá ig az (1) be kez dés ben meg ne ve zett sze mé lyek ér vé nyes
úti ok mány alap ján jo go sul tak át lép ni az ál lam ha tárt.

(3) Az iga zol vány bir to ko sa az ezen Meg ál la po dás ból
ere dõ fel ada tai el lá tá sá ra a mun ka vég zé se he lyé hez leg -
kö ze lebb esõ ha tár át ke lõ he lyen – in do kolt eset ben a ha -
tár át ke lõ he lyen kí vül is – jo go sult át lép ni a kö zös ál lam -
ha tárt.

(4) A je len Meg álla po dás sze rin ti mun ka el vég zé se után 
az iga zol vány bir to ko sa kö te les az ál lam ha tár át lé pé sé re
fel jo go sí tó ok mányt vissza szol gál tat ni az azt ki ál lí tó ha tó -
ság nak.

(5) Az iga zol vány be vo ná sá ról a ki ál lí tó ha tó ság nak ha -
la dék ta la nul ér te sí te nie kell a má sik Szer zõ dõ Fél nek az
(1) be kez dés ben meg je lölt ha tó sá gát.

(6) Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak az (1) be kez dés ben meg -
je lölt ille té kes ha tó sá gai ha la dék ta la nul ér te sí tik egy mást
az egyes, az (1) be kez dés ben meg je lölt sze mé lyek kel
szem ben el ren delt be uta zá si ti la lom ról.

14. Cikk

Az Il le té kes Szer ve ze tek gon dos kod nak ar ról, hogy a
hi dak és út sza ka szok fenn tar tá si és re konst ruk ci ós mun -
káinak el vég zé sé hez eset leg szük sé ges en ge dé lyek kel lõ
idõ ben ren del ke zés re áll ja nak. A mun ká la tok idõ sza ká ra a
Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a ha tár for ga lom meg fe le lõ le -
bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket.
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15. Cikk

Ezen Meg álla po dás vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ eset -
le ges vi tá kat a Mi nisz té riu mok tár gya lá sok út ján, en nek
ered mény te len sé ge ese tén dip lo má ci ai úton ren de zik.

16. Cikk

(1) Ezt a Meg ál la po dást Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá -
lya i val össz hang ban jó vá kell hagy ni és a Meg álla po dás a
jó vá ha gyás ról  szóló jegy zék vál tást kö ve tõ 60. (hat va na -
dik) na pon lép ha tály ba.

(2) Ezen Meg ál la po dást Szer zõ dõ Fe lek ha tá ro zat lan
idõ re kö tik. A Meg ál la po dást bár mely Szer zõ dõ Fél bár -
mi kor fel mond hat ja a má sik Szer zõ dõ Fél hez dip lo má ci ai
úton in té zett írá sos ér te sí tés sel. Eb ben az eset ben a Meg -
állapodás a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek
nap já tól szá mí tott 12 (ti zen ket tõ) hó nap el tel té vel vesz ti
ha tá lyát.

(3) Ez a Meg álla po dás a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti kö zös
meg ál la po dás sal írás ban bár mi kor mó do sít ha tó vagy ki -
egé szít he tõ.

(4) E Meg ál la po dás nak a ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 
a Szlo vák Köz tár sa ság és a Ma gyar Köz tár sa ság vi szony -
la tá ban ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság Köz le ke -
dé si Mi nisz té ri u ma és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság Szö vet sé gi Köz le ke dé si Mi nisz té ri u ma kö zött a ma -
gyar–cseh szlo vák kö zös köz úti ha tár hi dak ja ví tá sá ról és
kar ban tar tá sá ról  szóló, Bu da pes ten, 1986. no vem ber
24-én alá írt Meg álla po dás.

Ké szült Po zsony ban, a 2007. év jú ni us hó 18. nap ján,
két ere de ti pél dány ban, ma gyar és szlo vák nyel ven, mind -
két szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Szlo vák Köz tár sa ság
Kor mány a ne vé ben Kor mány a ne vé ben

Melléklet

A határátlépési igazolványok adattartalma

1. A Szer zõ dõ Fél ál la má nak meg ne ve zé se, cí me re,

2. az ok mány meg ne ve zé se,

3. a ha tár át lé pé si iga zol vány szá ma,

4. az iga zol vány ki ál lí tá sá nak jog alap ja: a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rán lé võ köz úti

ha tár hi dak és ha tár út-sza ka szok üze mel te té sé rõl, fenn tar -
tá sá ról és re konst ruk ci ó já ról  szóló, Po zsony ban, 2007. jú -
nius 18-án alá írt Meg álla po dás 5. Cikk (1), (2) és (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun kák el vég zé se,

5. a jo go sult sze mé lyi ada tai:
– csa lá di és utó név,
– nõk ese tén a szü le tés ko ri csa lá di és utó név,
– szü le té si he lye és idõ pont ja,
– ne me,
– a jo go sult fény ké pe és alá írá sa,

6. el lá tan dó fel adat kör:

7. az iga zol vány ki ál lí tá sa:
– a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé se,
– a ki ál lí tás he lye és ide je,
– az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je (dá tum sze -

rint ..........-ig),
– a hi va ta los sze mély alá írá sa,
– a ki ál lí tó ha tó ság pe csét je,

8. az iga zol vány ér vé nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa:
– a meg hosszab bí tó ha tó ság meg ne ve zé se,
– meg hosszab bí tás he lye és ide je,
– az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je (dá tum sze -

rint ..........-ig),
– a hi va ta los sze mély alá írá sa,
– a meg hosszab bí tó ha tó ság pe csét je,

9. hi va ta los be jegy zé sek,

10. tud ni va lók: je len Meg álla po dás 13. Cikk (1), (3) és
(4) be kez dé se.”

4. §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg álla po dás 16. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg álla po dás, illetve a ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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



A Kormány
198/2007. (VII. 30.) Korm.

rendelete
a tagállamok és harmadik országok közötti
légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó

megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról
 szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt
eljárási szabályok megállapításáról

A Kormány a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény 73.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Alkalmazási kör

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban kor lá to zott lé gi köz le ke dé si
jog nak mi nõ sül a Ma gyar Köz tár sa ság és az Euró pai
 Unión kí vü li har ma dik or szá gok kö zött fenn ál ló két ol da lú
lé gi köz le ke dé si egyez mé nyen ala pu ló olyan lé gi köz le ke -
dé si jog, ame lyet a két ol da lú egyez mény ér tel mé ben csak
kor lá to zott szá mú vagy egyet len lé gi fu va ro zó ve het igény -
be, vagy ami kor a két ol da lú lé gi köz le ke dé si egyez mény a
köz le ke dé si jo gok igény be vé te lé re vo nat ko zó egyéb kor -
lá to zá so kat (pl. frek ven cia, ka pa ci tás, le szál lá si pon tok)
ha tá roz meg.

A felhatalmazás érvényessége

2.  §

(1) A kor lá to zott lé gi köz le ke dé si jog gal üze mel tet he tõ
lé gi út vo nal ra  szóló fel ha tal ma zás a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság ál tal a lé gi szol gál ta tás kez dõ idõ pont ja ként meg ha tá -
ro zott na pot kö ve tõ ti zen ket tõ egy mást kö ve tõ a Lé gi szál -
lí tók Nem zet kö zi Szö vet sé ge (a továb biak ban: IA TA) ál -
tal al kal ma zott me net ren di idõ szak ra ér vé nyes.

(2) A fel ha tal ma zás, illetve az ab ban fog lalt jo gok nem
ru ház ha tók át.

Légiközlekedési jogokkal kapcsolatos tárgyalások

3.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság és az Euró pai Uni ón kí vü li
har ma dik or szá gok kö zött ren del ke zés re ál ló kor lá to zott
lé gi köz le ke dé si jo gok ra és e jo gok kal kap cso la tos lé gi -
köz le ke dé si tár gya lá sok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat a lé gi -
köz le ke dé si ha tó ság 45 nap pal a tár gya lá so kat megelõ -
zõen sa ját hon lap ján te szi köz zé.

(2) A hon la pon köz zé tett tá jé koz ta tás nak tar tal maz nia
kell a tár gya lás ter ve zett tar tal mát és idõ pont ját.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén le te le pe dett kö zös -
sé gi lé gi fu va ro zó (a továb biak ban: kö zös sé gi lé gi fu va ro -
zó) a fel ha tal ma zás ra irá nyuló ké rel met az in for má ció
 közzétételének nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül nyújt -
hatja be.

(4) A kö zös sé gi lé gi fu va ro zó a har ma dik or szág gal ter -
ve zett tár gya lást meg elõ zõ en a hon la pon köz zé tett ha tár -
idõn be lül írás ban ér te sí ti a lé gi köz le ke dé si ha tó sá got az
adott har ma dik or szág gal kap cso la tos üze mel te té si szán -
dé ká ról, amennyi ben azt kor lá to zott lé gi köz le ke dé si jog -
gal üze mel tet he tõ lé gi út vo na lon ter ve zi meg va ló sí ta ni.

Kihasználatlan korlátozott légiközlekedési jogok

4.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság és az Euró pai Uni ón kí vü li
har ma dik or szá gok kö zöt ti ki hasz ná lat lan kor lá to zott lé gi -
köz le ke dé si jog ról a lé gi köz le ke dé si ha tó ság hon lap ján tá -
jé koz ta tást tesz köz zé.

(2) A ki hasz ná lat lan kor lá to zott lé gi köz le ke dé si jog
igény be vé te lé re el sõ ként be nyúj tott ké re lem rõl annak be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott 7 na pon be lül a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság hon lap ján tá jé koz ta tást tesz köz zé. Más kö zös sé gi lé -
gi fu va ro zó az el sõ ként be nyúj tott ké re lem rõl  szóló tá jé -
koz ta tás köz zé té te lé tõl szá mí tott 30 na pos jog vesz tõ ha tár -
idõn be lül nyújt hat be ké rel met ugyan ezen lé gi köz le ke dé si 
jog igény be vé te le iránt. A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a ha tár -
idõ ig be ér ke zett va la mennyi ké re lem rõl tá jé koz ta tást tesz
köz zé a hon lap ján.

Eljárás

5.  §

(1) A kor lá to zott lé gi köz le ke dé si jog igény be vé te lé re
be nyúj tott ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zó ne ve, szék he lye, te lep he -
lye, a lé gi tár sa ság há rom be tûs azo no sí tó kód ja;

b) a ter ve zett lé gi köz le ke dé si szol gál ta tás rész le tes is -
mer te té se (he ti já rat szám, lé gi jár mû tí pus csa lád, ma xi má -
lis ülés he lyek szá ma, eset le ges köz ben sõ le szál lá sok, a
szol gál ta tás idõ tar ta ma);

c) a ter ve zett lé gi köz le ke dé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó
üz le ti terv;

d) a ter ve zett szol gál ta tás kez dé si idõ pont ja;
e) a szol gál ta tás jel le ge: sze mély, áru, pos ta, a szol gál -

ta tás jel lem zõi;
f) amennyi ben a kö zös sé gi lé gi fu va ro zó ren del ke zik

fenn ál ló út vo nal há ló zat tal, az ah hoz va ló kap cso ló dás;
g) az út vo nal ra vo nat ko zó vi tel díj.

(2) A ké re lem hez a kö zös sé gi lé gi fu va ro zó kö te les csa -
tol ni a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rá si díj be fi -
ze té sé rõl  szóló iga zo lást.
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6.  §

(1) A ké rel mek ér té ke lé se so rán a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság az 5.  § (1) be kez dé se alap ján be ér ke zett ada tok figye -
lembe véte lével gaz da sá gi elem zést vé gez, amely ben ki tér
a fo gyasz tók szá má ra nyúj tott elõ nyök re, a Kö zös sé gen
be lü li ver seny re gya ko rolt ha tá sok ra és az adott út vo nal
utas- és áru for gal mi vi szo nya i ra is. A lé gi köz le ke dé si ha -
tó ság ki dol goz za és hon lap ján köz zé te szi az elem zés alap -
já ul szol gá ló szem pont rend szert.

(2) Amennyi ben a lé gi köz le ke dé si ha tó ság szük sé ges -
nek tart ja, az el já rás so rán köz meg hall ga tást tar t. A köz -
meg hall ga tá son el hang zot tak ról ké szí tett jegy zõ köny vet a
ha tó ság a hon lap ján köz zé te szi. A ké rel met be nyúj tó lé gi -
tár sa sá gok a köz zé té tel tõl szá mí tott 3 na pon be lül a jegy -
zõ köny vet vé le mé nyez he tik.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a meg hir de tett, ki hasz ná -
lat lan lé gi köz le ke dé si jog gal üze mel tet he tõ lé gi út vo nal ra
 szóló fel ha tal ma zás ról a (2) be kez dés ben meg je lölt meg -
hall ga tás idõ pont já tól, en nek hi á nyá ban a 4.  § (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott jog vesz tõ ha tár idõ el tel té tõl szá mí -
tott 60 na pon be lül ha tá ro zat tal dönt. A ha tá ro zat ról köz zé -
tett hir det mény nek tar tal maz nia kell a ha tá ro zat rendel -
kezõ ré szét.

(4) A fel ha tal ma zást az át fo gó ér té ke lést köve tõen a lé -
gi köz le ke dé si ha tó ság annak a ké rel me zõ nek ad ja meg,
amely nek aján la ta a leg ked ve zõbb nek bi zo nyul, kü lö nö -
sen az utas-, illetve áru szál lí tá si, a pi a ci ver senyt élén kí tõ
és a kö zös sé gi lé gi köz le ke dé si pi ac ki egyen sú lyo zott fej -
lõ dé sét elõ se gí tõ szem pon tok te kin te té ben.

Jogorvoslat

7.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság ha tá ro za ta ellen köz igaz -
ga tá si úton fel leb be zés nek he lye nincs.

(2) A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat so rán ho zott ha tá ro zat ren -
del ke zõ ré szét a lé gi köz le ke dé si ha tó ság hon lap ján köz zé -
te szi, annak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há rom na pon be lül.

A felhatalmazás felülvizsgálata

8.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé ri a fel ha tal ma zás alap ján vég zett lé gi köz le ke dé si
szol gál ta tást.

(2) Amennyi ben azt bár mely kö zös sé gi lé gi fu va ro zó
ké ri, a lé gi köz le ke dé si ha tó ság leg ko ráb ban a fel ha tal ma -
zás ki adá sát kö ve tõ tíz egy mást kö ve tõ me net ren di idõ -
szak el tel té vel a fel ha tal ma zást fe lül vizs gál ja, a 6.  § (4) be -
kez dés sze rin ti szem pon tok alap ján.

(3) A fe lül vizs gá lat ra irá nyuló ké re lem be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 7 na pon be lül a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a fel ha -
tal ma zás jo go sult ját a fe lül vizs gá lat ról ér te sí ti, és a fe lül -
vizs gá lat ról  szóló tá jé koz ta tást tesz köz zé hon lap ján. Más
kö zös sé gi lé gi fu va ro zó a köz zé té tel tõl szá mí tott 30 na pos
jog vesz tõ ha tár idõn be lül nyújt hat be ké rel met ugyan ezen
kor lá to zott lé gi köz le ke dé si jog igény be vé te le iránt. Ezt
köve tõen a fe lül vizs gá lat ra a 4–6.  §-ban fog lalt elõ írásokat 
kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a fel ha tal ma zást a hi á -
nyok pót lá sá ig azon na li ha tállyal fel füg gesz ti, amennyi -
ben a fel ha tal ma zás jo go sult ja:

a) nem a fel ha tal ma zás ban fog lal tak nak meg fele lõen
vég zi a lé gi köz le ke dé si szol gál ta tást;

b) el mu laszt ja a vo nat ko zó lé gi köz le ke dé si meg álla po -
dás ren del ke zé se i nek vagy egyéb nem zet kö zi kö te le zett -
sé gek nek a be tar tá sát, ame lyek alap ján a fel ha tal ma zást ki -
ad ták;

c) nem fe le l meg a lé gi köz le ke dé si szol gál ta tás vég zé -
sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok nak.

(5) A fel ha tal ma zást a lé gi köz le ke dé si ha tó ság vissza -
von ja, amennyi ben

a) annak jo go sult ja írás ban ér te sí ti a lé gi köz le ke dé si
ha tó sá got ar ról, hogy a fel ha tal ma zás ban fog lalt kor lá to -
zott lé gi köz le ke dé si jo go kat nem kí ván ja a továb biak ban
gya ko rol ni,

b) a fel ha tal ma zás ban sze rep lõ lé gi szol gál ta tás nem
kez dõ dött meg a lé gi szol gál ta tás kez dõ idõ pont ja ként
meg ha tá ro zott na pot kö ve tõ me net ren di idõ szak ban,

c) a fel ha tal ma zás ban sze rep lõ lé gi szol gál ta tást szü ne -
tel te tik, és a kö vet ke zõ két egy mást kö ve tõ tel jes me net -
ren di idõ szak ban sem in dul új ra,

d) fel füg gesz tés ese tén amennyi ben a fel ha tal ma zás jo -
go sult ja nem pó tol ja a fel me rült hi á nyos sá go kat, a fel füg -
gesz tés nap ját kö ve tõ me net ren di idõ szak vé gé ig, vagy

e) a har ma dik or szág nem fo gad ja el a kö zös sé gi lé gi fu -
va ro zó ki je lö lé sét, illetve har ma dik or szág ille té kességgel
és ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga nem ad ja ki a já rat vég -
zé sé hez szük sé ges en ge délyt, vagy azt vissza von ja.

(6) A szük sé ges en ge dély (5) be kez dés e) pont ja sze rin ti 
meg ta ga dá sá ról vagy vissza vo ná sá ról a kö zös sé gi lé gi fu -
va ro zó 8 na pon be lül írás ban ér te sí ti a lé gi köz le ke dé si ha -
tó sá got.

(7) A fel ha tal ma zás vissza vo ná sá ról és az adott lé gi köz -
le ke dé si jog ki hasz ná lat lan ná vá lá sá nak kez dõ idõ pont já -
ról a lé gi köz le ke dé si ha tó ság hon lap ján tá jé koz ta tást tesz
köz zé.

Átmeneti rendelkezések

9.  §

Amennyi ben e ren de let hatályba lépése elõtt, a ha tá lyos
jog sza bá lyok elõ írásainak meg fele lõen meg kez dõ dött a
kor lá to zott lé gi köz le ke dé si jog igény be vé te le olyan har -



ma dik or szág ba irá nyuló lé gi út vo nal vi szony la tá ban,
amely kor lá to zott lé gi köz le ke dé si jog gal üze mel tet he tõ, a
kor lá to zott lé gi köz le ke dé si jog fe lül vizs gá la ta e ren de let
hatályba lépését kö ve tõ tíz IA TA ál tal al kal ma zott me net -
ren di idõ szak el tel té vel kér he tõ.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a tag ál la mok és har ma dik or szá gok kö -
zöt ti lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó meg ál la -
po dá sok tár gya lá sá ról és vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. áp ri -
lis 29-i 847/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let 5. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se -
ket ál la pít ja meg.

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

A Kormány
205/2007. (VIII. 2.) Korm.

rendelete
az Európai Közösség és azok tagállamai,

valamint az Amerikai Egyesült Államok közötti,
a GALILEO és a GPS mûholdas helymeghatározó

rendszerek és kapcsolódó alkalmazások
elterjesztésérõl, nyújtásáról és használatáról  szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

(A Ma gyar Köz tár sa ság a Meg ál la po dást 2004. no vem -
ber 1. nap já tól ide ig le ne sen al kal maz za.)

1.  §

A Kormány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

A Meg álla po dás hi te les szö veg e és ma gyar nyel vû hi va -
ta los for dí tá sa a kö vet ke zõ:

,,Agreement
on the Promotion, Provision and use of GALILEO

and GPS Satellite-Based Navigation Systems
and Related Applications

The United States of America, 

of the one part, and

the Kingdom of Belgium,
the Czech Republic,
the Kingdom of Denmark,

the Federal Republic of Germany,
the Republic of Estonia,
the Hellenic Republic,
the Kingdom of Spain,
the French Republic,
Ireland,
the Italian Republic,
the Republic of Cyprus,
the Republic of Latvia,
the Republic of Lithuania,
the Grand Duchy of Luxembourg,
the Republic of Hungary,
the Republic of Malta,
the Kingdom of the Netherlands,
the Republic of Austria,
the Republic of Poland,
the Portuguese Republic,
the Republic of Slovenia,
the Slovak Republic,
the Republic of Finland,
the Kingdom of Sweden,
the United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland,

Contracting Parties to the Treaty establishing the
European Community, hereinafter referred to as the
„Member States”, and the European Community,

of the other part,

recognising that the United States operates a
satellite-based navigation system known as the Global
Positioning System, a dual use system that provides
precision timing, navigation, and position location signals
for civil and military purposes,

recognising that the United States is currently providing 
the GPS Standard Positioning Service for peaceful civil,
commercial, and scientific use on a continuous, worldwide 
basis, free of direct user fees, and noting that the United
States intends to continue providing it, and similar future
civil services under the same conditions,

recognising that the European Community is
developing and plans to operate a civil global satellite
navigation, timing and positioning system, GALILEO,
which would be radio frequency compatible with GPS and
interoperable with civil GPS services at the user level,

recognising that GPS signals are used worldwide for
satellite-based navigation services including
augmentations,

recognising that civil GPS and GALILEO, if radio
frequency compatible and interoperable at the user level,
could increase the number of satellites visible from any
location on the Earth and aid accessibility to navigation
signals for civil users worldwide,

recognising that the International Civil Aviation
Organisation (ICAO) establishes international standards
and recommended practices and other guidance applicable 
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to the use of global satellite-based navigation systems for
civil aviation, that the International Maritime Organisation 
(IMO) establishes international standards and other
guidance applicable to the use of global satellite-based
navigation systems for maritime navigation, and that the
International Telecommunication Union (ITU) establishes 
multilateral regulations and procedures applicable to the
operation of global radio-navigation systems, as well as to
other radio communication systems,

de si ring to pro vi de sa tel li te na vi ga ti on users and
equ ip ment pro vi ders with a bro a der rang e of ser vi ces and
ca pa bi li ti es, le ad ing to inc re a sed user app li ca ti ons, whi le
as su ring ra dio fre qu en cy com pa ti bi lity with systems and
equipment already in use,

de si ring to pro mo te open mar kets and to fa ci li ta te
growth in tra de with res pect to com mer ce in glo bal
na vi ga ti on and ti ming go ods, va lue-ad ded ser vi ces, and
augmentations,

con vin ced of the ne ed to pre vent and pro tect aga inst the
mi su se of glo bal sa tel li te-ba sed na vi ga ti on and ti ming
ser vi ces wit ho ut un duly dis rup ting or deg ra ding sig nals
ava i lab le for civilian uses,

con vin ced of the ne ed to co o pe ra te so that the be ne fits
of this im por tant tech no logy are fully achi e ved for all
re le vant applications,

re cog ni sing that con sul ta ti ons are de si rab le for the
pur po se of avo i ding or re sol ving any dis pu tes that may
ari se un der this Ag re e ment, inc lu ding tho se re lat ing to the
way in which the Par ti es dis char ge the ir res pec ti ve
res pon si bi li ti es for the ob li ga ti ons within their areas of
competence,

have agreed as follows:

Article 1

Objectives

1. The objective of this Agreement is to provide a
framework for cooperation between the Parties in the
promotion, provision and use of civil GPS and GALILEO
navigation and timing signals and services, value-added
services, augmentations, and global navigation and timing
goods. The Parties intend to work together, both bilaterally 
and in multilateral fora, as provided herein, to promote and 
facilitate the use of these signals, services, and equipment
for peaceful civil, commercial, and scientific uses,
consistent with and in furtherance of mutual security
interests. This Agreement is intended to complement and
facilitate agreements in force, or which may be negotiated
in the future, between the Parties related to the design and
implementation of civil satellite-based navigation and
timing signals and services, augmentations, or
value-added services.

2. Nothing in this Agreement shall supersede, modify
or derogate from standards, procedures, rules, regulations
and recommended practices adopted in ICAO, or IMO.
The Parties confirm their intent to act in a manner
consistent with these bodies’ regulatory framework and
processes.

3. Nothing in this Agreement shall affect the rights and
obligations of the Parties under the Marrakech Agreement
Establishing the World Trade Organisation (hereinafter
„the WTO Agreements”).

Article 2

Definitions

For the purposes of this Agreement, the following
definitions shall apply:

(a) ,,Augmentation” means civil mechanisms, which
provide the users of satellite-based navigation and timing
signals with input information, extra to that derived from
the main constellation(s) in use, and additional
range/pseudo-range inputs or corrections to, or
enhancements of, existing pseudo-range inputs. These
mechanisms enable users to obtain enhanced performance, 
such as increased accuracy, availability, integrity, and
reliability.

(b) ,,Civil satellite-based navigation and timing
service” means the civil satellite-based navigation or
timing service provided by GPS or GALILEO, including
secured governmental service.

(c) ,,Civil satellite-based navigation and timing service
provider” means any government or other entity that
provides civil satellite-based navigation or timing service.

(d) ,,Civil satellite-based navigation and timing
signals” means the civil satellite-based navigation or
timing signals provided by GPS or GALILEO, including
secured governmental service signals.

(e) ,,Civil satellite-based navigation and timing signals
provider” means any government or other entity that
supplies GPS and/or GALILEO signals or augmentations.

(f) ,,Classified information” means official information
that requires protection in the interests of national defense
or foreign relations of the Parties, and is classified in
accordance with applicable laws and regulations.

(g) ,,GALILEO” means an autonomous civil European
global satellite-based navigation and timing system under
civil control, developed by the European Community, its
Member States, the European Space Agency and other
entities. GALILEO includes an open service and one or
more other services, such as a safety of life, commercial,
and a secured governmental service, such as the Public
Regulated Service (,,PRS”), and any augmentations
provided by the European Community, its Member States
or other entities.



(h) ,,Global navigation and timing equipment” means
any civil end user equipment designed to transmit, receive, 
or process satellite-based navigation and timing signals, to
provide value-added services, or to operate with an
augmentation.

(i) ,,GNSS” means Global Navigation Satellite System.
(j) ,,GPS” means the Global Positioning System

Standard Positioning Service, an open service, (or future
civil services) provided by the United States Government
for civil use. GPS is currently provided by the United
States in its exercise of governmental authority as it is
neither supplied on a commercial basis nor offered in
competition with one or more service suppliers. GPS
includes any augmentation or improvements to that
service provided directly by the United States
Government.

(k) ,,Intellectual property” shall have the meaning
found in Article 2 of the Convention Establishing the
World Intellectual Property Organisation, done at
Stockholm, 14 July 1967.

(l) ,,Interoperability at the user level” is a situation
whereby a combined system receiver with a mix of
multiple GPS or GALILEO satellites in view can achieve
position, navigation and timing solutions at the user level
that are equivalent to or better than the position, navigation 
or timing solutions that could be achieved by either system 
alone.

(m) ,,Measure” means any law, regulation, rule,
procedure, decision, administrative action or similar
binding action by the Parties at the national or
supranational level.

(n) ,,Military satellite-based navigation and timing
service” means a satellite-based navigation and timing
service provided by a Party and specifically designed to
meet the needs of defense forces.

(o) ,,Radio frequency compatibility” means the
assurance that one system will not cause interference that
unacceptably degrades the stand-alone service that the
other system provides.

(p) ,,Secured governmental service” means a secured,
restricted access satellite-based navigation and timing
service provided by a Party and specifically designed to
meet the needs of authorised governmental users.

(q) ,,Value-added service” means a downstream service 
or application, excluding augmentations, that uses civil
satellite-based navigation and timing signals or services in
a manner intended to provide additional utility or benefit
to the user.

Article 3

Scope

Except as otherwise provided herein, this Agreement
pertains to all measures established by the Parties

concerning civil satellite-based navigation and timing
signals and signal providers, civil satellite-based
navigation and timing services and service providers,
augmentations, value-added services and value-added
service providers, and global navigation and timing goods.

The pro vi si on of mi li ta ry sa tel li te-ba sed na vi ga ti on and
ti ming ser vi ces is out si de the sco pe of this Ag re e ment,
ex cept as pro vi ded in Ar tic le 4 as far as ra di of re qu en cy
com pa ti bi lity is con cer ned, Ar tic le 11 and in the Annex to
this Agreement.

Se cu red go vern men tal ser vi ces are out si de the sco pe of
Ar tic les 5 and 6, Ar tic le 8 pa rag raph 2, and Ar tic le 10,
paragraph 3.

Article 4

Interoperability and Radio Frequency Compatibility

1. This Ar tic le is app li cab le to GPS and GA LI LEO as
de fi ned and, as far as ra di of re qu en cy com pa ti bi lity is
con cer ned, to all sa tel li te-ba sed na vi ga ti on and timing
services. 

2. The Par ti es ag ree that GPS and GA LI LEO shall be
ra dio fre qu en cy com pa tib le. This pa rag raph shall not
apply lo cally to are as of mi li ta ry ope rat ions. The Par ti es
shall not un duly dis rupt or deg ra de sig nals available for
civil use.

3. The Par ti es al so ag ree that GPS and GA LI LEO shall
be, to the gre a test ex tent pos sib le, in te ro pe rab le at the
non-mi li ta ry user le vel. In or der to achi e ve this
in te ro pe ra bi lity and fa ci li ta te the jo int use of the two
sys tems, the Par ti es ag ree to re a li se the ir ge o de tic
co or di na te re fe ren ce fra mes as clo sely as pos sib le to the
In ter na ti o nal Ter rest ri al Re fe ren ce Sys tem. The Par ti es
al so ag ree to trans mit the ti me off sets bet we en GA LI LEO
and GPS sys tem ti mes in the na vi ga ti on mes sa ges of the ir
res pec ti ve ser vi ces, as out li ned in the do cu ment entitled
„GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface
Definition” referred to in the Annex.

4. The Par ti es ag ree that the ra dio fre qu en cy
com pa ti bi lity and in te ro pe ra bi lity wor king gro up
es tab lis hed pur su ant to Ar tic le 13 shall con ti nue work
al re a dy un der way with a vi ew toward achieving, inter alia:

(a) ra dio fre qu en cy com pa ti bi lity in the mo der ni sa ti on
or evo lu ti on of eit her sys tem; (The Par ti es ne ed to as sess
furt her the ra di of re qu en cy com pa ti bi lity of GALILEO and 
GPS III);

(b) en han ced sig nal ava i la bi lity and re li a bi lity thro ugh
comp le men ta ry sys tem ar chi tec tu res for the be ne fit of
users worldwide;

(c) interoperability at the non-military user level.

5. To furt her en su re ra dio fre qu en cy com pa ti bi lity and
non-mi li ta ry ser vi ce in te ro pe ra bi lity, the Par ti es shall
en su re that the ir aug men ta ti ons me et the re qu i re ments of
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ICAO, IMO and the ITU to which such Par ti es are bo und
and such ot her re qu i re ments as the Parties may find
mutually acceptable.

6. Not hing in this Ag re e ment shall su per se de, mo di fy
or de ro ga te from stan dards, pro ce du res, ru les, re gu lat ions
and re com men ded prac ti ces adop ted in the ITU. The
Par ti es con firm the ir in tent to act in a man ner con sis tent
with this bo dy’s re gu la to ry framework and processes.

Article 5

Standards, Certification, Regulatory Measures, 
and Mandates

The Par ti es ag ree to con sult with each ot her be fo re the
es tab lish ment of any me a su res:

(1) es tab lis hing, di rectly or in di rectly (such as thro ugh a
re gi o nal or ga ni sa ti on), de sign or per for man ce stan dards,
cer ti fi ca ti on re qu i re ments, li cen sing re qu i re ments,
tech ni cal re gu lat ions or si mi lar re qu i re ments app li cab le to
ci vil sa tel li te-ba sed na vi ga ti on and ti ming sig nals or
ser vi ces, aug men ta ti ons, va lue-ad ded ser vi ces, glo bal
na vi ga ti on and ti ming equ ip ment, ci vil sa tel li te-ba sed
na vi ga ti on and timing signals or service providers, or
value-added service providers; or

(2) that ha ve the ef fect, di rectly or in di rectly, of
man da ting the use of any ci vil sa tel li te-ba sed na vi ga ti on
and ti ming sig nals or ser vi ces, va lue-ad ded ser vi ce,
aug men ta ti on, or glo bal na vi ga ti on and ti ming equ ip ment
wit hin its res pec ti ve ter ri to ry (un less the man da ting of
such use is expressly authorised by ICAO, or IMO).

Article 6

Non-Discrimination and Trade

1. The Parties affirm their non-discriminatory approach 
with respect to trade in goods and services related to civil
satellite-based navigation and timing signals,
augmentations, and value-added services.

2. The Parties affirm that measures with respect to
goods and services related to civil satellite-based
navigation and timing signals or services, augmentations,
and value-added services should not be used as a disguised 
restriction on or an unnecessary obstacle to international
trade.

3. The trade and civil applications working group
established pursuant to Article 13 shall consider, inter alia, 
non-discrimination and other trade related issues
concerning civil satellite-based navigation and timing
signals or services, augmentations, value-added services,
and global navigation and timing goods, including the
potential for additional commitments in relevant bilateral
or multilateral fora.

Article 7

Open Access to Civil Satellite-based Navigation or
Timing Signals

1. Except for reasons of national security, the Parties
shall not restrict either use of or access to the positioning,
navigation and timing information of their respective open
services by end users, including for augmentation. This
provision does not preclude the ability to make access to
such information by other entities, such as manufacturers
of satellite based navigation and timing equipment, subject 
to non-discriminatory commercial arrangements.

2. The Parties shall endeavour to provide signals
intended for safety of life services with the required level
of safety as recognised by competent international bodies.

Article 8

Open Access to Information

1. Subject to applicable export controls, the Parties
agree to make publicly available on a non-discriminatory
basis, sufficient information concerning their respective
unencrypted civil satellite-based navigation and timing
signals and augmentations, to ensure equal opportunity for 
persons who seek to use these signals, manufacture
equipment to use these signals, or provide value-added
services which use these signals. Such information shall
include, but not be limited to, signal specifications,
including elements such as minimum usage conditions,
radio frequency characteristics, and navigation message
structure.

2. To the extent that a Party provides civil
satellite-based navigation and timing signals or services,
augmentation, or value-added service for civil users that is
encrypted or otherwise has features that allow the global
navigation service provider to deny access, the Party shall,
subject to applicable export controls, afford to the other
Party’s manufacturers of global navigation and timing
equipment or augmentation or value-added services
providers, on a non-discriminatory basis, access to the
information necessary to incorporate such encryption or
other similar features into their equipment, through
licensing of necessary information or other means at
market prices.

Article 9

Intellectual Property

Nothing in this Agreement is intended to affect
intellectual property rights related to global satellite-based 
navigation and timing signals, services or goods.



Article 10

Cost Recovery for Civil Satellite-Based Navigation 
and Timing Signals

1. The Parties shall each endeavour to provide open
service navigation and timing signals without direct fees
for end use or for augmentation.

2. To the extent that a Party pursues a system that
would be used for charging fees for international aviation
or maritime safety of life users, it intends to do so in a
manner consistent with ICAO and IMO.

3. The Parties shall consult each other where
appropriate on cost recovery policies. The Parties shall
encourage practicable steps to ensure transparency and
accountability for fees incurred in providing their services.

Article 11

National Security Compatibility and Spectrum Use

1. The Parties shall work together to promote adequate
frequency allocations for satellite-based navigation and
timing signals, to ensure radio frequency compatibility in
spectrum use between each other’s signals, to make all
practicable efforts to protect each other’s signals from
interference by the radio frequency emissions of other
systems, and to promote harmonised use of spectrum on a
global basis, notably at the ITU. The Parties shall
cooperate with respect to identifying sources of
interference and taking appropriate follow-on actions.

2. The Parties intend to prevent hostile use of
satellite-based navigation and timing services while
simultaneously preserving services outside areas of
hostilities. To this end, their respective satellite based
navigation and timing signals shall comply with the
National Security Compatibility criteria set forth in the
documents entitled „National Security Compatibility
Compliance for GPS and GALILEO Signals in the
1559–1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3”
(hereinafter „Criteria, Assumption and Methodology
Documents”), referenced in the attached Annex, using the
methodology and assumptions contained in the Criteria,
Assumption and Methodology Documents.

3. The Parties agree that the signal structures specified
in the Annex to this Agreement comply with the National
Security Compatibility criteria set forth in the Criteria,
Assumption and Methodology Documents.

4. In order to maintain and continuously improve the
quality and security of services, the systems will need to
respond effectively to unforeseen changes in technology,
user needs and the spectrum environment. The Parties
intend to pursue modernisation and development of their
respective systems while maintaining the security and

market benefits of compatible and interoperable common
civil signals.

5. The Parties shall inform and consult one another on
the implementation of the baseline signal structures
specified in the Annex. A Party shall notify the other Party
in writing through diplomatic channels if it desires in the
future to change or add to the baseline signal structures
specified and agreed to in the Annex.

6. Unless a Party voices concerns on the basis of
National Security Compatibility, as taken into account in
the Criteria, Assumption and Methodology Documents, or
on the basis of radio-frequency compatibility, within a
time period of three months after its receipt of the
notification mentioned in paragraph 5, that Party will not
oppose the adoption and implementation of the alternative
signal structure specified in the notification. If a Party
voices National Security or radio-frequency compatibility
concerns within that time period, the Parties shall without
delay enter into consultations to verify that the alternative
signal structures comply with the National Security
Compatibility criteria set forth in the Criteria, Assumption
and Methodology Documents and with radio-frequency
compatibility, using the respective Assumptions and
Methodology documents referred to in the Annex for
compatibility analysis.

7. The Parties agree to use the common baseline
modulation for the GALILEO Open Service and the future
GPS III civil signal (Standard Positioning Service) as
described in the Annex. The Parties shall work together
without delay toward achieving optimisation of that
modulation for their respective systems. If a Party changes
or adds to its modulation for the GALILEO Open Service
or the future GPS III civil signal, pursuant to the process
set forth in paragraphs 5 and 6, the other Party shall not be
obliged to change or add to its modulation.

8. The Par ti es ag ree to stu dy the me ans to pro tect the
se cu red go vern men tal ser vi ce in the con text of na ti o nal
se cu rity com pa ti bi lity, un der the wor king gro up on
se cu rity is su es es tab lis hed in Article 13, paragraph (2)(d).

Article 12

GPS and GALILEO Search & Rescue Services

A glo bal se arch and res cue ser vi ce is plan ned for both
GA LI LEO and fut ure ge ne ra ti ons of GPS sa tel li tes. The
Par ti es ag ree that the se ser vi ces shall be ra dio fre qu en cy
com pa tib le and to the gre a test ex tent pos sib le,
in te ro pe rab le at the user le vel. The Par ti es will co o pe ra te
as app rop ri a te on matt ers re la ted to glo bal se arch and
res cue ser vi ces for GA LI LEO and fut ure ge ne ra ti ons of
GPS sa tel li tes at the COSPAS-SARSAT Council or at any
other mutually agreeable forum.
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Article 13

Modalities

1. The Par ti es shall es tab lish wor king gro ups for
mu tu ally ag re ed upon to pics. Each wor king gro up will
inc lu de par ti ci pa ti on, as app rop ri a te, from the com pe tent
aut ho ri ti es of the Par ti es. Third party par ti ci pa ti on in
wor king gro ups shall be only by mutual consent of the
Parties.

2. The fol lo wing wor king gro ups shall be es tab lis hed
pur su ant to pa rag raph 1.

(a) A wor king gro up on ra dio fre qu en cy com pa ti bi lity
and in te ro pe ra bi lity for ci vil sa tel li te-ba sed na vi ga ti on and 
timing services.

(b) A wor king gro up on tra de and ci vil app li ca ti ons.
(c) A wor king gro up to pro mo te co o pe ra ti on on the

de sign and de ve lop ment of the next ge ne ra ti on of ci vil
sa tel li te-ba sed na vi ga ti on and timing systems.

(d) A wor king gro up on se cu rity is su es re lat ing to GPS
and GA LI LEO, inc lu ding in for mat ion ex chan ge on
pos sib le app li ca ti ons for se cu red go vern men tal ser vi ces,
and inc lu ding in te rac ti ons bet we en the ir res pec ti ve
sig nals. The gro up shall al so work to wards de fi ning the
de ta ils of the no ti fi ca ti on and con sul ta ti on pro ce du re
referred to in Article 11, as well as possible interfaces.

3. The Par ti es may es tab lish terms of re fe ren ce for
wor king gro ups es tab lis hed pur su ant to pa rag raph 1, as
appropriate.

4. All ex chan ges of in for mat ion, equ ip ment,
tech no logy or ot her da ta (inc lu ding that which is
clas si fi ed), as well as the de li ve ry of ser vi ces, pur su ant to
this Ag re e ment shall be sub ject to all app li cab le laws and
re gu lat ions, inc lu ding ex port cont rol laws and re gu lat ions. 
All such in for mat ion, equ ip ment, tech no logy or ot her da ta
trans fer red shall be used only for the pur po ses of this
Ag re e ment and shall not be trans fer red to, or used by, any
third co unt ry, firm, per son, or ga ni sa ti on or go vern ment
without the prior written approval of the originating party.

5. Sub ject to app li cab le laws, re gu lat ions, and of fi ci al
go vern men tal po li ci es, the Par ti es ag ree to hand le as
ex pe di ti o usly as pos sib le li cen se app li ca ti ons for the
ex port of go ods, in for mat ion, tech no logy or ot her da ta
app rop ri a te for the de ve lop ment and implementation of
GALILEO or GPS.

6. Clas si fi ed in for mat ion re lat ing to the imp le men -
ta ti on of this Ag re e ment may be ex chan ged at wor king
gro ups or ot her wi se only in ac cor dan ce with the
con di ti ons set forth in pa rag raph 2 of the Annex to this
Agreement.

7. The Par ti es shall me et as ne e ded, and in prin cip le
on ce a ye ar, to as sess the ne ed for wor king gro ups, de fi ne
or mo di fy wor king gro up terms of re fe ren ce, and re vi ew
wor king group progress.

Article 14

Follow-up Activities

The Par ti es in tend to com men ce dis cus si ons of a
fol low-on ag re e ment re gar ding po ten ti al co o pe ra ti on
bet we en the ir res pec ti ve in de pen dently fun ded and
ope ra ted ci vil sa tel li te-ba sed na vi ga ti on and ti ming
sys tems for the pe ri od fol lo wing achi e ve ment by
GA LI LEO of ini ti al ope ra ti o nal ca pa bi lity. In tho se
dis cus si ons the Par ti es in tend to exp lo re va ri o us
co or di na ti on op ti ons, such as cre a ting a high-le vel
in ter fa ce co un cil that wo uld me et on ce or twi ce a ye ar to
dis cuss po li cy is su es and fut ure sys tem plan ning, a small
GPS-GA LI LEO sec re ta ri at to share interface data and
provide day-to-day coordination, and liaison officers as
mutually agreed.

Article 15

Activities in International Fora

To pro mo te and imp le ment the ob jec ti ves of this
Ag re e ment, the Par ti es shall, as app rop ri a te, co o pe ra te on
matt ers of mu tu al in ter est re la ted to ci vil sa tel li te-ba sed
na vi ga ti on and ti ming sig nals and sys tems, va lue-ad ded
ser vi ces, and glo bal na vi ga ti on and ti ming go ods in ICAO,
ITU, IMO, WTO and other relevant organisations and fora.

Article 16

Funding

Each Party shall bear the costs of fulfilling its respective 
responsibilities under this Agreement. Obligations of each
Party pursuant to this Agreement are subject to the
availability of appropriated funds.

Article 17

Consultation and Dispute Resolution

1. Any dispute arising under or related to the terms,
interpretation or application of this Agreement shall be
resolved by consultation.

2. Representatives of the Council of the European
Union and the European Commission, of the one part, and
of the United States, of the other part, shall meet as needed
for the consultations foreseen in paragraph 1 and in Article 
5, Article 10 paragraph 3, and Article 11 paragraphs
5 and 6.

3. Nothing in this Agreement shall affect the Parties’
right to recourse to dispute settlement under WTO
Agreements.



Article 18

Definition of the Parties

For the purpose of this Agreement, „the Parties” shall
mean the European Community or its Member States or
the European Community and its Member States, within
their respective areas of competence, on the one hand, and
the United States, on the other.

Article 19

Responsibility and Liability

1. The Parties shall have responsibility for failure to
comply with obligations under this Agreement.

2. If it is unclear whether an obligation under this
Agreement is within the competence of either the
European Community or its Member States, at the request
of the United States, the European Community and its
Member States shall provide the necessary information.
Failure to provide this information with all due expediency 
or the provision of contradictory information shall result in 
joint and several liability.

Article 20

Entry into Force and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date on
which the European Community and its Member States
and the United States inform the Depository through
diplomatic notes that their respective internal procedures
necessary for its entry into force have been completed.

2. This Agreement shall be subject to accession by
States that become Members of the European Union after
the date it is signed by the Parties.

3. Notwithstanding paragraph 1, the Parties agree to
provisionally apply this Agreement from the first day of
the month following the date on which the Parties have
notified each other of the completion of the procedures
necessary for this purpose.

4. The European Community shall serve as the
Depository for this Agreement.

5. This Agreement shall remain in force for ten years.
At least three months before the end of the initial 10-year
period, the Parties shall inform each other of their intention 
whether to extend the Agreement for a period of five years. 
Thereafter, it shall be extended automatically for
additional five-year periods, unless the European
Community and its Member States, on the one hand, or the
United States, on the other, gives notice to the Depository
in writing at least three months prior to the end of any

subsequent five-year period, of its intention not to extend
the Agreement.

6. This Agreement may only be amended by agreement
of the Parties. Any amendment to this Agreement shall be
subject to approval by the Parties in accordance with their
respective internal procedures.

7. The Parties shall review the implementation of this
Agreement in 2008 and, may consider at that time to
amend it in accordance with the procedure in paragraph 6.

8. This Agreement may be terminated at any time upon
one year’s written notice.

Done at Dromoland Castle, Co. Clare, on the
twenty-sixth day of June 2004, in duplicate in the Danish,
Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian,
Portuguese, Spanish, Swedish, Czech, Estonian,
Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish,
Slovakian and Slovenian languages. English shall be the
authentic language.

Annex

GPS and GALILEO signal structures

(1) For reasons of National Security Compatibility,
avoidance of unacceptable radio-frequency interference,
and suitability of GNSS performance, the Parties agree to
the baseline signal structures described below:

– The GALILEO secured governmental service in the
1559–1610 MHz band using a Binary Offset Carrier
(BOC) cosine phased modulation with a 15.345 MHz
sub-carrier frequency and a code rate of 2.5575
mega-chips per second (Mcps) centred at 1575.42 MHz
(cosine phased BOC (15, 2.5)), and a signal power as
specified in the document, referred to below, entitled
„Reference Assumptions for GPS/GALILEO
Compatibility Analyses.”

– The GALILEO signal structures used for any or all
other services, including the Open Service (OS),
Safety-of-Life service (SoL), and Commercial Service
(CS), in the 1559–1610 MHz band using a Binary Offset
Carrier (BOC) modulation with a 1.023 MHz sub-carrier
frequency and a code rate of 1.023 mega-chips per second
(Mcps) (BOC (1,1)) centred at 1575.42 MHz, and a signal
power as specified in the document, referred to below,
entitled „Reference Assumptions for GPS/GALILEO
Compatibility Analyses.”

– The GPS signal structure in the 1559–1610 MHz
band, centred at 1575.42 MHz, will be a Binary Phase
Shift Key (BPSK) modulation with a code rate of 1.023
Mcps; a BPSK modulation with a code rate of 10.23 Mcps; 
and a BOC modulation with a 10.23 MHz sub-carrier
frequency and a code rate of 5.115 Mcps, and a signal
power as specified in the document, referred to below,
entitled „Reference Assumptions for GPS/GALILEO
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Compatibility Analyses.” In the future, a BOC (1, 1)
modulation centred at 1575.42 MHz will be added to this
signal structure.

(2) The classified assumptions and methodology used to 
determine the National Security Compatibility criteria,
and the criteria themselves, are contained in the following
documents: National Security Compatibility Compliance
for GPS and GALILEO Signals in the 1559–1610 MHz
Band, Part 1, Part 2 and Part 3, (hereinafter, „Part 1,” „Part
2,” and „Part 3,” respectively) dated 9 June 2004,
including any future amendments, changes or
modifications to these documents as mutually agreed in
accordance with paragraph 6.a. of this Annex.

Access to Part 1, Part 2 and Part 3 shall be only by the
United States and those Member States that are a party to a
General Security of Military Information Agreement
(hereinafter „GSOMIA”) or a General Security of
Information Agreement (hereinafter „GSOIA”) with the
United States, which shall apply to the access,
maintenance, use and release of these classified
documents. Should an applicable agreement regarding
security of information between the European Community
and the United States be concluded in the future, it shall
govern the access, maintenance, use and release of Part 1,
Part 2 and Part 3. For the time being, representatives of the
European Commission and staff members of the
GALILEO Joint Undertaking and European Space
Agency shall be granted oral and visual access to Part 2 for
the purposes of implementation of and compliance with
this Agreement, on the basis of an established security
clearance with a Member State that has a GSOMIA or
GSOIA with the United States, in accordance with the
national security procedures and laws of the Member
State, and with the GSOMIA or GSOIA with the United
States.

Representatives of the European Commission and staff
members of the GALILEO Joint Undertaking and
European Space Agency shall be granted access to Part 1
and Part 3 in accordance with applicable security rules.
The classified information shall at all times be protected
and handled only in facilities with an appropriate facility
security clearance in accordance with the applicable
security procedures, laws and the GSOMIA or GSOIA.

(3) Assumptions for radio frequency signal
compatibility analyses are contained in the following
document: „Reference Assumptions for GPS/GALILEO
Compatibility Analyses”, 9 June 2004 including any
future amendments, changes or modifications to this
document as mutually agreed by the Parties.

(4) Methodology for radio frequency compatibility
analysis is contained in the following document: „Models
and Methodology for GPS/GALILEO Radio Frequency
Compatibility Analyses”, dated 18 June 2004, including
any future amendments, changes or modifications to this
document as mutually agreed by the Parties.

(5) The provision of the time offsets between GALILEO 
and GPS system time in the navigation messages of their
respective services is outlined in the following document:
„GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface
Definition” dated 20 March 2003, including any future
amendments, changes or modifications to this document as 
mutually agreed by the Parties.

(6) (a) Notwithstanding Article 20, paragraph 6, any
future amendments, changes or modifications to the
documents entitled „National Security Compatibility
Compliance for GPS and GALILEO Signals in the
1559–1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3” shall be
decided by mutual agreement by a sub-group of the
working group established under Article 13, paragraph
2(d), composed of representatives of the United States on
the one hand, and representatives of the European
Commission, acting on behalf of the European
Community, who have access to these classified
documents in accordance with paragraph 2 of this Annex,
and representatives of those Member States who have
access to these classified documents in accordance with
paragraph 2 of this Annex, on the other hand. These
decisions shall be binding on the Parties.

(b) Notwithstanding Article 20, paragraph 6, any future
amendments, changes or modification to the following
documents shall be adopted by mutual agreement between
appropriate representatives of the Parties in the working
group established under Article 13, paragraph 2(a),
including the United States: „Reference Assumptions for
GPS/GALILEO Compatibility Analyses”; „Models and
Methodology for GPS/GALILEO Radio Frequency
Compatibility Analyses”; „GPS/GALILEO Time Offset
Preliminary Interface Definition.” These decisions shall be 
binding on the Parties.”

„A GALILEO, valamint a GPS
mûholdas navigációs rendszer és kap cso ló dó
al kal ma zá sa ik elõ moz dí tá sá ról, biz to sí tá sá ról

és hasz ná la tá ról szóló Megállapodás

Egy rész rõl az Ame ri kai Egye sült Ál la mok,

és más rész rõl

a Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Dán Ki rály ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,



a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
a Mál tai Köz tár sa ság,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,
a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,

az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés szer zõ dõ fe -
lei, a továb biak ban: tag ál la mok, és az Euró pai Kö zös ség,

fel is mer ve, hogy az Egye sült Ál la mok Glo bá lis Hely -
meg ha tá ro zó Rend szer (GPS) né ven mû hol das na vi gá ci ós
rend szert mû köd tet, amely egy olyan ket tõs rend szer,
amely ci vil és ka to nai cé lok ra pre cí zi ós idõ mé rõ, navigá -
ciós és hely meg ha tá ro zá si je le ket biz to sí t,

fel is mer ve, hogy az Egye sült Ál la mok je len leg a GPS
át la gos hely meg ha tá ro zó szol gál ta tást vi lág szer te bé kés,
pol gá ri, ke res ke del mi és tu do má nyos cé lok ra fo lya ma to -
san, köz vet len fel hasz ná lói dí jak tól men te sen biz to sít ja, és 
tu do má sul vé ve azt, hogy az Egye sült Ál la mok to vább ra is 
biz to sí ta ni kí ván ja ezt a szol gál ta tást és ugyan ilyen fel té te -
lek mel lett más jö võ be li ci vil szol gál ta tá so kat is,

fel is mer ve, hogy az Euró pai Kö zös ség fej lõ dik, és ci vil,
glo bá lis, mû hol das na vi gá ci ós idõ mé rõ és hely meg ha tá ro -
zó rend szert ter vez mû köd tet ni GALILEO né ven, amely
fel hasz ná lói szin ten rá dió frek ven ci á san kom pa ti bi lis a
GPS-sel, és in te ro pe rá bi lis a ci vil GPS-szol gál ta tá sok kal,

fel is mer ve, hogy a GPS-je lek vi lág szer te hasz ná la to sak
mû hol das na vi gá ci ós szol gál ta tá sok ra, be le ért ve a pon tos -
ság nö ve lé se ket,

fel is mer ve, hogy a ci vil GPS és a GA LI LEO – amennyi -
ben fel hasz ná lói szin ten rá dió frek ven ci á san kom pa ti bi li -
sek és in te ro pe rá bi li sek – nö vel he tik a Föld bár mely pont -
já ról lát ha tó mû hol dak szá mát, és vi lág szer te elõ se gít he tik 
a ci vil fel hasz ná lók szá má ra a na vi gá ci ós je lek hez va ló
hoz zá fé rést,

fel is mer ve, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer -
ve zet (ICAO) a ci vil re pü lés glo bá lis mû hol das na vi gá ci ós
rend sze re i nek hasz ná la tá hoz al kal ma zan dó nem zet kö zi
szab vá nyo kat, aján lott gya kor la to kat és más irány mu ta tá -
so kat ál la pít meg, hogy a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer -
ve zet (IMO) a ten ge ri ha jó zás glo bá lis mû hol das navigá -
ciós rend sze re i nek hasz ná la tá hoz al kal ma zan dó nem zet -
kö zi szab vá nyo kat és más irány mu ta tá so kat ál la pít meg, és 
hogy a Nem zet kö zi Táv köz lé si Unió (ITU) a glo bá lis
 rádiónavigáció-rendszerek, illetve más rá dió kom mu ni ká -
ci ós rend sze rek mû kö dé sé hez al kal ma zan dó több ol da lú
sza bály za to kat és el já rá so kat hoz lét re,

az zal az óhaj jal, hogy a mû hol das na vi gá ció fel hasz ná -
ló i nak és a be ren de zé sek szol gál ta tó i nak szé le sebb kö rû
szol gál ta tá so kat és le he tõ sé ge ket nyújt sa nak, ami nö ve ke -
dett fel hasz ná lói al kal ma zás hoz ve zet, mi köz ben a már
hasz ná lat ban lé võ rend sze rek kel és be ren de zé sek kel rá -
dió frek ven ci ás kom pa ti bi li tást biz to sí t,

az zal az óhaj jal, hogy elõ moz dít sák a nyílt pi a co kat, és
meg könnyít sék a ke res ke del mi nö ve ke dést a glo bá lis
 navigációs és idõ mé rõ ter mé kek ke res ke del mé re, a hoz zá -
adott ér té kû szol gál ta tá sok ra és a pon tos ság nö ve lé sek re
va ló te kin tet tel,

meg gyõ zõd ve a glo bá lis mû hol das na vi gá ci ós és idõ -
mé rõ szol gál ta tá sok ren del te tés el le nes fel hasz ná lá sa el le -
ni meg elõ zés és vé de lem igé nyé rõl anél kül, hogy in do ko -
lat la nul meg sza kít sa vagy gyen gít se a ci vil fel hasz ná lók
szá má ra ren del ke zés re ál ló je le ket,

meg gyõ zõd ve az együtt mû kö dés szük sé ges sé gé rõl
annak ér de ké ben, hogy ezen lé nye ges tech no ló gia elõ nye it 
ma xi má li san ki le hes sen hasz nál ni min den vo nat ko zó al -
kal ma zás so rán,

fel is mer ve, hogy kí vá na tos kon zul tá ci ó kat tar ta ni bár -
mely, e meg ál la po dás ból adó dó an fel me rü lõ vi ta el ke rü lé -
se vagy meg ol dá sa vé gett, ide ért ve azo kat is, ame lyek a fe -
lek ha tás kö rü kön be lü li kö te le zett ség vál la lá sa ik ra irá -
nyuló fe le lõs sé gi kö re i nek tel je sí té sé nek mód já ra vo nat -
koz nak,

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

1. cikk

Célkitûzések

(1) Je len meg álla po dás cél ja, hogy a fe lek köz ti együtt -
mû kö dés hez ke re tet biz to sít son a ci vil GPS és GA LI LEO
na vi gá ci ós és idõ je lek, illetve -szol gál ta tá sok, a hoz zá -
adott ér té kû szol gál ta tá sok, pon tos ság nö ve lé sek és glo bá -
lis na vi gá ci ós- és idõ mé rõ ter mé kek elõ moz dí tá sá hoz, biz -
to sí tá sá hoz és hasz ná la tá hoz. A fe lek két ol da lú an és a
több ol da lú fó ru mo kon egy aránt együtt kí ván nak te vé -
keny ked ni annak ér de ké ben, hogy elõ moz dít sák és meg -
könnyít sék ezen je lek, szol gál ta tá sok és be ren de zé sek bé -
kés, pol gá ri, ke res ke del mi és tu do má nyos cél ra tör té nõ
fel hasz ná lá sát, ami meg egye zik a köl csön ös biz ton sá gi ér -
de kek kel, illetve elõ se gí ti azo kat. E meg álla po dás cél ja a
ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek, illetve -szol gál ta tá -
sok, pon tos ság nö ve lé sek vagy hoz zá adott ér té kû szol gál -
ta tá sok meg ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban részt ve võ fe -
lek kö zött ha tály ban lé võ vagy a jö võ ben meg kö ten dõ
meg ál la po dá sok ki egé szí té se és meg könnyí té se.

(2) E meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem ha tály ta -
la nít ja, mó do sít ja vagy gyen gí ti az ICAO vagy az IMO ke -
re té ben el fo ga dott szab vá nyo kat, el já rá so kat, sza bá lyo kat, 
ren de le te ket és aján lott gya kor la to kat. A fe lek meg erõ sí tik 
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ab bé li szán dé ku kat, hogy ezen szer ve ze tek sza bá lyo zá si
ke re té vel és fo lya ma ta i val össz hang ban jár nak el.

(3) E meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem érin ti a
fe lek nek a Ke res ke del mi Vi lág szer ve ze tet lét re ho zó
 marrakechi egyez mény ben (a továb biak ban: WTO egyez -
mé nyek) fog lalt jo ga it és kö te le zett sé ge it.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E meg álla po dás al kal ma zá sá ban:
a) ,,Pon tos ság nö ve lés”: olyan pol gá ri me cha niz mu -

sok, ame lyek a mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek fel hasz ná -
ló it a hasz ná lat ban ál ló fõ kons tel lá ció(k)ból szár ma zó in -
for má ci ó kon túl to váb bi be me ne ti in for má ci ó val, va la mint 
to váb bi hi ba/vé let len hi ba be me net tel vagy a más meg lé võ 
vé let len hi ba be me ne tek mó do sí tá sa i val vagy fej lesz té sé -
vel lát ják el. Ezek a me cha niz mu sok a fel hasz ná lók szá má -
ra fo ko zot tabb tel je sít ményt, mint pl. na gyobb pon tos sá -
got, hoz zá fér he tõ sé get, in teg ri tást és meg bíz ha tó sá got
tesz nek le he tõ vé.

b) ,,Ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ szol gál ta -
tás”: a GPS vagy GA LI LEO ál tal nyúj tott ci vil mû hol das
na vi gá ci ós és idõ mé rõ szol gál ta tás, ide ért ve a vé dett kor -
mány za ti szol gál ta tást.

c) ,,Ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ szol gál ta -
tó”: bár mely kormány vagy egyéb szerv, amely ci vil mû -
hol das na vi gá ci ós vagy idõ mé rõ szol gál ta tást nyújt.

d) ,,Ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek”: a GPS
vagy GA LI LEO ál tal biz to sí tott ci vil mû hol das na vi gá ci ós 
és idõ je lek, ide ért ve a vé dett kor mány za ti szol gál ta tá si je -
le ket.

e) ,,Ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek ki bo csá tó -
ja”: bár mely kormány vagy egyéb szerv, amely GPS-
és/vagy GA LI LEO-je le ket vagy pon tos ság nö ve lé se ket
bo csát ki.

f) ,,Mi nõ sí tett in for má ció”: hi va ta los in for má ció,
amely vé de lem re szo rul a fe lek hon vé del me vagy kül kap -
cso la tai ér de ké ben, és az al kal ma zan dó tör vényekkel és
ren de le tek kel össz hang ban mi nõ sí tés re ke rül.

g) ,,GA LI LEO”: pol gá ri irá nyí tás alatt ál ló ön ál ló, ci -
vil, euró pai, glo bá lis mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ
rend szer, ame lyet az Euró pai Kö zös ség, annak tag ál la mai,
az Euró pai Ûr ügy nök ség és más szer vek fej lesz tet tek ki. A 
GA LI LEO egy nyílt szol gál ta tást és egy vagy több más
szol gál ta tást fog lal ma gá ban, mint pl. élet biz ton ság, rek -
lám- és vé dett kor mány za ti szol gál ta tás – ilyen pl. a nyil -
vá no san sza bá lyo zott szol gál ta tás (PRS), és az Euró pai
Kö zös ség, tag ál la mai vagy más szer vek ál tal nyúj tott bár -
mely pon tos ság nö ve lés.

h) ,,Glo bá lis na vi gá ci ós és idõ mé rõ be ren de zés”: bár -
mi lyen, pol gá ri cél ra fel hasz ná lan dó be ren de zés, ame lyet
ar ra ter vez tek, hogy mû hol das na vi gá ci ós és idõ je le ket to -
váb bít son, fo gad jon vagy dol goz zon fe l annak ér de ké ben,

hogy hoz zá adott ér té kû szol gál ta tá so kat biz to sít son, vagy
pon tos ság nö ve lés sel mû köd jön.

i) ,,GNSS”: glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend szer.
j) ,,GPS”: a glo bá lis hely meg ha tá ro zó rend szer át la gos 

hely meg ha tá ro zó szol gál ta tá sa – pol gá ri fel hasz ná lás ra az
Egye sült Ál la mok kor mány a ál tal biz to sí tott nyílt szol gál -
ta tás (vagy jö võ be li pol gá ri szol gál ta tá sok). A GPS-t je -
len leg az Egye sült Ál la mok kor mány ha tó sá gi mi nõ sé gé -
ben biz to sít ja, mi vel nem ke res ke del mi ala pon, és nem is
egy vagy több más szol gál ta tó val va ló ver seny ben nyújt -
ják. A GPS ma gá ban fog lal ja a szol gál ta tás bár mi lyen pon -
tos ság nö ve lé sét vagy fej lesz té sét, ame lyet köz vet le nül az
Egye sült Ál la mok kor mány a biz to sí t.

k) ,,Szel lem i tu laj don”: az 1967. jú li us 14-én Stock -
holm ban kelt, a Szel lem i Tu laj don Vi lág szer ve ze tét lét re -
ho zó egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zott je len tés sel
bír.

l) ,,Fel hasz ná lói szin tû in te ro pe rá bi li tás”: olyan hely -
zet, amely so rán egy több szö rös GPS vagy GA LI LEO mû -
hold ke ve ré két ma gá ban fog la ló, egye sí tett rend sze rû ve -
võ ké szü lék fel hasz ná lói szin ten olyan hely meg ha tá ro zá si,
na vi gá ci ós és idõ mé ré si meg ol dá so kat tu d el ér ni, ame lyek
leg alább annyi ra ha té ko nyak, mint bár me lyik rend szer ál -
tal egy ma gá ban el ér he tõ hely meg ha tá ro zá si, na vi gá ci ós
vagy idõ mé ré si meg ol dás.

m) ,,In téz ke dés”: bár mely tör vény, ren de let, sza bály,
el já rás, ha tá ro zat, köz igaz ga tá si ren del ke zés vagy a fe lek
ezek hez ha son ló kö te le zõ ér vé nyû in téz ke dé se nem ze ti
vagy szup ra na ci o ná lis szin ten.

n) ,,Ka to nai mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ szol gál -
ta tás”: az egyik fél ál tal biz to sí tott mû hol das na vi gá ci ós
és idõ mé rõ szol gál ta tás, ame lyet ki fe je zet ten a had erõk
igé nye i re fej lesz tet tek ki.

o) ,,Rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li tás”: annak be biz to sí -
tá sa, hogy az egyik rend szer nem okoz olyan interferen -
ciát, amely el fo gad ha tat la nul gyen gí ti a má sik rend szer ál -
tal biz to sí tott ön ál ló an mû kö dõ szol gál ta tást.

p) ,,Vé dett kor mány za ti szol gál ta tás”: az egyik fél ál tal 
biz to sí tott vé dett, kor lá to zott hoz zá fé ré sû mû hol das na vi -
gá ci ós és idõ mé rõ szol gál ta tás, ame lyet ki fe je zet ten az en -
ge dé lye zett kor mány za ti fel hasz ná lók nak fej lesz tet tek ki.

q) ,,Hoz zá adott ér té kû szol gál ta tás”: olyan fel hasz ná ló 
irá nyú jel fo lya mat vagy al kal ma zás, ki vé ve a pon tos ság -
nö ve lé se ket, amely ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je le -
ket vagy -szol gál ta tá so kat hasz nál az zal a cél lal, hogy to -
váb bi elõ nyö ket nyújt son a fel hasz ná ló nak.

3. cikk

Alkalmazási kör

Amennyi ben e meg álla po dás más képp nem ren del ke -
zik, e meg álla po dás a fe lek ál tal lét re ho zott, a ci vil mû hol -
das na vi gá ci ós és idõ je lek kel és jel ki bo csá tók kal, a ci vil
mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ szol gál ta tá sok kal és szol -
gál ta tók kal, pon tos ság nö ve lé sek kel, hoz zá adott ér té kû



szol gál ta tá sok kal és a hoz zá adott ér té kû szol gál ta tók kal,
va la mint a glo bá lis na vi gá ci ós és idõ mé rõ ter mé kek kel
kap cso la tos va la mennyi in téz ke dés re vo nat ko zik.

A ka to nai mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ szol gál ta tá -
sok nyúj tá sa kí vül esik je len meg álla po dás al kal ma zá si
kö rén, ki vé ve a 4. cikk ben a rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li -
tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, va la mint a 11. cikk és a
meg álla po dás mel lék le té nek ren del ke zé se it.

A vé dett kor mány za ti szol gál ta tá sok kí vül es nek az 5. és 
6. cikk, a 8. cikk (2) be kez dé sé nek és a 10. cikk (3) be kez -
dé sé nek al kal ma zá si kö rén.

4. cikk

Interoperábilitás és rádiófrekvencia-kompatibilitás

(1) Ez a cikk a fen ti ek sze rint meg ha tá ro zott GPS-re és
GA LI LEO-ra, illetve a rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li tást il -
le tõ en min den mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ szol gál ta -
tás ra al kal ma zan dó.

(2) A fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy a GPS-nek és a
GA LI LEO-nak rá dió frek ven cia-kom pa ti bi lis nek kell len -
nie. Ez a be kez dés he lyi leg nem al kal ma zan dó a ka to nai
had mû ve le tek te rü le tén. A fe lek in do ko lat la nul nem sza -
kít hat ják meg vagy gyen gít he tik a ci vil fel hasz ná lás ra ki -
bo csá tott je le ket.

(3) A fe lek szin tén egyet ér te nek ab ban, hogy a GPS-nek 
és a GA LI LEO-nak nem ka to nai, fel hasz ná lói szin ten a le -
he tõ leg na gyobb mér ték ben in te ro pe rá bi lis nek kell len nie. 
Ezen in te ro pe rá bi li tás el éré se és a két rend szer kö zös hasz -
ná la tá nak meg könnyí té se ér de ké ben a fe lek meg egyez nek
ab ban, hogy ge o dé zi ai ko or di ná ta re fe ren cia-rend sze re i -
ket a Nem zet kö zi Föld i Re fe ren cia-rend szer hez leg kö ze -
lebb ál la pít ják meg. A fe lek szin tén meg ál la pod nak ab ban, 
hogy a GA LI LEO- és GPS-rend szer ide je kö zöt ti idõ el té -
ré se ket a rend sze rek szol gál ta tá sa i nak na vi gá ci ós üzene -
tein ke resz tül to váb bít ják a mel lék let ben em lí tett
„GPS/GA LI LEO idõ el té rés elõ ze tes in ter fész-meg ha tá ro -
zá sa” cí mû do ku men tum ban le ír tak nak meg fele lõen.

(4) A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 13. cikk nek
meg fele lõen lét re ho zott rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li tá si
és in te ro pe rá bi li tá si mun ka cso port foly tat ja a már el kez -
dett mun ká ját, te kin tet tel töb bek kö zött a kö vet ke zõk el -
éré se ér de ké ben:

a) rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li tás bár mely rend szer
kor sze rû sí té se vagy fej lesz té se so rán (a fe lek nek to váb bi
vizs gá la to kat kell foly tat ni uk a GA LI LEO és a GPS III rá -
dió frek ven cia-kom pa ti bi li tá sá nak meg ál la pí tá sa te rén);

b) fej lesz tett jel hoz zá fé rés és meg bíz ha tó ság ki egé szí -
tõ rend szer-ar chi tek tú rá kon ke resz tül a fel hasz ná lók se gít -
sé gé re vi lág szer te;

c) in te ro pe rá bi li tás nem ka to nai, fel hasz ná lói szin ten.

(5) A rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li tás és a nem ka to nai
szol gál ta tás in te ro pe rá bi li tá sá nak to váb bi biz to sí tá sa ér de -
ké ben a fe lek biz to sít ják, hogy pon tos ság nö ve lé se ik ele get 

tesz nek az ICAO, az IMO és az ITU az ilyen fe lek szá má ra
kö te le zõ en be tar tan dó kö ve tel mé nye i nek, illetve min den
más olyan kö ve tel mény nek is, ame lye ket a fe lek köl csö nö -
sen el fo gad ha tó nak ta lál nak.

(6) E meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem ha tály ta -
la nít ja, mó do sít ja vagy gyen gí ti az ITU ke re té ben el fo ga -
dott szab vá nyo kat, el já rá so kat, sza bá lyo kat, ren de le te ket
és aján lott gya kor la to kat. A fe lek meg erõ sí tik ab bé li szán -
dé ku kat, hogy ezen szer ve ze tek sza bá lyo zá si ke re té vel és
fo lya ma ta i val össz hang ban jár nak el.

5. cikk

Szabványok, tanúsítás, szabályozási intézkedések
 és jogosultságok

A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy bár mi lyen in téz ke -
dés-meg ho za tal elõtt kon zul tál nak egy más sal:

(1) a ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek re, va la mint
szol gál ta tá sok ra, pon tos ság nö ve lé sek re, hoz zá adott ér té -
kû szol gál ta tá sok ra, glo bá lis na vi gá ci ós és idõ mé rõ be ren -
de zé sek re, ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek re vagy
-szol gál ta tók ra vagy hoz zá adott ér té kû szol gál ta tók ra al -
kal ma zan dó ter ve zé si vagy tel je sít mény szin tek, ta nú sí tá si
kö ve tel mé nyek, en ge dé lye zé si kö ve tel mé nyek, tech ni kai
sza bály za tok vagy ha son ló kö ve tel mé nyek köz vet len vagy 
köz ve tett (pl. re gi o ná lis szer ve ze ten ke resz tül) lét re ho zá sa 
so rán; vagy

(2) olyan in téz ke dé sek ese té ben, ame lyek köz vet len
vagy köz ve tett ha tá sa ként jo go sult ság jön lét re bár mely ci -
vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek, va la mint -szol gál ta tá -
sok, pon tos ság nö ve lé sek, hoz zá adott ér té kû szol gál ta tá -
sok, glo bá lis na vi gá ci ós és idõ mé rõ be ren de zé sek sa ját te -
rü le tén be lü li hasz ná la tá ra (ki vé ve, ha az ilyen hasz ná lat ra
va ló jo go sult sá got az ICAO vagy IMO ha tá ro zot tan en ge -
dé lye zi).

6. cikk

Megkülönböztetésmentesség és kereskedelem

(1) A fe lek meg erõ sí tik meg kü lön böz te tés men tes meg -
kö ze lí té sü ket a ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek kel,
pon tos ság nö ve lé sek kel és hoz zá adott ér té kû szol gál ta tá -
sok kal kap cso la tos ter mé kek és szol gál ta tá sok ke res ke del -
mét il le tõ en.

(2) A fe lek meg erõ sí tik, hogy a ci vil mû hol das na vi gá -
ci ós és idõ je lek kel, pon tos ság nö ve lé sek kel és hoz zá adott
ér té kû szol gál ta tá sok kal kap cso la tos ter mé kek és szol gál -
ta tá sok ke res ke del mé re vo nat ko zó in téz ke dé sek nem
hasz nál ha tók a nem zet kö zi ke res ke de lem rej tett kor lá to zá -
sa ként vagy szük ség te len aka dá lyoz ta tá sa ként.
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(3) A 13. cikk nek meg fele lõen lét re ho zott ke res ke del mi 
és ci vil al kal ma zá si mun ka cso port nak töb bek kö zött
figye lembe kell ven nie a meg kü lön böz te tés men tes sé get és 
a ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek kel, va la mint -szol -
gál ta tá sok kal, pon tos ság nö ve lé sek kel, hoz zá adott ér té kû
szol gál ta tá sok kal, glo bá lis na vi gá ci ós és idõ mé rõ ter mé -
kek kel kap cso la tos más ke res ke del mi szem pon tú kér dé se -
ket, ide ért ve a vo nat ko zó két ol da lú vagy több ol da lú fó ru -
mo kon va ló to váb bi el kö te le zett sé gek le he tõ sé gét is.

7. cikk

A civil mûholdas navigációs és idõjelekhez való
 nyílt hozzáférés

(1) Ha csak azt nem zet biz ton sá gi okok nem in do kol ják,
a fe lek nem kor lá toz hat ják a vég fel hasz ná lók ré szé rõl a
nyílt szol gál ta tá sok hely meg ha tá ro zá si, na vi gá ci ós és idõ -
mé ré si in for má ci ó i nak fel hasz ná lá sát, sem az azok hoz va -
ló hoz zá fé rést, ide ért ve a pon tos ság nö ve lést is. Ez a ren -
del ke zés nem zár ja ki annak le he tõ sé gét, hogy más is hoz -
zá fér hes sen ezek hez az in for má ci ók hoz, úgy mint a mû hol -
das na vi gá ci ós és idõ mé rõ be ren de zés gyár tói, ami nek fel -
té te le a meg kü lön böz te tés men tes ke res ke de lem.

(2) A fe lek ar ra tö rek sze nek, hogy az élet biz ton sá gi
szol gál ta tá sok ra irá nyuló je le ket az ille té kes nem zet kö zi
szer vek ál tal el is mert, szük ség sze rû biz ton sá gi szint mel -
lett bo csás sák ki.

8. cikk

Az információhoz való nyílt hozzáférés

(1) Az al kal ma zan dó ex port el len õr zé sek ha tá lya alatt a
fe lek be le egyez nek, hogy meg kü lön böz te tés men tes ala -
pon meg fe le lõ mennyi sé gû in for má ci ót tesz nek nyil vá nos -
sá kó do lat lan, ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek rõl és
pon tos ság nö ve lé sek rõl, hogy egyen lõ esé lye ket biz to sít sa -
nak min den olyan sze mély szá má ra, akik a je le ket hasz nál -
ni kí ván ják, a je lek hasz ná la tá ra be ren de zést kí ván nak
gyár ta ni, vagy a je lek fel hasz ná lá sá val hoz zá adott ér té kû
szol gál ta tá so kat kí ván nak nyúj ta ni. Ilyen in for má ci ók töb -
bek kö zött a je l spe ci fi ká ci ói, ide ért ve olyan ele me ket,
mint pl. a mi ni má lis hasz ná la ti fel té te lek, rá dió frek ven -
cia-jel lem zõk és a na vi gá ci ós üze net struk tú ra.

(2) Amennyi ben az egyik fél ci vil fel hasz ná lók szá má ra
olyan ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ je le ket vagy -szol -
gál ta tá so kat, vagy hoz zá adott ér té kû szol gál ta tást nyújt,
amely kó dolt, vagy más olyan jel lem zõi van nak, amely le -
he tõ vé te szi a glo bá lis na vi gá ci ós szol gál ta tó nak a hoz zá -
fé rés meg ta ga dá sát, az adott fél az al kal ma zan dó ex port el -
len õr zé sek ha tá lya alatt a má sik fél glo bá lis na vi gá ci ós be -
ren de zé sé nek gyár tó já nak, pon tos ság nö ve lés- és hoz zá -
adott ér té kû szol gál ta tó já nak meg kü lön böz te tés men tes

ala pon hoz zá fé rést biz to sí t a kód vagy más ha son ló pa ra -
mé te rek sa ját be ren de zé se ik be va ló be épí té sé hez szük sé -
ges in for má ci ók hoz a szük sé ges in for má ció vagy más le -
he tõ sé gek pi a ci áron tör té nõ en ge dé lye zé sén ke resz tül.

9. cikk

Szellemi tulajdon

E meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem érin ti a glo -
bá lis mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek re, -szol gál ta tá sok ra
és -ter mé kek re vo nat ko zó szel lem i tu laj don jo go kat.

10. cikk

A civil mûholdas navigációs és idõjelek
költségmegtérülése

(1) A fe lek ar ra tö re ked nek, hogy nyílt szol gál ta tá sú
 navigációs és idõ je le ket vég fel hasz ná lás ra vagy pon tos -
ság nö ve lés re köz vet len költ ség nél kül bo csás sa nak ki.

(2) Amennyi ben az egyik fél olyan rend szer re tö rek szik, 
amely a fel hasz ná lók nem zet kö zi re pü lé si vagy ten ge ri
biz ton sá ga ér de ké ben dí jak fel szá mo lá sá ra len ne hasz ná -
lan dó, mind ezt az ICAO-val és az IMO-val össz hang ban
te szi.

(3) A költ ség meg té rü lé si po li ti kák kap csán a fe lek adott 
eset ben kon zul tál nak egy más sal. A fe lek meg va ló sít ha tó
lé pé sek re tö re ked nek annak ér de ké ben, hogy át lát ha tó sá -
got és el szá mol tat ha tó sá got biz to sít sa nak a szol gál ta tá sa ik 
nyúj tá sa köz ben fel me rü lõ költ sé gek te rén.

11. cikk

Nemzetbiztonsági kompatibilitás és spektrumhasználat

(1) A fe lek együtt mû köd nek annak ér de ké ben, hogy a
mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek szá má ra meg fe le lõ frek -
ven cia-ki osz tá so kat fej lessze nek ki, hogy az egy más je lei
kö zöt ti spekt rum hasz ná lat ban rá dió frek ven cia-kom pa ti bi -
li tást biz to sít sa nak, hogy meg te gye nek min den meg va ló -
sít ha tó erõ fe szí tést egy más je le ik más rend sze rek rá dió -
frek ven ci ás su gár zá sa ál tal ke let ke zett in ter fe ren ci á tól va -
ló meg vé dé se ér de ké ben, és hogy glo bá lis ala pon elõ se gít -
sék a spekt rum össze han golt hasz ná la tát, kü lö nös kép pen a 
Nem zet kö zi Táv köz lé si Unió szint jén. A fe lek együtt mû -
köd nek az in ter fe ren cia-for rá sok azo no sí tá sát il le tõ en, és
ezt köve tõen meg te szik a meg fe le lõ lé pé se ket.

(2) A fe lek meg kí ván ják aka dá lyoz ni a mû hol das na vi -
gá ci ós és idõ mé rõ szol gál ta tá sok hely te len cél ra va ló fel -
hasz ná lá sát, mi köz ben a hely te len cé lo kon kí vü li te rü le te -
ken fenn tart ják szol gál ta tá sa i kat. E cél ból ki fo lyó lag mû -
hol das na vi gá ci ós és idõ je le ik ele get tesz nek a „Nem -



zetbiztonsági kom pa ti bi li tá si elõ írások a GPS- és
 GALILEO-jelek szá má ra az 1559–1610 MHz frekven -
cián, 1. rész, 2. rész., 3. rész” cí mû do ku men tu mok ban
(a továb biak ban: a kri té ri u mok ról, fel te vé sek rõl és a mód -
szer tan ról  szóló do ku men tu mok) meg ha tá ro zott nem zet -
biz ton sá gi kom pa ti bi li tá si kri té ri u mok nak.

(3) A fe lek meg egyez nek, hogy a je len meg álla po dás
mel lék le té ben meg ha tá ro zott jel struk tú rák meg fe lel nek a
kri té ri u mok ról, fel te vé sek rõl és a mód szer tan ról  szóló do -
ku men tu mok ban meg ha tá ro zott nem zet biz ton sá gi kom pa -
ti bi li tá si kri té ri u mok nak.

(4) A szol gál ta tá sok mi nõ sé gé nek és biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa, illetve ja ví tá sa ér de ké ben a rend sze rek nek ha -
té ko nyan kell re a gál ni uk a tech no ló gi á ban, a fel hasz ná lói
igé nyek ben és a spekt rum kör nye zet ben be kö vet ke zõ vá -
rat lan vál to zá sok ra. A fe lek rend sze re ik kor sze rû sí té sé re
és fej lesz té sé re kí ván nak tö re ked ni, mi köz ben fenn tart ják
a kom pa ti bi lis és in te ro pe rá bi lis kö zös ci vil je lek biz ton sá -
gát és pi a ci elõ nye it.

(5) A fe lek tá jé koz tat ják egy mást és kon zul tál nak egy -
más sal a mel lék let ben meg ha tá ro zott alap sá vi jel össze té -
te lek ki fej lesz té sé rõl. Amennyi ben az egyik fél a jö võ ben
meg kí ván ja vál toz tat ni, vagy ki kí ván ja egé szí te ni a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott és jó vá ha gyott alap sá vi jel össze -
té te le ket, er rõl dip lo má ci ai úton írás ban ér te sí ti a má sik
 felet.

(6) Ha csak az egyik fél a nem zet biz ton sá gi kom pa ti bi li -
tás – a kri té ri u mok ról, fel te vé sek rõl és a mód szer tan ról
 szóló do ku men tu mok ban fog lal tak sze rint – vagy a rá dió -
frek ven cia-kom pa ti bi li tás alap ján az (5) be kez dés ben em -
lí tett ér te sí tés át vé te le utá ni há rom hó na pos idõ sza kon be -
lül nem emel ki fo gást, ez a fél nem el len zi az ér te sí tés ben
meg ha tá ro zott mó do sí tott jel össze té tel el fo ga dá sát és vég -
re haj tá sát. Amennyi ben az egyik fél az adott idõ sza kon be -
lül nem zet biz ton sá gi vagy rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li tá -
si sé re lem nek ad han got, a fe lek ha la dék ta la nul kon zul tá -
ci ók ba kez de nek annak be bi zo nyí tá sa ér de ké ben, hogy a
mó do sí tott jel össze té te lek meg fe lel nek a kri té ri u mok ról,
fel te vé sek rõl és a mód szer tan ról  szóló do ku men tu mok ban
meg ha tá ro zott nem zet biz ton sá gi kom pa ti bi li tá si kri té ri u -
mok nak és a rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li tás nak, a kom pa -
ti bi li tás elem zé sé re fel hasz nál va a mel lék let ben hi vat ko -
zott egyes fel te vé sek rõl és mód szer tan ról  szóló do ku men -
tu mo kat.

(7) A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a GA LI LEO
nyílt szol gál ta tás és a le en dõ GPS III ci vil je l (át la gos hely -
meg ha tá ro zó szol gál ta tás) szá má ra kö zös alap sá vi mo du -
lá ci ót al kal maz nak a mel lék let ben le ír tak nak meg fele lõen. 
A fe lek ha la dék ta la nul együtt mû köd nek rend sze re ik ezen
mo du lá ci ó já nak op ti ma li zá lá sa ér de ké ben. Amennyi ben
az egyik fél meg vál toz tat ja vagy ki egé szí ti a GA LI LEO
nyílt szol gál ta tás vagy a le en dõ GPS III ci vil je lé re vo nat -
ko zó mo du lá ci ó ját, az (5) és (6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fo lya mat tal össz hang ban a má sik fél nek nem kö te les -
sé ge mo du lá ci ó ját meg vál toz tat ni vagy ki egé szí te ni.

(8) A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy ta nul má nyoz -
zák annak mód ját, hogy a nem zet biz ton sá gi kom pa ti bi li -
tás sal össze füg gés ben mi lyen mó don le het meg vé de ni a
vé dett kor mány za ti szol gál ta tást a 13. cikk (2) be kez dé sé -
nek d) pont já ban lét re ho zott biz ton sá gi mun ka cso port te -
vé keny sé ge in ke resz tül.

12. cikk

A GPS és a GALILEO kutatási és mentési
 szolgáltatásai

Min d a GA LI LEO-, min d a GPS-mû hol dak jö võ be li ge -
ne rá ci ói szá má ra glo bá lis ku ta tá si és men té si szol gál ta tást
ter vez nek lét re hoz ni. A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy
fel hasz ná lói szin ten ezek a szol gál ta tá sok rá dió frek ven -
cia-kom pa ti bi li sek és a le he tõ leg na gyobb mér ték ben in te -
ro pe rá bi li sek lesz nek. A fe lek a COS PAS-SAR SAT Ta ná -
cson vagy bár mely más, mind két fél szá má ra jó vá hagy ha -
tó fó ru mon adott eset ben együtt mû köd nek a GA LI LEO-
és a GPS-mû hol dak jö võ be li ge ne rá ci ó já nak glo bá lis ku ta -
tá si és men té si szol gál ta tá sa i val kap cso la tos kér dé sek ben.

13. cikk

Modalitások

(1) A fe lek kö zös meg egye zé sen ala pu ló té mák ban
mun ka cso por to kat hoz nak lét re. Min den egyes mun ka cso -
port ban adott eset ben részt vesz a fe lek ille té kes ha tó sá ga i -
nak kép vi se lõ je. Har ma dik fél ki zá ró lag a fe lek kö zös
meg egye zé sét köve tõen ve het részt a mun ka cso por tok te -
vé keny sé gé ben.

(2) Az (1) be kez dés nek meg fele lõen a kö vet ke zõ mun -
ka cso por tok jön nek lét re.

a) A mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé ré si szol gál ta tá sok
rá dió frek ven cia-kom pa ti bi li tá si és in te ro pe rá bi li tá si mun -
ka cso port ja.

b) Ke res ke del mi és ci vil al kal ma zá si mun ka cso port.

c) A ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ rend sze rek
ter ve zé sé ben és ki fej lesz té sé ben tör té nõ együtt mû kö dés
elõ se gí té sé re irá nyuló mun ka cso port.

d) A GPS-sel és a GA LI LEO-val kap cso la tos biz ton sá -
gi kér dé sek re – ide ért ve a kor mány za ti szol gál ta tá sok le -
het sé ges al kal ma zá sa i ról  szóló in for má ció cse rét és a je lek
kö zöt ti in ter ak ci ót – irá nyuló mun ka cso port. A cso port to -
váb bi fel ada ta a 11. cikk ben hi vat ko zott ér te sí té si és kon -
zul tá ci ós el já rás rész le te i nek és a le het sé ges in ter fé szek -
nek a meg ha tá ro zá sa.

(3) A fe lek adott eset ben meg ha tá roz hat ják az (1) be -
kez dés sel össz hang ban lét re ho zott mun ka cso por tok fel -
ada tát.
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(4) In for má ci ók, be ren de zé sek, tech no ló gia vagy más
ada tok (be le ért ve a mi nõ sí tett in for má ci ót is) cse ré je, va la -
mint a szol gál ta tá sok nyúj tá sa je len meg álla po dás ér tel -
mé ben az al kal ma zan dó tör vények és ren de le tek sze rint
tör tén nek, ide ért ve az ex port el len õr zé si tör vényeket és
ren de le te ket is. Min den ilyen to váb bí tott in for má ció, be -
ren de zés vagy más adat ki zá ró lag e meg álla po dás cél ja i ra
hasz nál ha tó, és nem to váb bít ha tók egy har ma dik or szág -
nak, cég nek, sze mély nek, szer ve zet nek vagy kor mány nak
sem, illetve ál ta luk nem hasz nál ha tók a to váb bí tást kez de -
mé nye zõ fél elõ ze tes írá sos en ge dé lye nél kül.

(5) Az al kal ma zan dó tör vényeket, ren de le te ket és hi va -
ta los kor mány po li ti ká kat figye lembe vé ve a fe lek meg -
egyez nek, hogy a GA LI LEO vagy a GPS ki fej lesz té sé hez
és vég re haj tá sá hoz al kal mas ter mé kek, in for má ci ók, tech -
no ló gia vagy más szük sé ges adat ex port ja irán ti en ge dély -
ké rel me ket a le he tõ leg gyor sab ban ke ze lik.

(6) Az e meg álla po dás vég re haj tá sá val kap cso la tos mi -
nõ sí tett in for má ció ki zá ró lag az e meg álla po dás mel lék le -
té nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tek nek meg -
fele lõen ára mol hat a mun ka cso por tok mun ká ja so rán vagy 
más mó don.

(7) A fe lek szük ség ese tén, el mé le ti leg éven te egy szer,
össze gyûl nek, hogy ér té kel jék a mun ka cso por tok irán ti
igényt, meg ha tá roz zák, vagy mó do sít sák a mun ka cso por -
tok fel ada ta it, és át te kint sék a mun ka cso por tok el ért ha la -
dá sát.

14. cikk

Követõ tevékenységek

A fe lek meg be szé lé se ket kí ván nak kez de mé nyez ni egy
kö ve tõ meg ál la po dás ról az ön ál ló an fi nan szí ro zott és mû -
köd te tett ci vil mû hol das na vi gá ci ós és idõ mé rõ rendsze reik
kö zöt ti eset le ges együtt mû kö dés kap csán a GA LI LEO ál tal
az elõ ze tes mû kö dé si ka pa ci tás el éré sét kö ve tõ idõ szak ra
vo nat ko zó an. Ezen meg be szé lé sek so rán a fe lek fe l kí ván -
ják de rí te ni a kü lön fé le ko or di ná ci ós le he tõ sé ge ket, mint
pl. kö zös meg egye zés alap ján egy ma gas szin tû interfész -
tanács lét re ho zá sát, amely éven te egy szer vagy két szer
össze ül ne szak po li ti kai kér dé sek nek és a  leendõ rend szer
ter ve zé sé nek meg vi ta tá sá ra, egy ki sebb GPS-GALILEO-
 titkárság fel ál lí tá sát az in ter fész ada tok meg osz tá sá ra és a
nap i szin tû ko or di ná ció biz to sí tá sá ra, va la mint össze kö tõ
tiszt vi se lõk al kal ma zá sát.

15. cikk

A nemzetközi fórumokon folytatott tevékenységek

E meg álla po dás cél ki tû zé se i nek elõ moz dí tá sa és vég re -
haj tá sa ér de ké ben a fe lek szük ség sze rint együtt mû köd nek 

az ICAO-ban, az ITU-ban, az IMO-ban, a WTO-ban és
egyéb vo nat ko zó szer ve ze tek ben és fó ru mo kon olyan kö -
zös ér de kelt sé gû kér dé sek ben, ame lyek a ci vil mû hol das
na vi gá ci ós és idõ je lek hez és -rend sze rek hez, a hoz zá adott
ér té kû szol gál ta tá sok hoz, va la mint a glo bá lis na vi gá ci ós
és idõ mé rõ ter mé kek hez fû zõd nek.

16. cikk

Finanszírozás

Mind két fél ma ga áll ja az e meg ál la po dás ból adó dó
 kötelezettségeik tel je sí té se so rán fel me rü lõ költ sé ge ket.
A fe lek e meg ál la po dás ból adó dó kö te le zett sé gei a meg -
felelõ pénz esz kö zök meg lé té nek függ vé nyei.

17. cikk

Konzultáció és vitás kérdések megoldása

(1) E meg álla po dás fel té te lei, ér tel me zé se vagy al kal -
ma zá sa so rán, vagy azok kal kap cso la to san fel me rü lõ bár -
mely vi ta meg ol dá sa kon zul tá ció út ján tör té nik.

(2) Egy rész rõl az Euró pai Unió Ta ná csa és az Euró pai
Bi zott ság, más rész rõl az Egye sült Ál la mok kép vi se lõi ta -
lál ko zót tar ta nak az (1) be kez dés ben, az 5. cikk ben, a
10. cikk (3) be kez dé sé ben és a 11. cikk (5) és (6) be kez dé -
sé ben em lí tett kon zul tá ci ók ér de ké ben.

(3) E meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem érin ti a
fe lek azon jo gát, hogy a WTO egyez mé nyek alap ján ren -
del ke zés re ál ló vi ta ren de zés hez fo lya mod ja nak.

18. cikk

A felek meghatározása

E meg álla po dás cél já ból a „fe lek” ki fe je zés alatt egy -
rész rõl sa ját ha tás kö re i ken be lül az Euró pai Kö zös ség
vagy tag ál la mai, vagy az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai,
más rész rõl az Egye sült Ál la mok ér ten dõ.

19. cikk

Felelõsség és kötelezettségvállalás

(1) Az e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott kötelezett -
ségek tel je sí té sé nek hi á nyá ért a fe lek vál lal ják a felelõs -
séget.

(2) Amennyi ben nem egy ér tel mû, hogy egy, az e meg -
állapodásban meg ha tá ro zott kö te le zett ség az Euró pai



 Közösség vagy tag ál la mai ha tás kö ré be tar to zik-e, az
Egye sült Ál la mok ké ré sé re az Euró pai Kö zös ség és tag -
államai ren del ke zés re bo csát ják a szük sé ges in for má ci ó -
kat. Ezen in for má ció meg fe le lõ gyor sa sá gú ren del ke zés re
bo csá tás nak el ma ra dá sa vagy el lent mon dá sos in for má ci ók 
nyúj tá sa egye tem le ges fe le lõs sé get von ma ga után.

20. cikk

Hatálybalépés és megszüntetés

(1) E meg álla po dás azon a na pon lép ha tály ba, ami kor
az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Egye sült
Ál la mok dip lo má ci ai jegy zé ken ke resz tül tá jé koz tat ják a
le té te mé nyest, hogy a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ
el já rá sa ik le zá rul tak.

(2) E meg álla po dás fel té te le azon ál la mok csat la ko zá sa, 
ame lyek a meg álla po dás fe lek ál ta li alá írá sá nak nap ja után 
az Euró pai Unió tag ál la ma i vá vál nak.

(3) Az (1) be kez dés el le né re a fe lek meg ál la pod nak ab -
ban, hogy az azt a na pot kö ve tõ el sõ hó nap el sõ nap já tól,
ami kor a fe lek ér te sí tik egy mást, hogy a szük sé ges el já rá -
sok le zá rul tak, e meg ál la po dást ide ig le ne sen al kal maz zák.

(4) E meg álla po dás le té te mé nye se az Euró pai Kö zös -
ség.

(5) Ez a meg álla po dás tíz évig ma rad ha tály ban. Leg -
alább há rom hó nap pal a kez de ti tíz éves idõ szak vég e elõtt
a fe lek tá jé koz tat ják egy mást ar ról, hogy meg kí ván ják-e
hosszab bí ta ni a meg ál la po dást to váb bi öt év vel. Ez után a
meg álla po dás au to ma ti ku san to váb bi öt éves idõ sza kok ra
meg hosszab bí tás ra ke rül, ki vé ve ha egy rész rõl az Euró pai
Kö zös ség és tag ál la mai, vagy más rész rõl az Egye sült Ál la -
mok leg ké sõbb há rom hó nap pal bár mely kö vet ke zõ öt éves 
idõ szak vég e elõtt írás ban ér te sí ti a le té te mé nyest ar ról a
szán dé ká ról, hogy nem kí ván ja meg hosszab bí ta ni a meg -
ál la po dást.

(6) E meg álla po dás ki zá ró lag a fe lek be le egye zé sé vel
mó do sít ha tó. E meg álla po dás bár mely mó do sí tá sá nak fel -
té te le, hogy azt a fe lek bel sõ el já rá sa ik nak meg fele lõen jó -
vá hagy ják.

(7) A fe lek 2008-ban fe lül vizs gál ják e meg álla po dás
vég re haj tá sát, és ak kor a (6) be kez dés ben fog lalt el já rás
sze rint mó do sít hat ják azt.

(8) E meg álla po dás egy éves írás be li fel mon dás sal bár -
mi kor meg szün tet he tõ.

Kelt Dro mo land Cast le (Cla re me gye), 2004 jú ni u sá nak 
hu szon ha to dik nap ján an gol, cseh, dán, észt, hol land, finn,
fran cia, gö rög, len gyel, lett, lit ván, mál tai, ma gyar, né met,
olasz, por tu gál, spa nyol, svéd, szlo vák és szlo vén nyel vû
má so lat ban. A meg álla po dás hi te les nyelv e az an gol.

Melléklet

GPS és GALILEO jelösszetételek

(1) Nem zet biz ton sá gi okok ból, va la mint az el fo gad ha -
tat lan rá dió frek ven cia-in ter fe ren cia el ke rü lé se és a meg fe -
le lõ GNSS-tel je sít mény ér de ké ben a fe lek az aláb bi alap -
sá vi je lössze té te lek ben ál la pod nak meg:

– A GA LI LEO vé dett kor mány za ti szol gál ta tás az
1559–1610 MHz sáv ban 15,345 MHz se géd vi võ vel va ló
bi ná ris off set vi võs (BOC) ko szi nu szos fá zis mo du lá ci ó val 
és 2,5575 me ga kód/sec (me ga csip/sec, Mcps) kód se bes -
ség gel, 1575,42 MHz kö ze pes frek ven ci á val [ko szi nusz
fá zis: BOC (15, 2,5)], va la mint az aláb bi ak ban hi vat ko -
zott, „Re fe ren cia-fel tét evé sek a GPS/GA LI LEO kom pa ti -
bi li tá si elem zés hez” (Re fe ren ce As sump ti ons for GPS/
GA LI LEO com pa ti bi lity Analy ses) cí mû do ku men tum ban 
meg ha tá ro zott jel tel je sít ménnyel mû kö dik.

– Bár mely vagy min den más szol gál ta tás hoz – ide ért ve
a nyílt szol gál ta tást (OS), élet biz ton sá gi szol gál ta tást
(SoL) és ke res ke del mi szol gál ta tást (CS) – fel hasz nált
GA LI LEO jel össze té te lek az 1559–1610 MHz sáv ban
1,023 MHz se géd vi võ vel va ló bi ná ris off set vi võs (BOC)
mo du lá ci ó val és 1,023 me ga kód/sec (me ga csip/sec, Mcps) 
kód se bes ség gel, 1575,42 MHz kö ze pes frek ven ci á val [ko -
szi nusz fá zis: BOC (1,1)], va la mint az aláb bi ak ban hi vat -
ko zott „Re fe ren cia-fel te vé sek a GPS/GA LI LEO kom pa ti -
bi li tá si elem zés hez” cí mû do ku men tum ban meg ha tá ro zott
jel tel je sít mény.

– Az 1559–1610 MHz sáv ban 1575,42 MHz-en kö ze -
pes frek ven ci á jú GPS-jel össze té tel a bi ná ris fá zis bil len -
tyû zé sû (BPSK – bi na ry pha se shift key) mo du lá ció lesz
1,023 me ga kód/sec (me ga csip/sec, Mcps) kód se bes ség -
gel; BPSK mo du lá ció 10,23 me ga kód/sec (me ga csip/sec,
Mcps) kód se bes ség gel; és BOC-mo du lá ció 10,23 MHz se -
géd vi võ-frek ven ci á val, 5,115 me ga kód/sec (me ga -
csip/sec, Mcps) kód se bes ség gel, és az aláb bi ak ban hi vat -
ko zott a „Re fe ren cia-fel te vé sek a GPS/GA LI LEO kom pa -
ti bi li tá si elem zés hez” cí mû do ku men tum ban meg ha tá ro -
zott jel tel je sít mény. A jö võ ben eh hez a jel össze té tel hez
1575,42 MHz kö ze pes frek ven ci á jú BOC (1, 1) modulá -
ciót ad nak.

(2) A nem zet biz ton sá gi kom pa ti bi li tá si kri té ri u mok meg -
ha tá ro zá sá hoz hasz nált mi nõ sí tett fel te vé sek és mód szer tan, 
és ma guk a kri té ri u mok a kö vet ke zõ do ku men tu mok ban
 találhatók: a 2004. jú li us 9-én meg je lent Nem zetbiztonsági
kom pa ti bi li tá si elõ írások a GPS- és  GALILEO-jelek szá má -
ra az 1559–1610 MHz frekven cián, 1. rész, 2. rész., 3. rész
(Na ti o nal Se cu rity Com pa ti bi lity Comp li an ce for GPS and
GA LI LEO Sig nals in t he 1559–1610 MHz Band, Part 1,
Part 2, Part 3, a továb biak ban: „1. rész”, „2. rész” és
„3. rész”), ide ért ve a do ku men tu mok ban be kö vet ke zõ bár -
mi lyen jö võ be li mó do sí tást vagy vál toz ta tást e mel lék let
6.a. be kez dé sé nek meg fele lõen kö zös meg egye zés alap ján.
Az 1., 2. és 3. rész hez ki zá ró lag az Egye sült Ál la mok és
azok a tag ál la mok fér het nek hoz zá, ame lyek az Egye sült
Ál la mok kal kö tött Ka to nai In for má ci ók Ál ta lá nos Biz ton -
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sá ga egyez mény (a továb biak ban: GSO MIA) vagy In for -
má ció Ál ta lá nos Biz ton sá ga egyez mény (a továb biak ban:
GSO IA) egyik szer zõ dõ fe le, ami ezen mi nõ sí tett do ku men -
tu mok hoz zá fé ré sé re, ke ze lé sé re, fel hasz ná lá sá ra és ki adá -
sá ra vo nat ko zik. Amennyi ben az Euró pai Kö zös ség és az
Egye sült Ál la mok kö zött az in for má ció biz ton sá gá val kap -
cso lat ban a jö võ ben ha tá lyos meg álla po dás jön ne lét re, az
1., 2. és 3. rész hoz zá fé ré se, ke ze lé se, fel hasz ná lá sa és ki -
adá sa te kin te té ben az lesz az irány adó. Je len leg az Euró pai
Bi zott ság kép vi se lõi, va la mint a GA LI LEO Kö zös Vál lal -
ko zás és az Euró pai Ûr ügy nök ség sze mély ze te a 2. rész hez
orá lis és vi zu á lis hoz zá fé rés ben ré sze sül e meg álla po dás
vég re haj tá sa és az annak va ló meg fe le lés cél já ból egy olyan
tag ál lam mal lét re ho zott sze mé lyi ál lo mány be li meg bíz ha -
tó sá gi ellen õr zés alap ján, amely az Egye sült Ál la mok kal
GSO MIA vagy GSO IA egyez ményt kö tött, a nem zet biz ton -
sá gi el já rá sok kal, a tag ál la mok tör vényeivel és az Egye sült
Ál la mok GSO MIA vagy GSO IA egyez mé nyé vel össz hang -
ban. Az Euró pai Bi zott ság kép vi se lõi, va la mint a GA LI LEO
Kö zös Vál lal ko zás és az Euró pai Ûr ügy nök ség sze mély ze te 
a ha tá lyos biz ton sá gi sza bá lyok ér tel mé ben az 1. és 3. rész -
hez hoz zá fé rés ben ré sze sül nek. A mi nõ sí tett in for má ció
min dig vé de lem alatt ál l, és ki zá ró lag olyan be ren de zé sek
ese tén hasz nál ha tók, ame lyek a ha tá lyos biz ton sá gi el já rá -
sok, tör vények és a GSO MIA vagy GSO IA ér tel mé ben
meg fe le lõ biz ton sá gi rend szer rel van nak  ellátva.

(3) Rá dió frek ven ci ás jel kom pa ti bi li tá si elem zé sek re
tör té nõ fel te vé sek a kö vet ke zõ do ku men tum ban ta lál ha -
tók: a 2004. jú li us 9-én meg je lent „Re fe ren cia-fel te vé sek a 
GPS/GALILEO kom pa ti bi li tá si elem zés hez” (Re fe ren ce
As sump ti ons for GPS/GALILEO Com pa ti bi lity Analy -
ses), ide ért ve a do ku men tu mok ban be kö vet ke zõ bár mi -
lyen jö võ be li mó do sí tást vagy vál toz ta tást kö zös meg -
egye zés alap ján.

(4) A rá dió frek ven ci ás kom pa ti bi li tá si elem zé sek mód -
szer ta na a kö vet ke zõ do ku men tum ban ta lál ha tó: a 2004.
jú ni us 18-án meg je lent „Mo del lek és mód szer tan a
GPS/GALILEO rá dió frek ven ci ás kom pa ti bi li tá si elem -
zés hez” (Mo dels and Me to do logy for GPS/GALILEO
 Radio Fre qu en cy Com pa ti bi lity Analy ses), ide ért ve a do -
ku men tu mok ban be kö vet ke zõ bár mi lyen jö võ be li mó do sí -
tást vagy vál toz ta tást kö zös meg egye zés alap ján.

(5) A GALILEO- és a GPS-rend szer kö zöt ti idõ el té rés
szol gál ta tá sa ik na vi gá ci ós üze ne te i ben a kö vet ke zõ do ku -
men tum ban ta lál ha tó: a 2003. már ci us 20-án meg je lent
„GPS/GALILEO idõ el té rés elõ ze tes in ter fész-meg ha tá ro -
zá sa” (GPS/GALILEO Ti me Off set Pre li mi na ry In ter fa ce
De fi ni ti on), ide ért ve a do ku men tum ban be kö vet ke zõ bár -
mi lyen jö võ be li mó do sí tást vagy vál toz ta tást a fe lek kö zös
meg egye zé se alap ján.

(6) a) A 20. cikk (6) be kez dé se el le né re a „Nem zet biz -
ton sá gi kom pa ti bi li tá si elõ írások a GPS és GA LI LEO-je -
lek szá má ra az 1559–1610 MHz frek ven ci án, 1. rész,
2. rész, 3. rész” (Na ti o nal Se cu rity Com pa ti bi lity Comp -

liance for GPS and GALILEO Sig nals in the 1559–1610
MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3) cí mû do ku men tu -
mok ban be kö vet ke zõ bár mi lyen jö võ be li mó do sí tás vagy
vál toz ta tás kö zös meg egye zés alap ján a 13. cikk (2) be kez -
dés d) pont ja ál tal lét re ho zott, egy rész rõl az Egye sült Ál la -
mok kép vi se lõ i bõl, más rész rõl az Euró pai Bi zott ság az
Euró pai Kö zös ség ne vé ben el já ró, a mi nõ sí tett do ku men -
tu mok hoz hoz zá fé rõ kép vi se lõ i bõl és a tag ál la mok nak az
e mel lék let (2) be kez dé se ér tel mé ben ezen mi nõ sí tett do -
ku men tu mok hoz hoz zá fé rõ kép vi se lõ i bõl ál ló mun ka cso -
port al cso port ja ál tal ke rül meg ha tá ro zás ra. Ezen ha tá ro za -
tok a fe lek re néz ve kö te le zõ ér vé nyû ek.

b) A 20. cikk (6) be kez dé se el le né re a kö vet ke zõ do ku -
men tu mok ban be kö vet ke zõ bár mi lyen jö võ be li mó do sí tás
vagy vál toz ta tás a 13. cikk (2) be kez dés a) pont ja ál tal lét -
re ho zott mun ka cso por tok ban a fe lek meg fe le lõ képvise -
lõinek kö zös meg egye zé se alap ján ke rül el fo ga dás ra, ide -
ért ve az Egye sült Ál la mo kat is: „Re fe ren cia-fel te vé sek a
GPS/GA LI LEO kom pa ti bi li tá si elem zés hez”; „Mo del lek
és mód szer tan a GPS/GA LI LEO rá dió frek ven ci ás kom pa -
ti bi li tá si elem zés hez”; „GPS/GA LI LEO idõ el té rés elõ ze -
tes in ter fész-meg ha tá ro zá sa” (,,Re fe ren ce As sump ti ons
for GPS/GA LI LEO Com pa ti bi lity Analy ses”; „Mo dels
and Met ho do logy for GPS/GA LI LEO Ra dio Fre qu en cy
Com pa ti bi lity Analy ses”; „GPS/GA LI LEO Ti me Off set
Pre li mi na ry In ter fa ce De fi ni ti on”). Ezek a ha tá ro za tok a
fe lek re néz ve kö te le zõ ér vé nyû ek.”

3.  §

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

(2) A Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a
kül ügy mi nisz ter azok is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar
Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val 
ál la pít ja meg.

(3) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
70/2007. (VIII. 2.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének

és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -



jár va a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) bekez dése b) pont já nak 11. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.)
120.  §-ának 110. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:]

„110. a Bi zott ság 2005/78/EK irány elve (2005. no vem -
ber 14.) a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált sû rí té ses gyúj tá sú
mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ anyag- és lég -

szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa, va la mint a jár mû vek
haj tá sá ra hasz nált, föld gáz- vagy PB-gáz üze mû kül sõ
gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 2005/55/EK euró pai 
par la men ti és ta ná csi irány elv al kal ma zá sá ról és annak I.,
II., III., IV. és VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról, va la mint
az azt mó do sí tó 2006/81/EK bi zott sá gi irány elv;”

2.  §

Az MR. 1. mel lék le te 1/A. táb lá za tá nak A/41. so ra
 helyébe a kö vet ke zõ sor lép:

[GÉP KO CSIK RA ÉS PÓT KO CSIK RA VO NAT KO ZÓ
JÓ VÁ HA GYÁ SI KÖ TE LE ZETT SÉ GEK]

992 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 15. szám

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/mel lék let
(mû sza ki 
te rü let 

sor szá ma)

alap-
irány elv

utol só
 mó do sí tó irány elv

elõ írás mó do sí tá si
so ro zat

tí pus-jó vá ha gyá si
el já rás ban 

M1 ka te gó ria

tí pus-jó vá ha gyá si
el já rás ban 

M2, M3, N, O 
ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si 

el já rás ban]

„A/41. 2005/55
2005/78

2005/78
2006/51
2006/81

49 03 Dí zel-mo tor emisszió + + +”

3.  §

Az MR. A. Füg ge lé ke A/41. mel lék le té nek B. Fõ ré szé -
ben az „V. MEL LÉK LET” cím he lyé be „V. RÉSZ” cím
lép és e rész 1. pont já nak 1. sza ka szá ban fog lalt fel so ro lás
a „19 Ro má nia” és a „34 Bul gá ria” szö veg résszel egé szül
ki.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az MR. 1.  §-ának (3) be kez -
dé se.

5.  §

Ez a ren de let Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sa kö vet -
kez té ben a koz me ti kai ter mé kek cím ké zé sé nél hasz nált
lis tán sze rep lõ egy vagy több össze te võ mel lõ zé sé re vo -
nat ko zó 95/17/EK irány elv és a jár mû vek haj tá sá ra hasz -
nált mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ anyag- és lég -
szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo -
nat ko zó 2005/78/EK irány elv ki iga zí tá sá ról  szóló, 2006.
ok tó ber 23-i 2006/81/EK bi zott sá gi irány elv nek va ló meg -
fe le lést szol gál ja.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
71/2007. (VIII. 2.) GKM

rendelete

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
támogatási programjainak részletes szabályairól  szóló 

19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) be kez dé sé ben és 49.  §-ának o) pont já ban,
va la mint a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo -
ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 21.  §-ának
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, va la mint
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  §-ának 2. pont ja sze rin ti fel -
adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban fog lalt fe le lõs sé gi kö ré ben el já ró pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium egyes tá mo -
ga tá si prog ram ja i nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2004. 
(II. 27.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„1.  § A ren de let ha tá lya a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium (a továb biak ban: Mi nisz té rium) fe je ze té hez
tar to zó Be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat ból, Nem ze ti
be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat ból, Kis- és kö zép vál -
lal ko zói cél elõ irány zat ból, Ener gia fel hasz ná lá si ha té -
kony ság ja ví tá sa cél elõ irány zat ból, a Ma gyar vál lal ko zá -
sok tõzs dei be ve ze té sé nek tá mo ga tá sa elõ irány zat ból, a
Ha di ipa ri tech no ló gia kor sze rû sí tõ be ru há zá sok tá mo ga tá -
sa elõ irány zat ból nyúj tott tá mo ga tá sok ra, va la mint az
 Útpénztár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból pá lyá zat alap -
ján nyúj tott tá mo ga tá sok ra ter jed ki.”

2.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 11.  §-a,

b) az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia -
gaz dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren de -
let 16.  §-a, va la mint a mó do sí tá sá ról  szóló 7/2003.
(IV. 16.) IHM ren de let 15.  §-a,

c) a tõzs dei be ve ze tés re ké szü lõ vál lal ko zá sok tá mo ga -
tá sa fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból nyújt ha tó tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el já rá si rend rõl  szóló
56/2006. (VIII. 3.) GKM ren de let.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

He lyes bí tés

A Köz le ke dé si Ér te sí tõ 2007. évi 13. szá má ban köz zé -
tett, az egyes kor mány ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság gal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
168/2007. (VI. 28.) Korm. ren de let 27.  §-ának a) pont ja
he lye sen:

„a) 1. mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 1. és 2. pont já ban
„El sõ fo kú en ge dé lye zõ ha tó ság”-ként meg je lölt „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Közép- magyarországi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé -
si Ha tó ság Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö veg,”

(Kéz irat hi ba)

Jog sza bály mu ta tó

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi kö ré be tar to zó,

illetve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
együttesen ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter fel adat kö rét érintõ egyéb jog sza bá lyok

(Magyar Közlöny 2007. évi 96–104. szám)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi kö ré be tar to zó

egyéb jog sza bály

69/2007. (VII. 23.) GKM r. az ön gyúj tók for ga lom ba
ho za ta lá nak egyes kö ve tel mé nye i rõl  szóló 28/2007.
(III. 7.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny
97. szám, 7198. ol dal)

B)

A gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen
kiadott jogszabály

80/2007. (VI II. 2.) FVM–GKM–EüM–SZMM e. r. az 
egyes rizs ter mé kek be ho za ta lá ról és for ga lom ba ho za ta lá -
ról (Ma gyar Köz löny 103. szám, 7859. ol dal)

D)

Tájékoztató helyesbítésrõl

Az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál ta tók ál tal 
nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl, va la mint a kü lön
meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben fenn ál ló egész ség -
ügyi el lá tás rend jé rõl  szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. ren -
de let he lyes bí té se a Ma gyar Köz löny 2007. évi 96. szá má -
ban a 7170. ol da lon je len t meg.

E)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Tö rök Köz tár sa -
ság Kor mány a kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló,
 Budapesten, 2005. má jus 12-én alá írt Meg álla po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 255/2005. (XII. 6.) Korm. ren de let 2–3.  §-a 
ha tály ba lé pé sé rõl ren del ke zõ 24/2007. (VII. 20.) KüM
 határozat a Ma gyar Köz löny 2007. évi 96. szá má ban a
7158. ol da lon je len t meg.



Köz le mé nyek

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési
Igazgatóságának Légialkalmassági Határozata

a COR VUS CO RO NE típusú légijármûvek
repülésének felfüggesztésérõl

Ügy irat szám: IG 76/0/2007

Légialkalmassági

h a  t á  r o  z a t

A Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság a COR VUS CO RO NE
Mk II tí pu sú, HA-YCAH lajst rom je lû lé gi jár mû vel 2007.
au gusz tus 2. nap ján tör tént lé gi köz le ke dé si bal eset  miatt
hi va tal ból in dult el sõ fo kú köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
so rán a kö vet ke zõ dön tést hoz za:

A Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság min den gyár tá si
 számú és mo del lû COR VUS CO RO NE tí pu sú légi -
jármû re pü lé sét leg ké sõbb a bal eset ki vizs gá lá sá ig fel -
füg gesz ti.

Je len lé gi al kal mas sá gi ha tá ro zat ellen köz igaz ga tá si el -
já rás ke re té ben fel leb be zés nek nincs he lye, azt fel ügye le ti
el já rás ban meg vál toz tat ni vagy meg sem mi sí te ni nem le -
het, azon ban el le ne a köz igaz ga tá si dön té sek re vo nat ko zó
ál ta lá nos sza bá lyok sze rint bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak
 helye van.

A lé gi al kal mas sá gi ha tá ro zat anya gi jo gi ok ból tör té nõ
mó do sí tá sa vagy vissza vo ná sa, illetve bí ró sá gi fe lül vizs -
gá lat ered mé nye ként tör té nõ ha tá lyon kí vül he lye zé se ese -
tén a Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság azo nos tény ál lás alap -
ján más ügyek ben ho zott ha tá ro za ta it – a ha tá ro zat köz lé -
sé tõl szá mí tott egy éven túl is – meg fele lõen mó do sít ja
vagy vissza von ja.

A HA-YCAH lajst rom je lû lé gi jár mû 2007. au gusz tus
2-án Bu gac pusz ta há za tér sé gé ben lé gi köz le ke dé si bal ese -

tet szen ve dett. A hely szí ni vizs gá la tok alap ján nem ha tá -
roz ha tó meg a bal eset oka, illetve nem zár ha tó ki a mû sza -
ki és konst ruk ci ós meg hi bá so dás. A to váb bi lé gi köz le ke -
dé si bal ese tek meg elõ zé se ér de ké ben a Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó ság a COR VUS CO RO NE tí pu sú lé gi jár mû min -
den mo di fi ká ci ó já nak re pü lé sét fel füg gesz ti a lé gi köz le ke -
dé si bal eset ki vizs gá lá sá ig.

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
3/C.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sei sze rint a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság a re pü lés biz ton sá gá nak fenn tar tá sa ér de -
ké ben – nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal tak kal össz hang -
ban – meg ha tá ro zott tí pu sú lé gi jár mû vek re, lé gi köz le ke -
dés sel kap cso la tos ter mé kek re, al kat ré szek re, be ren de zé -
sek re vo nat ko zó an lé gi al kal mas sá gi ha tá ro za tot bo csát ki.
Az el já rás ban az ügy fél jo gai az érin tett tí pus hoz tar to zó
min den, a Ma gyar Köz tár sa ság Ál la mi Lé gi jár mû Lajst -
rom ba vett lé gi jár mû tu laj do no sát és bér lõ jét meg il le tik.

Je len lé gi al kal mas sá gi ha tá ro za tot a Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó ság a hon lap ján, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium hi va ta los lap já ban köz zé te szi.

A fen ti in do kok  miatt a ren del ke zõ rész ben fog lal tak
sze rint ha tá roz tam.

A ren del ke zõ rész ben sze rep lõ dön tés meg ho za ta la so -
rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb -
biak ban: Ket.) 20.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság ról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.
ren de let 5.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tás kö röm
alap ján a (2) be kez dés ben meg je lölt ille té kességi te rü le te -
men jár tam el.

Dön té se met a Ket. 29.  § (1) be kez dé se, a 71.  § (1) be -
kez dé se, to váb bá a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény 3.  § (1) be kez dé se, va la mint 3/C.  § (1) és
(5)–(8) be kez dé sei alap ján hoz tam meg.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 3.

Vá gó Jó zsef s. k.,
igaz ga tó
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság
k ö z  l e  m é  n y e

a gépjármûvek rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatánál alkalmazható adatforrások kiegészítésérõl

A gép ko csik rend sze res kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let 6. §-ának (1) be kez dé sé re fi gye lem mel, tá jé koz tat juk az ér de kel te ket, hogy a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
az aláb bi adat bá zi so kat jó vá hagy ta.

Ha zai
for gal ma zó

Ki adó Tar ta lom ISBN szám

Eu ro tax Kft. AM-Da ta Jár mû be ál lí tá si ada tok (~2007. CD) AMD-0704
Eu ro tax Kft. AM-Da ta Kör nye zet vé del mi adat bá zis (~2007. CD) AMDZ-0703
3Sz-s Kft. Au to Da ta Mû sza ki adat bá zis (~2007. CD) 2007-TAM
3Sz-s Kft. Au to Da ta Kör nye zet vé del mi adat bá zis (~2007. CD) 2007-TZK
Ma ró ti Kft. Au to da ta Mû sza ki adat bá zis (~2007. CD) 07-CDA-KAB V:6-0
Ro bert Bosch Kft. Bosch AU V-3.31, körny. be ál lí tá si ada tok (07. CD) 1–687–000–985
Ro bert Bosch Kft. Bosch AU V-3.31, körny. be áll. ada tok (07. flop py) 1–687–000–987



A Nemzeti Közlekedési Hatóság
k ö z  l e  m é  n y e

a gépjármûvek rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatánál alkalmazható RKFA mûszeregységekrõl

A gép ko csik rend sze res kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együt tes ren de let 8.  §-ának (6) be kez -
dé sé re fi gye lem mel, tá jé koz tat juk az ér de kel te ket, hogy a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság az alábbi RKFA mûszeregységeket hagyta jóvá.

Mé rõ rend szer
azo no sí tás

Al kal maz ha tó ve zér lõ prog ra mok
Vizs gál ha tó
jár mû vek

Mé rõ rend szer fõbb ele mei
For gal ma zó

Mé rõ egy ség Gyárt mány, tí pus

1. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Gats Au to sen se 2001 GATS Kft.

AUTOSENSE 2001 DCS Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ (vagy) Gats GCAP 3030 H-2040 Bu da örs, Vas út u. 9.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 Füs tö lés mé rõ Gats GO2/DMDDT

RKF-21/20051103 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 For du lat szám mé rõ Ca pe lec GCAP 8500

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 OBD mo dul Au to com eOBD no.615

RKFA-09/20051114 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-09/20051114-1 Ki ter jesz tés

Fo ru lat szám mé rõ AVL DiS pe ed 490

Bra in Bee MGT 300

2. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ AVL 4000 ENERGOTEST 

AVL 4000 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ AVL Di Com 4000 Di ag nosz ti kai és Au to ma ti zá lá si Kft.

Ki ter jesz tés: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ AVL DiS pe ed 490 H-2330 Du na ha rasz ti, Iri nyi J. u. 3/C.

AVL 4000 (3.03) Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul AVL Di OBD 880

KTI szak vé le mény szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKF-17/20050526 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKF-41/20060425

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-04/20050617

RKFA-04/20050617-1

RKFA-04/20050617-2

3. Gyárt mány, tí pus: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Füs tö lés mé rõ Bosch RTM 430 ROBERT BOSCH Kft.

Bosch BEA 150 For du lat szám mé rõ Bosch RTM-BEA H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám:

RKF-19/20051010

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-19/20051104
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Mé rõ rend szer
azo no sí tás

Al kal maz ha tó ve zér lõ prog ra mok
Vizs gál ha tó
jár mû vek

Mé rõ rend szer fõbb ele mei
For gal ma zó

Mé rõ egy ség Gyárt mány, tí pus

4. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 ROBERT BOSCH Kft.

Bosch BEA 250 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 For du lat szám mé rõ Bosch MTM-BEA H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 OBD mo dul Bosch KTS 114

RKF-19/20051010 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-18/20051104

5. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 ROBERT BOSCH Kft.

Bosch BEA 350-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bosch RTM 430 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bosch MTM-BEA

RKF-19/20051010 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Bosch KTS 115

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-13/20051018 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

6. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 / Mo bil ROBERT BOSCH Kft.

Bosch BEA 450-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bosch RTM 430 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bosch MTM-BEA

RKF-40/20060425 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Bosch KTS 115 -In tern

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-32/20060517 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

7. Gyárt mány, tí pus: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Füs tö lés mé rõ Bosch RTT 100 ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH ESA 110-HU For du lat szám mé rõ Bosch BDM 298 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám:

RKF-35/20060105

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-30/20060126

8. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch ETT 855 ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH ESA 250-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bosch RTT 100 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bosch BDM 298

RKF-35/20060105 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Bosch KTS 115

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-22/20060125 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

9. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 / Mo bil ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH BEA 850-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bosch RTM 430 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bosch MTM-Ex tend

RKF-47/20060622 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Bosch KTS 115

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-33/20060712
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10. Gyárt mány, tí pus: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Füs tö lés mé rõ Bosch RTM 430 ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH BEA 810-HU For du lat szám mé rõ Bosch MTM-Ex tend H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám:

RKF-45/20060615

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-39/20060717

11. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 / Mo bil ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH BEA 840-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 For du lat szám mé rõ Bosch MTM-Ex tend H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 OBD mo dul Bosch KTS 115

RKF-45/20060615 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-40/20060717

12. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 / Mo bil ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH FSA 740 ESA-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bosch RTM 430 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bosch FSA 720

RKF-46/2006015 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Bosch KTS 115

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-38/20060714 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

13. Gyárt mány, tí pus: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Füs tö lés mé rõ Bosch BEA RTM 430 ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH FSA 740D ESA-HU For du lat szám mé rõ Bosch FSA 720 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám:

RKF-46/2006015

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-41/20060718

14. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 / Mo bil ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH FSA 740B ESA-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 For du lat szám mé rõ Bosch FSA 720 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 OBD mo dul Bosch KTS 115

RKF-46/2006015 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-42/20060719
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15. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bra in Bee AGS 200 SZERVIZ-TRADE Kft.

BRAIN BEE SYSTEM
No.1.RKF V1.0

Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bra in Bee OPA 100 H-1147 Bu da pest, Csö mö ri út 114.

Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKF-11/20050526 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-03/20050617

16. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bra in Bee AGS 200 SZERVIZ-TRADE Kft.

BRAIN BEE SYSTEM No.1.
RKF V2.0

Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bra in Bee OPA 100 H-1147 Bu da pest, Csö mö ri út 114.

Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKF-29/20051111 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Bra in Bee AD FASTBOX

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ Bra in Bee ST 6000

RKFA-16/20051123

17. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ VL Chur chil Au to gas-4 SZERVIZ-TRADE Kft.

BRAIN BEE SYSTEM No.1.
RKF V3.0

Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bra in Bee OPA 100 H-1147 Bu da pest, Csö mö ri út 114.

Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKF-30/20051111 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Bra in Bee AD FASTBOX

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ Bra in Bee ST 6000

RKFA-17/20051123

18. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Tech no mo tor G 530 CENTROP KALIBRÁLÓ Kft.

Bra vo 2000 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Tech no mo tor G 383 H-2100 Gö döl lõ, At ti la u. 12.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-25/20051025 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-20/20051107 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

19. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Ca pe lec CAP 3200 Q-TESZT Kft.

CAP 3200 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ (kit.) Ca pe lec CAP 3030 H-1119 Bu da pest, Té té nyi u. 84-86.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Ca pe lec Cap 3200

RKF-23/20051024 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 For du lat szám mé rõ Glo bal Pro GPRM 300

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKFA-02/20050622-1 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ
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20. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Be ar 40-200 Q-TESZT Kft.

ECONOMY 2 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Ca pe lec CAP 3030 H-1119 Bu da pest, Té té nyi u. 84-86.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-31/20051130 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-23/20051213 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

21. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Be ar 40-200 Q-TESZT Kft.

ECONOMY TIP. Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Q-teszt Smo ke zon-10 H-1119 Bu da pest, Té té nyi u. 84-86.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee GPRPM 300

RKF-22/20051024 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 Bra in Bee MGT 300

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 CGR-100

RKFA-12/20051105 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ OBD mo dul Ca pe lec 4200

22. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Tech no test MOD 473 GARAGENT Au tó teszt Kft.

ECOTESZT 473 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Tech no test MOD 495 H-1116 Bu da pest, Kon do ro si út 2/a.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Glo bal Pro GPRM 300

RKF-28/20051114 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-15/20051125 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

23. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Tech no test MOD 488 GARAGENT Au tó teszt Kft.

ECOTESZT 488 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Tech no test MOD 495/01 H-1116 Bu da pest, Kon do ro si út 2/a.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Glo bal Pro GPRM 300

RKF-27/20051114 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Glo bal Pro GED 710

RKFA-14/20051125 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

24. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bra in Bee EGA-400 GARAGENT Au tó teszt Kft.

GLOBAL PRO
MULTITESZT

Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bra in Bee Glo bal Pro
SMO 300

H-1116 Bu da pest, Kon do ro si út 2/a.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee GPRM-300

RKF-13/20050526 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-06/20050621 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

25. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Gut mann Me ga Com paa LI TO-Tech nik Kft.

GUTTMANN MEGA
COMPAA

Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Gut mann Di e sel Com paa H-1161 Bu da pest, Ró bert u. 9/A

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Ca pe lec GMED 6000

RKF-38/20060329 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 AVL DAB 5000C

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 OBD mo dul Gut mann Macs 33

RKFA-28/20060406
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26. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Her mann HGA-400 Q-TESZT Kft.

HERMANN Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Q-teszt Smo ke zon-10 H-1119 Bu da pest, Té té nyi u. 84-86.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-32/20051130 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-24/20051213 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

27. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Jun ka lor Inf ralyt 4000 CENTROP KALIBRÁLÓ Kft.

JUNKALOR 4000 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Sa xon Jun ka lor Opa ci lit
1010

H-2100 Gö döl lõ, At ti la u. 12.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-24/20051025 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-11/20051107 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

28. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Jun ka lor Inf ralyt 4000 CENTROP KALIBRÁLÓ Kft.

JUNKALOR 4020 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Jun ka lor Opa cilyt 1020 H-2100 Gö döl lõ, At ti la u. 12.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-33/20051130 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-27/20051213 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

29. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Jun ka lor Inf ralyt 5000 CL CENTROP

JUNKALOR 5000 CL Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Jun ka lor Opa cilyt 1020 Ka lib rá ló Kft.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300 H-2100 Gö döl lõ, At ti la u. 12.

RKF-12/20050526 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pa lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-01/20050617 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

30. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ MAHA MGT5 Si ems & Kle in

MAHA MGT5/MDO2 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ MAHA MDO2 Szer viz be ren de zés Ke res ke del mi Kft.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ MAHA VC02 H-1131 Bu da pest, Gyön gyö si u. 89/a.

RKF-15/20050526 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-05/20050617 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

KTI szak vé le mény szám: Ki ter jesz tés

RKF-15/20050526-1 For du lat szám mé rõ AVL DiS pe ed 490

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-05/20050617-1
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31. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Ma ha MGT5 Si ems & Kle in

MAHA MGT5/MDO2 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Ma ha MDO2 Szer viz be ren de zés Ke res ke del mi Kft.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Ma ha VC02 H-1131 Bu da pest, Gyön gyö si u. 89/a.

RKF-36/20060106 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 vagy

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 AVL DiS pe ed

RKFA-29/20060120 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ OBD mo dul Ca pe lec 4200

32. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Mo tors can Eu ro pas 8040 HASE Ke res ke dõ és Mû sza ki 

MOTORSCAN „MULTEX“ Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Mo tors can Smo ke 9010 Szol gál ta tó Kft.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Ca pe lec CAP 8500 H-6000 Kecs ke mét, Ha la si út 29.

RKF-26/20051110 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 For du lat szám mé rõ Pro tech RPM 8500

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKFA-10/20051122 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

33. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Te n In no va 2000 CS & CS Kft.

TEN INNOVA 2000 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Te n In no va 2000-EDA2 H-1162 Bu da pest, Szent Im re u. 82.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-34/20060113 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Gut mann me ga macs 33

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-21/20060119

34. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Te n In no va 2000 CS & CS Kft.

TEN INNOVA
2000_2006/1.0

Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Te n In no va 2000-EDA2 H-1162 Bu da pest, Szent Im re u. 82.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-47/20060622 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Gut mann me ga macs 33

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-33/20060712

35. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Wesz ti Welt 660 WESZTI Kft.

WELT 660-1.0 RKFA Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Wesz ti Welt 430/1 H-1115 Bu da pest, Ke len föl di u. 2.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Wesz ti Welt 110

RKF-39/20060329 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-31/20060407 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

36. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Wesz ti Welt 660 WESZTI Kft.

WELT 660-1.H RKFA Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Wesz ti Welt 430 H-1115 Bu da pest, Ke len föl di u. 2.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Wesz ti Welt 110

RKF-42/20060512 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-34/20060518 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ
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Mé rõ rend szer
azo no sí tás

Al kal maz ha tó ve zér lõ prog ra mok
Vizs gál ha tó
jár mû vek

Mé rõ rend szer fõbb ele mei
For gal ma zó

Mé rõ egy ség Gyárt mány, tí pus

37. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Wesz ti Welt 601 WESZTI Kft.

WELT 601-1.H RKFA Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Wesz ti Welt 430 H-1115 Bu da pest, Ke len föl di u. 2.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Wesz ti Welt 110

RKF-43/20060512 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-35/20060519 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

38. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Wesz ti Welt 601 WESZTI Kft.

WELT 601-1.0 RKFA Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Wesz ti Welt 430/1 H-1115 Bu da pest, Ke len föl di u. 2.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Wesz ti Welt 110

RKF-44/20060512 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-36/20060522 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

39. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Wesz ti Welt 660 WESZTI Kft.

WELT 5 RKFA Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Wesz ti Welt 430/1 H-1115 Bu da pest, Ke len föl di u. 2.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Wesz ti Welt 110

RKF-18/20051102 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-07/20051114

40. Gyárt mány, tí pus: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Füs tö lés mé rõ Bosch RTT 100 ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH ESA 110-HU For du lat szám mé rõ Bosch BDM 298 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

ESA v1.10 szoft ver rel

KTI szak vé le mény szám:

RKF-50/20070109

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-43/20070216

41. Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch ETT 855 ROBERT BOSCH Kft.

BOSCH ESA 250-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bosch RTT 100 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

ESA v1.10 szoft ver rel Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bosch BDM 298

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Bosch KTS 115

RKF-50/20070109 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-44/20070219

Meg jegy zés:
RKFA-08/20050622  (2005. nov. 30.) vissza von va. AU TO SEN SE 2001  GATS Kft.
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15. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1003

A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás



1004 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 15. szám

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás



15. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1005

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Köz löny Köny vek cí mû kom men tár so ro zat alap já ul ere de ti leg a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó elekt ro ni kus jog szabály -
gyûjteményében, a Hi va ta los Jog sza bály tár CD-n meg je lent ak tu á lis tör vény ma gya rá za tok szol gál tak. Az új  sorozat kö te tei egy szer re 
el mé le ti és gya kor la ti ké zi köny vek, ame lyek kö zül nem egy ma már ön ál ló szak könyv ként, egye te mi tan könyv ként is el is mert. Cél juk,
hogy a jog al kal ma zást se gí tõ, kö zért he tõ in for má ci ó kat ked ve zõ áron, a  lehetõ leg szé le sebb kör szá má ra te gyék elérhetõvé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA

a Köz löny Köny vek kom men tár so ro za tán be lül öt kü lön kö tet ben je le nik meg, kö vet ve a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult fel osz tá -
sát, fi gye lem mel az ok ta tás ban meg szo kott rend sze re zés re, és a ke zel he tõ ség, hasz nál ha tó ság szem pont ja i ra is. Az öt kö tet egy ide -
jû meg ren de lé se vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kö te tek te ma ti ká ja:

I. A sze mé lyek jo ga

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pé ter fal vy At ti la, 
dr. Sán dor Ist ván

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

II. Do lo gi jog

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pa p Ger gely, dr. Zsa don Pé ter

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész

Szer zõk: dr. Czu czai Je nõ, dr. Dó sa Ág nes, dr. Ka pa Má tyás,
dr. Mé hes Ta más, dr. Sár kö zy Sza bolcs, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 840 ol dal

Ára: 4536 Ft

IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész
Szer zõk: dr. Ba sa Il di kó, dr. Bo óc Ádám, 
dr. Czu czai Je nõ,  dr. Dö mö tör Lász ló, 
dr. Fe ren czy End re, dr. Mé hes Ta más, 
dr. Nó tá ri Ta más, dr. Páz mán di Kin ga, dr. Te i ner Gá bor, 
prof. dr. Tö rök Gá bor, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 550 ol dal

Ára: 3150 Ft

V. Örök lé si jog
Szer zõk: dr. Bo óc Ádám, dr. Czu czai Je nõ, 
dr. Im re T. Mik lós, dr. Nó tá ri Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 320 ol dal

Ára: 2625 Ft

Az öt kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 291 Ft he lyett 13 033 Ft.

A kö te tek meg vá sá rol ha tók a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a
Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a Pol gá ri tör vény könyv ma gya rá za tának aláb bi kö te te it:

c I. A sze mé lyek jo ga (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c II. Do lo gi jog (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész (4536 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész (3150 Ft) ..... pél dány ban.

c V. Örök lé si jog (2625 Ft) ..... pél dány ban.

c Az öt kö tet együtt (13 033 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Hivatalos Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                      cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.) meg al ko tá sa so rán az Eu ró pai Unió
tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog -
al kal ma zók több mint más fél év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek rég meg szûn tek, az el sõ tár -
sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály ba lé pé se óta a gaz da sá gi élet sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és 
el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul tú ra, amely re a jog -
al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló, a Leg fel sõbb Bí ró ság és
az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411),
 valamint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma -
gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                                       ………………………………………
                                            cég sze rû alá írás
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Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
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Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 24 696 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1092 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
A Köz le ke dé si Ér te sí tõ elekt ro ni kus for má ban az in ter ne ten is el ér he tõ a http://www.gkm.hu/tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
/kozl_er te si to cí men.
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