
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2008. má jus 9.,

péntek

72. szám

Ára: 1325,– Ft



A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2008. má jus 9.,

péntek

72. szám

Ára: 1325,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

119/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bel ga Ki rály ság kö zött Brüsszel ben
1965. feb ru ár 11-én alá írt kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4435

120/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Bo lí vi ai Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött La Paz ban, az 1970. évi má jus hó 15. nap ján
alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dé si egyezmény ki hir -
de té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4436

121/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kö zött Bu da -
pes ten 1966. jú li us 28-án alá írt kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló 
egyez mény kihirdetésérõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4438

122/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kö zött Bu da -
pes ten 1966. jú li us 28-án alá írt mû sza ki-tu do má nyos együtt mû -
kö dés rõl  szóló egyez mény kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4442

123/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Hol land Ki rály ság Kor -
má nya kö zött Bu da pes ten, az 1968. évi feb ru ár hó 14. nap ján alá -
írt kul tu rá lis egyez mény ki hir de té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4443

124/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Irá ni Csá szár ság Kor -
má nya kö zött Bu da pes ten, az 1968. évi má jus hó 24. nap ján alá írt
kul tu rá lis egyez mény kihirdetésérõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4446

125/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és Ku wa it Ál lam Kor má nya
kö zött Bu da pes ten, 1966. jú li us 27-én alá írt kul tu rá lis és tu do má -
nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl . . . . . . . . . . . . . 4447

126/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz tár sa ság kö zött Bu da pes -
ten, az 1965. évi szep tem ber hó 21. nap ján alá írt kul tu rá lis egyez -
mény kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4449

127/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Szí ri ai Arab Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött Da masz kusz ban, az 1968. évi jú ni us hó 9. nap -
ján alá írt kul tu rá lis egyez mény kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . 4452

128/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Szu dá ni Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött Bu da pes ten, az 1967. évi ok tó ber hó 14. nap ján 
alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dé si egyezmény ki hir -
de té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4453

129/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tan zá nia Egye sült Köz tár sa ság kö -
zött Dar es-Sa la am ban az 1966. feb ru ár 15-én alá írt kul tu rá lis
és tu do má nyos együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény kihirdeté -
sérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4456

A tar ta lom jegy zék a 4434. ol da lon foly ta tó dik.



4434 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/72. szám

130/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Tan zá ni ai Egye sült Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött Dar Es Sa la am ban, 1966. feb ru ár
15-én alá írt „Mû sza ki és Tu do má nyos Együtt mû kö dé si és Köl -
csö nös Se gít ség nyúj tá si Meg ál la po dás” ki hir de té sé rõl . . . . . . . . 4458

131/2008. (V. 9.) Korm. r. A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai Köz tár sa ság kö zött Bu da -
pes ten 1966. má jus 25-én alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos együtt -
mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . 4460

17/2008. (V. 9.) OKM r. A 2008/2009. tan év rend jé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4463

11/2008. (V. 9.) PM r. A zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel való el szá mo lás nak a rész le -
tes sza bá lya i ról szó ló 36/1997. (XI. 26.) PM ren de let módo -
sításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4474

22/2008. (V. 9.) KüM h. A Fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i ról  szóló egyez mény és az
ah hoz kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
2007. évi XCII. tör vény 2–3.  §-ai nak hatálybalépésérõl . . . . . . . 4481

23/2008. (V. 9.) KüM h. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Svéd Ki rály ság Kor má nya
kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio -
met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li képvisele -
teik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról  szóló Meg ál la po dás ki hir -
de té sé rõl szó ló 2008. évi XIV. tör vény 2–3.  §-ai hatályba -
lépésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4481

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -
ta lá nak köz le mé nye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4482

Ol dal TARTALOMJEGYZÉK



 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
119/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között 
Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális
együttmûködésrõl  szóló egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1965. július 30-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bel ga
 Királyság kö zött Brüsszel ben 1965. feb ru ár 11-én alá írt
kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez ményt (a továb -
biak ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Belga
Királyság közötti kulturális együttmûködésrõl

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Bel ga
 Királyság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy ki szé -
le sít sék kul tu rá lis, tu do má nyos, ne ve lés ügyi és mû sza ki
kap cso la ta i kat,

ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy ez az együtt mû kö dés
ha té ko nyan já rul hoz zá a két or szág köl csö nös meg is me ré -
sé hez,

el ha tá roz ták en nek az egyez mény nek a meg kö té sét és

eb bõl a cél ból ki ne vez ték meg ha tal ma zot ta i kat, akik jó
és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa i kat ki cse rél ték és
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A két Fél fej lesz ti a tu do má nyos, mû sza ki és fel sõ ok ta -
tá si együtt mû kö dést:

a) az aka dé mi ák, egye te mek és egyéb fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek, va la mint a tu do má nyos és mû sza ki ku ta tó in -
té ze tek kö zöt ti együtt mû kö dés út ján;

b) tu dó sok, ok ta tók és szak em be rek – to vább kép zés,
elõ adá sok tar tá sa és ta pasz ta lat cse re cél já ból tör té nõ – köl -
csö nös lá to ga tá sai út ján;

c) ta nul má nyi, ku ta tói és szak ké pe sí tést szol gá ló, va la -
mint nyá ri tan fo lya mok ra  szóló ösz tön dí jak lé te sí té se
 útján.

2. Cikk

A két Fél bá to rít ja a köl csö nös tá jé koz ta tást az ok ta tá si
rend szer min den fo kán, kü lö nös kép pen ok ta tók cse ré je
 útján.

3. Cikk

A két Fél elõ moz dít ja a tu do má nyos, mû sza ki, mû vé -
sze ti és iro dal mi köny vek és ki ad vá nyok cse ré jét, el sõ sor -
ban a két or szág leg fon to sabb könyv tá rai és szak in téz mé -
nyei kö zött.

4. Cikk

A két Fél köl csö nö sen meg könnyí ti és elõ se gí ti tu do má -
nyos, iro dal mi és mû vé sze ti sze mé lyi sé gek lá to ga tá sát
egy más or szá gá ban: tá jé koz ta tás, va la mint tu do má nyos,
kul tu rá lis és mû vé sze ti össze jö ve te le ken, kong resszu so -
kon, ülés sza ko kon és egyéb ren dez vé nye ken  való rész vé -
tel cél já ból.

5. Cikk

A két Fél bá to rít ja a má sik Fél szer zõi tu do má nyos, mû -
sza ki, mû vé sze ti és iro dal mi mû ve i nek for dí tá sát, ki adá sát
és ter jesz té sét. Meg könnyí tik szak fo lyó ira ta ik ban a má sik
Fél re vo nat ko zó tu do má nyos és kul tu rá lis cik kek köz lé sét. 
E cél ból tá mo gat ják a két Fél ki adó i nak ta lál ko zó it.

6. Cikk

A két Fél tá mo gat ja és ösz tön zi do ku men tá ci ós, tu do -
má nyos, mû sza ki, mû vé sze ti és kul tu rá lis fil mek cse ré jét.

7. Cikk

A két Fél elõ moz dít ja mû vé sze ti és iro dal mi in téz mé -
nyek együtt mû kö dé sét.
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8. Cikk

A két Fél tá mo gat ja és ösz tön zi a má sik Fél ze nei együt -
te se i nek és szó lis tá i nak fel lé pé sét, va la mint szín pa di és
ba lett mû ve i nek elõ adá sát sa ját or szá gá ban.

9. Cikk

A két Fél elõ moz dít ja tu do má nyos, pe da gó gi ai, do ku -
men tá ci ós, iro dal mi és mû vé sze ti ki ál lí tá sok cse ré jét.

10. Cikk

A két Fél ösz tön zi a rá dió, a te le ví zió és a saj tó te rü le tén
tör té nõ cse ré ket.

11. Cikk

A két Fél tá mo gat ja a test ne ve lés és sport te rü le tén szer -
ve zett cse ré ket.

12. Cikk

A két Fél be ha tó an ta nul má nyoz za a dip lo mák, aka dé -
mi ai fo ko za tok, s egyéb ta nul má nyi ké pe sí té sek azo nos ér -
té ke lé sé nek kér dé sét.

13. Cikk

A két Fél szak em be rei ja vas la to kat dol goz nak ki a szer -
zõk és a ki adók ré szé re ab ból a cél ból, hogy ki kü szö böl jék
a két or szág tan köny ve i ben eset leg elõ for du ló, a má sik fél -
re vo nat ko zó pon tat lan sá go kat és hi á nyo kat.

14. Cikk

En nek az Egyez mény nek vég re haj tá sá ra leg fel jebb
nyolc tag ból álló ál lan dó ve gyes bi zott ság ala kul.

A ve gyes bi zott ság két – egy ma gyar és egy bel ga – al bi -
zott ság ból áll, ame lyek a cse re prog ram ki dol go zá sa és a
vég re haj tás pénz ügyi mó do za ta i nak meg ál la pí tá sa cél já -
ból két éven ként együt tes ülést tar ta nak, fel vált va Ma gyar -
or szá gon és Bel gi um ban. A két Fél dip lo má ci ai úton köz li
egy más sal az al bi zott sá gok tag ja i nak név so rát.

15. Cikk

Ez az Egyez mény a két Fél al kot má nyos ren del ke zé sei
sze rint ke rül meg erõ sí tés re és a ra ti fi ká ci ós ok ira tok nak
Bu da pes ten tör té nõ ki cse ré lé se nap ján lép ha tály ba.

Ezt az Egyez ményt a Fe lek öt évre kö töt ték. Ha az
Egyez mény ha tá lyá nak le jár ta elõtt leg alább hat hó nap pal
azt egyik Fél sem mond ja fel, az Egyez mény min dig to -
váb bi öt-öt évig ma rad ha tály ban.

En nek hi te lé ül a meg ha tal ma zot tak ezt az Egyez ményt
alá ír ták és pe csét je ik kel el lát ták.

Ké szült Brüsszel ben, 1965. feb ru ár 11-én, két ere de ti
pél dány ban, mind ket tõ ma gyar, fran cia és fla mand nyel -
ven. Mind há rom nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
120/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya és
a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban,

az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális
és tudományos együttmûködési egyezmény

kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1971. február 11-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és
a Bo lí vi ai Köz tár sa ság Kor má nya kö zött La Paz ban, az
1970. évi má jus hó 15. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu do má -
nyos együtt mû kö dé si Egyez ményt (a továb biak ban:
Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.
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2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális és tudományos együttmûködési
egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya

és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Bo lí vi ai
Köz tár sa ság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy a két 
or szág kö zöt ti kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dést
fej lesszék, és meg gyõ zõd vén ar ról, hogy ez az együtt mû -
kö dés hoz zá fog já rul ni ba rá ti kap cso la ta ink erõ sí té sé hez,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bo lí vi ai Köz tár sa ság
Kor má nya kul tu rá lis, ok ta tá si, tu do má nyos és mû vé sze ti
ered mé nye i nek szé le sebb meg is me ré se cél já ból elõ se gí ti a 
két or szág kö zöt ti kul tu rá lis és tu do má nyos kap cso la tok
fej lesz té sét.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két or szág ok ta tá si, kul -
tu rá lis és tu do má nyos, mû vé sze ti és egész ség ügyi szer ve -
ze te i nek és in téz mé nye i nek együtt mû kö dé sét és köl csö nös 
tá jé koz ta tá sát. E cél ból elõ se gí tik egye te mi ta ná rok és más 
kul tu rá lis, ok ta tá si és tu do má nyos te rü le ten te vé keny ke dõ
sze mé lyek köl csö nös tá mo ga tá sát. Ezen kí vül elõ se gí tik
szak anya gok, szak köny vek, fo lyó ira tok és más ki ad vá -
nyok cse ré jét.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen meg vizs gál ják a má sik
Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá rai ré szé re egye te mi és szak is ko -
lai ösz tön dí jak nyúj tá sá nak, va la mint szak em be rek to -
vább kép zé se elõ se gí té sé nek le he tõ sé ge it. A két Kor mány
e cél ból éven ként köl csö nö sen tá jé koz tat ja egy mást az
ered mé nyek rõl és az ese ten ként fel me rült prob lé mák ról.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen meg vizs gál ják an nak le -
he tõ sé gét, hogy tu dó sa ik, ku ta tó ik, egye te mi ta ná ra ik és
mû vé sze ik tu do má nyos in téz mé nyek ben, könyv tá rak ban,
le vél tá rak ban és mú ze u mok ban ku ta tó mun kát vé gez ze -
nek az egyes or szá gok ban ér vény ben levõ sza bá lyok nak és 
ren del ke zé sek nek meg fele lõen.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen el is me rik az aka dé mi ai
cí mek, egye te mi és fõ is ko lai vizs gák, tu do má nyos fo ko za -
tok és ok le ve lek, va la mint az ille té kes ha tó sá ga ik ál tal ki -
ál lí tott más ta nul má nyi bi zo nyít vá nyok ér vé nyes sé gét.

Mind két Kor mány az aka dé mi ai cí mek és ta nul má nyi
bi zo nyít vá nyok ér vé nye sí té sé nél köl csö nö sen men te sí ti a
má sik or szág je len Egyez mény ál tal ked vez mé nye zett
egye te mi hall ga tó it és szak em be re it a kon zu li, ál la mi és
egye te mi il le té kek fi ze té se alól.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik or szá ga ik iro dal má nak és
kul tu rá lis éle té nek meg is me ré sét, a má sik Szer zõ dõ Fél or -
szá gá ról és kul tú rá já ról  szóló köny vek, ki ad vá nyok ter -
jesz té se ré vén, va la mint együtt mû köd nek tu do má nyos,
mû vé sze ti és kul tu rá lis ki ál lí tá sok cse ré jé ben.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a rá dió, te le ví zió és saj tó -
in téz mé nyek kö zöt ti köz vet len együtt mû kö dés ki ala kí tá -
sát, a má sik or szág ról  szóló hír- és is mer te tõ anya gok, tu -
do má nyos és kul tu rá lis mû so rok köl csö nös köz lé sét az
adott or szág ban e tárgy ban ér vény ben levõ sza bá lyok nak
és elõ írásoknak meg fele lõen.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik ok ta tá si in téz mé nye ik ben a 
má sik or szág kul tú rá já nak, tör té nel mé nek és föld raj zá nak
meg is me ré sét, és meg te szik a szük sé ges in téz ke dé se ket
an nak ér de ké ben, hogy a tan köny vek ben és egyéb ki ad vá -
nyok ban a  valóságnak meg fe le lõ ada tok sze re pel je nek a
má sik Szer zõ dõ Fél or szá gá ról.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tisz te let ben tart ják a má -
sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá ra i nak szer zõi jo ga it az erre
vo nat ko zó tör vényeiknek meg fele lõen.

10. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik, hogy író ik, mû vé sze ik, a
má sik Szer zõ dõ Fél or szá gá ban fesz ti vá lo kon, ver se nye -
ken, elõ adói kör uta kon, ér te kez le te ken részt ve hes se nek.
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11. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy meg -
vizs gál ják a sport kap cso la tok fej lesz té sé nek, sport és test -
ne ve lé si szak em be rek cse ré jé nek le he tõ sé ge it.

12. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a je len
Egyez mény vég re haj tá sá ra két éven ként mun ka ter vet dol -
goz nak ki, amely nek elõ ké szí té sé vel, tár gya lá sá val és vég -
re haj tá sá val az erre ille té kes szer ve i ket bíz zák meg. Az
Egyez mény vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ pénz ügyi kér dé -
se ket a mun ka terv ben ren de zik.

13. Cikk

Ezt az Egyez ményt a mind két or szág ban ér vény ben
levõ elõ írások sze rint meg kell erõ sí te ni és az a meg erõ sí tõ
ok ira tok La Paz ban tör té nõ ki cse ré lé sé nek nap ján lép ha -
tály ba.

14. Cikk

A je len Egyez mény há rom évig ma rad ér vény ben, azon -
ban bár me lyik Fél az Egyez mény le jár ta elõtt há rom hó -
nap pal írás ban kö zöl he ti an nak fel mon dá sát a má sik Fél -
lel, vi szont az eset ben, ha nem ke rül fel mon dás ra, a je len
Egyez mény au to ma ti ku san min den kor to váb bi há rom-há -
rom évig ma rad ér vény ben.

Ké szült és alá ír ták La Paz ban, az ezer ki lenc száz het ve -
ne dik év má jus ha vá nak ti zen ötö dik nap ján, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és spa nyol nyel ven. Mind két szö veg
egy aránt hi te les.

(Alá írá sok)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
121/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság
között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális

együttmûködésrõl  szóló egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1966. december 30-án nemzetközi jogilag hatályba

lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz -
tár sa ság kö zött Bu da pes ten 1966. jú li us 28-án alá írt kul tu -
rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez ményt (a továb biak -
ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális egyezmény a Magyar Népköztársaság
Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya

között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Fran cia Köz -
tár sa ság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy meg -
könnyít sék és fej lesszék Ma gyar or szág és Fran cia or szág
kö zött a kul tu rá lis, ok ta tá si, tu do má nyos, mû sza ki és mû -
vé sze ti cse ré ket,

ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy ez az együtt mû kö dés
hoz zá já rul a két or szág kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok meg szi -
lár dí tá sá hoz,

el ha tá roz ták, hogy kul tu rá lis Egyez ményt köt nek, és en -
nek ér de ké ben az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek el ha tá roz zák, hogy fej lesz tik együtt -
mû kö dé sü ket a kul tú ra, az ok ta tás, a tu do mány, a tech ni ka, 
a mû vé szet, a kul tu rá lis adat köz lés, az ide gen for ga lom és a 
sport te rü le tén.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ki emel ke dõ he lyet biz to sí ta nak a ma -
gyar nyelv és kul tú ra fran cia or szá gi és a fran cia nyelv és
kul tú ra ma gyar or szá gi ok ta tá sá nak.
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3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek egy más nyel vé nek és iro dal má nak
ok ta tá sát ki vált kép pen elõ moz dít ják:

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tan szé kek létesíté -
sével;

b) lek to rok kül dé sé vel a má sik or szág in téz mé nye i ben
 való ok ta tás cél já ból;

c) ta ná rok kül dé sé vel a má sik or szág ok ta tói ré szé re
szer ve zett to vább kép zõ tan fo lya mok ra;

d) ok ta tók és hall ga tók rész vé te lé vel a má sik or szág ál -
tal szer ve zett nyá ri nyel vi és iro dal mi tan fo lya mo kon;

e) egy más nyel vi és iro dal mi tan szé ke i nek szánt köny -
vek és szak pub li ká ci ók rend sze res kül dé sé vel;

f) ven dég ta ná rok meg hí vá sá val.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a köl csö nös ség szel le mé ben biz to sít -
ják a pá ri zsi Ma gyar In té zet nek és a bu da pes ti Fran cia In -
té zet nek, va la mint azok sze mély ze té nek a mû kö dé sük höz
szük sé ges ad mi niszt ra tív könnyí té se ket.

Ál ta lá nos ság ban mind két Szer zõ dõ Fél elõ se gí ti a sa ját
or szá ga te rü le tén a má sik Fél olyan kul tu rá lis szer ve i nek
mû kö dé sét, ame lyek részt vesz nek en nek az Egyez mény -
nek meg valósításában.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik tu dó sok, tu do má nyos ku ta -
tók, szak em be rek és ok ta tók cse ré jét meg be szé lé sek tar tá -
sa, ta pasz ta la ta ik össze ve té se, szak mai elõ adá sok tar tá sa
és kö zös ta nul má nyok vég zé se cél já ból.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek egyet ér tés ben tá mo gat ják és meg -
könnyí tik egy más kul tu rá lis, tu do má nyos és fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyei kö zött a rend sze res kap cso la tok lé te sí té sét ta -
pasz ta la tok, in for má ci ók és do ku men tá ci ók ki cse ré lé se
cél já ból.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ta nul má nyoz ni fog ják an nak mó do -
za ta it, hogy az egyik Szer zõ dõ Fél or szá gá ban vég zett ta -
nul má nyok ról, le tett vizs gák ról  szóló ok ira to kat és meg -
szer zett ok le ve le ket a má sik Szer zõ dõ Fél or szá gá ban
rész ben vagy egész ben ér vé nyes nek is mer jék el. A Szer zõ -
dõ Fe lek tö re ked ni fog nak e célt szol gá ló kü lön meg ál la -
po dá sok kö té sé re.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek min dent meg tesz nek an nak ér de ké -
ben, hogy tan köny ve ik ben tár gyi la gos ké pet nyújt sa nak
egy más or szá gá ról. Tá mo gat ják az e célt szol gá ló meg be -
szé lé sek tar tá sát.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön dí ja kat jut tat nak a má sik or -
szág egye te mi hall ga tó i nak és fia tal dip lo má sa i nak.

10. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják tu dó sok, ta ná rok, ku ta -
tók, mû sza ki ak, szak em be rek és mû vé szek cse ré jét a má -
sik or szág ban vég zen dõ ta nul má nyok és to vább kép zõ tan -
fo lya mo kon  való rész vé tel cél já ból.

11. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik egy más tu dó sa i nak,
ok ta tó i nak, szak em be re i nek, kul tu rá lis és mû vé sze ti sze -
mé lyi sé ge i nek rész vé te lét az or szá ga ik ban ren de zett
kong resszu so kon, kon fe ren ci á kon és ün nep sé ge ken.

12. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél meg könnyí ti a má sik or szág tu -
dó sa i nak kul tu rá lis és tu do má nyos in téz mé nyek, könyv tá -
rak, le vél tá rak és mú ze u mok lá to ga tá sát ku ta tá sok vég zé se 
cél já ból.

Ezek a könnyí té sek a köl csö nös ség alap ján a fo ga dó or -
szág ér vé nyes jog sza bá lya i nak figye lembe véte lével adan -
dók meg.

13. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két or szág író i nak, mû -
vé sze i nek köl csö nös lá to ga tá sa it és ta lál ko zó it.

14. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek fi gye lem mel kí sé rik a Ma gyar Rá dió
és Te le ví zió, va la mint a Fran cia Rá dió és Te le ví zió kö zöt -
ti, je len leg is ér vény ben levõ Egyez mény vég re haj tá sát.
Ügyel ni fog nak rá, hogy ezt az Egyez ményt a kul tu rá lis
Egyez mény ke re té ben a szük sé ges idõ pont ban meg újít sák.

A Szer zõ dõ Fe lek – hogy hoz zá já rul ja nak a két or szág
kul tú rá já nak és ci vi li zá ci ó já nak köl csö nös meg is me ré sé -
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hez – elõ se gí tik mû so rok és egyéb kul tu rá lis jel le gû anya -
gok cse ré jét.

15. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen elõ moz dít ják film je ik
ke res ke del mi for gal ma zá sát, tá mo gat ják mû vé szi és do ku -
men tum fil mek kö zös gyár tá sát, va la mint az ez zel kap cso -
la tos in for má ció- és do ku men tá ció cse rét.

16. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik film mú ze u mok, kí sér le ti
film szín há zak együtt mû kö dé sét és ál ta lá nos ság ban, mû -
vé szi, is me ret ter jesz tõ, tu do má nyos fil mek és dia po zi tí vek 
cse ré jé nek bõ ví té sét. Egy más kul tu rá lis in téz mé nye i nek
köz ve tí té sé vel is meg könnyí tik ilyen jel le gû fil mek és dia -
po zi tí vek be mu ta tá sát és köl csön zé sét az ér de kelt in téz -
mé nyek és szer vek ré szé re.

17. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják mû vé sze ti együt te sek és
mû vé szek cse ré jét, va la mint a má sik or szág szín pa di mû -
ve i nek be mu ta tá sát.

18. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tá mo gat ják mû vé sze ti,
kul tu rá lis és tu do má nyos ki ál lí tá sok, va la mint könyv ki ál -
lí tá sok ren de zé sét.

19. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik, töb bek kö zött ke res ke del -
mi úton, ok ta tá si, tu do má nyos, mû sza ki, iro dal mi és mû -
vé sze ti köny vek, fo lyó ira tok és más ki ad vá nyok be ho za ta -
lát. Meg könnyí tik kul tu rá lis mû vek for gal ma zá sát a nagy -
kö zön ség kö ré ben és ki cse ré lik a könyv ter jesz tés re vo nat -
ko zó in for má ci ó i kat.

20. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a má sik or szág ze ne mû -
ve i nek és hang le me ze i nek be mu ta tá sát és elõ se gí tik ezek
ke res ke del mi for gal ma zá sát.

21. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a le he tõ ség hez mér ten elõ se gí tik kul -
tu rá lis, tu do má nyos és mû sza ki mû vek, va la mint do ku -
men tá ci ók cse ré jét a két or szág könyv tá rai és szak mai in -
téz mé nyei kö zött. Az ilyen cse ré ken kí vül le té tel lé te sí té -
sé vel vagy aján dé ko zás sal is él het nek.

22. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a má sik or szág leg ki emel -
ke dõbb tu do má nyos, mû sza ki, iro dal mi és mû vé sze ti mun -
ká i nak le for dí tá sát és ki adá sát. Elõ se gí tik a két or szág ki -
adói kap cso la ta i nak fej lesz té sét, töb bek kö zött kö zös ki -
adá sok lét re ho zá sa, va la mint lek to ri és for dí tói gya kor la -
tok szer ve zé se cél já ból.

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a má sik or szág tu dó sai és
kul tu rá lis sze mé lyi sé gei ál tal írott cik kek nek szak fo lyó ira -
tok ban  való köz lé sét is.

23. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a kö tött meg ál la po dá sok fel té te lei
sze rint meg te szik a szük sé ges in téz ke dé se ket a szer zõi
jog dí jak és a mû vé szi ho no rá ri u mok ki fi ze té sé re, va la mint 
a já ran dó sá gok át uta lá sá ra.

24. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a két or szág kö zöt ti ide gen -
for gal mat szak mai szer ve ik köz ve tí té sé vel.

25. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek, a két or szág ille té kes szer ve i nek hoz -
zá já ru lá sá val, tá mo gat ják a fi a ta lok köl csö nös lá to ga tá sát.

26. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ké szek a cse rék bõ ví té sé re a sport és a 
test ne ve lés te rü le tén.

27. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek bõ ví te ni és erõ sí te ni kí ván ják tu do -
má nyos és mû sza ki együtt mû kö dé sü ket.
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28. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek fi gye lem mel kí sé rik a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia és a Cent re Na ti o nal de la Re cher che
Sci en ti fi que kö zött lét re jött kü lön meg ál la po dás vég re haj -
tá sát. Ügyel nek rá, hogy a meg ál la po dást en nek az Egyez -
mény nek ke re té ben meg újít sák.

29. Cikk

A 27. cikk ben fog lalt tu do má nyos és mû sza ki együtt -
mû kö dés az aláb bi ak sze rint  valósul meg:

a) Ta nul má nyi és gya kor la ti ösz tön dí jak ado má nyo zá -
sá val ter mé szet tu do má nyi sza kos és mû egye te mi hall ga -
tók nak, mér nö kök nek és tech ni ku sok nak;

b) Ta nul mány utak szer ve zé sé vel szak em be rek és tech -
ni ku sok szá má ra a má sik or szág ered mé nye i rõl  való tá jé -
ko zó dás, va la mint a mind két rész rõl össze gyûj tött ta pasz -
ta la tok egy be ve té se cél já ból;

c) Tu do má nyos és mû sza ki do ku men tá ció cse ré vel;

d) Tan fo lya mok, kon fe ren ci ák, va la mint tu do má nyos
és mû sza ki kol lok vi u mok ren de zé sé vel.

30. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a má sik or szág tu do má -
nyos és mû sza ki do ku men tá ci ós köz pont já nak lé te sí té sét
és fej lesz té sét or szá guk te rü le tén.

31. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a le he tõ ség hez mér ten meg könnyí tik
az Egyez mény vég re haj tá sá val össze füg gõ ad mi niszt ra tív
és pénz ügyi kér dé sek meg ol dá sát.

32. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ma gyar–fran cia kul tu rá lis Bi zott sá -
got hoz nak lét re, amely nek fel ada ta az Egyez mény vég re -
haj tá sá nak el len õr zé se, va la mint a vég re haj tás ad mi niszt -
ra tív és pénz ügyi mó do za ta i nak meg ál la pí tá sa.

A Bi zott ság, amely ülé se it fel vált va Bu da pes ten és
 Párizsban tart ja, pe ri o di kus cse re prog ra mo kat dol goz ki.
A Bi zott ság al bi zott sá go kat hoz hat lét re, ne ve ze te sen a
9. cikk ben fog lalt ösz tön dí jak oda íté lé se és a tu do má nyos
és mû sza ki együtt mû kö dés re vo nat ko zó 29. cikk vég re haj -
tá sa cél já ból.

33. Cikk

A Pá rizs ban 1961. ok tó ber 25-én alá írt I. szá mú Jegy zõ -
könyv ben lé te sí tett ma gyar–fran cia ál lan dó kul tu rá lis
 Vegyesbizottság en nek az Egyez mény nek a ha tály ba lé pé -
sé vel meg szû nik.

34. Cikk

A két or szág ille té kes in téz mé nyei és szer vei kö zött lét -
re jö võ kü lön meg ál la po dá sok, amennyi ben az Egyez -
mény ben rög zí tett te rü le te ket érin tik, jó vá ha gyás vé gett a
ma gyar–fran cia kul tu rá lis Bi zott ság elé ter jesz ten dõk.

35. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél jegy zék ben hoz za a má sik Fél tu -
do má sá ra az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges al -
kot má nyos el já rá sok be fe je zõ dé sét. Az Egyez mény az
utol só jegy zék vál tás nap ján lép ha tály ba.

36. Cikk

Az Egyez mény öt évig ma rad ha tály ban. Ha tá lya hall -
ga tó la gos meg egye zés sel meg hosszab bo dik, ha csak va la -
me lyik Szer zõ dõ Fél az Egyez ményt le jár ta elõtt leg alább
hat hó nap pal nem mond ja fel.

Ké szült Bu da pes ten, 1966. jú li us 28. nap ján, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és fran cia nyel ven, mind két szö veg
egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter, a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a tu riz mu sért
fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
122/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság
között Budapesten 1966. július 28-án aláírt

mûszaki-tudományos együttmûködésrõl  szóló
egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1966. december 30-án nemzetközi jogilag hatályba

lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz -
tár sa ság kö zött Bu da pes ten 1966. jú li us 28-án alá írt mû -
sza ki-tu do má nyos együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez ményt
(a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Mûszaki és tudományos együttmûködési egyezmény
a Francia Köztársaság Kormánya és a Magyar

Népköztársaság Kormánya között

A Fran cia Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya, at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy meg -
könnyít sék és fej lesszék Fran cia or szág és Ma gyar or szág
kap cso la ta it a tu do mány és a tech ni ka te rü le tén,

ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy ez az együtt mû kö dés
hoz zá já rul a két or szág kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok és cse -
rék meg szi lár dí tá sá hoz,

hogy to vább fej lesszék az 1966. jú li us 28-án alá írt fran -
cia–ma gyar kul tu rá lis Egyez mény ben fog lalt tu do má nyos
és mû sza ki jel le gû ren del ke zé se ket, az aláb bi Egyez mény
kö té sét ha tá roz ták el:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek to vább fej lesz tik és meg szi lár dít ják
tu do má nyos és mû sza ki együtt mû kö dé sü ket. Egyet ér tés -
ben ha tá roz zák meg en nek az együtt mû kö dés nek a kü lön -
bö zõ te rü le te it, szám ba véve tu dó sa ik és szak em be re ik
 tapasztalatait és az egyes te rü le te ken kí nál ko zó lehetõ -
ségeket.

2. Cikk

Az 1. cikk ben fog lalt mû sza ki és tu do má nyos együtt -
mû kö dés fej lesz té se és ki ter jesz té se cél já ból a Szer zõ dõ
Fe lek tá mo gat ják:

a) ta nul má nyi és gya kor la ti ösz tön dí jak ado má nyo zá -
sát a két or szág ter mé szet tu do má nyi sza kos és mû egye te -
mi hall ga tó i nak, mér nö ke i nek és tech ni ku sa i nak;

b) szak em be rek és tech ni ku sok lá to ga tá sa it a má sik or -
szág ered mé nye i rõl  való tá jé ko zó dás és a mind két fél ré -
szé rõl össze gyûj tött ta pasz ta la tok egy be ve té se cél já ból;

c) tu do má nyos és mû sza ki tan fo lya mok, kon fe ren ci ák
és kol lok vi u mok szer ve zé sét;

d) a tu do má nyos és mû sza ki do ku men tá ció cse rét;
e) az ipar te rü le tén új ered ményt je len tõ gé pek, fel sze -

re lé sek vagy be ren de zé sek al kal ma zá sá nak kö zös ta nul -
má nyo zá sát;

f) a ko ope rá ci ó ban tör té nõ ter me lés fel té te le i nek meg -
vizs gá lá sát és meg te rem té sét;

g) tu do má nyos és mû sza ki fil mek kö zös gyár tá sát és
cse ré jét.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a má sik or szág tu do má -
nyos és mû sza ki do ku men tá ci ós köz pont já nak lé te sí té sét
és fej lesz té sét or szá guk te rü le tén. A Fe lek meg te szik az
eh hez szük sé ges kü lön in téz ke dé se ket.

4. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél elõ se gí ti a má sik or szág tu do má -
nyos és mû sza ki köny vei, pub li ká ci ói ter jesz té sé nek bõ ví -
té sét, mind ke res ke del mi úton, mind cse re vagy ado má -
nyo zás for má já ban.

5. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél biz to sít ja sa ját or szá ga te rü le tén
az Egyez mény ren del ke zé sei alap ján a má sik Fél or szá gá -
ból ér ke zõ kül döt tek za var ta lan mû kö dé sét.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a köz vet len kap cso la to kat 
és együtt mû kö dést, va la mint kü lön meg ál la po dá sok kö té -
sét a két or szág tu do má nyos és mû sza ki szer vei, szak mai
in téz mé nyei kö zött.
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7. Cikk

a) A Szer zõ dõ Fe lek fran cia–ma gyar Al bi zott sá got
hoz nak lét re, amely nek fel ada ta az Egyez mény vég re haj -
tá sá nak biz to sí tá sa;

b) az Al bi zott ság tag ja it a fran cia–ma gyar kul tu rá lis
Egyez mény 32. cik ké ben lét re ho zott fran cia–ma gyar kul -
tu rá lis Bi zott ság je lö li ki;

c) az Al bi zott ság elv ben éven te egy al ka lom mal fel -
vált va Pá rizs ban és Bu da pes ten ülé se zik.

8. Cikk

Az elõ zõ cikk ben lét re ho zott Al bi zott ság pe ri o di kus tu -
do má nyos és mû sza ki cse re prog ra mo kat dol goz ki és el -
len õr zi azok vég re haj tá sát.

9. Cikk

Az Al bi zott ság fran cia és ma gyar el nö ke le vél vál tás sal
ve szi tu do má sul a két or szág ille té kes szer vei kö zött lét re -
jött, az Egyez mény kö ré be tar to zó kü lön meg ál la po dá sok
meg kö té sét.

10. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél jegy zék ben hoz za a má sik Fél tu -
do má sá ra az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges al -
kot má nyos el já rá sok be fe je zõ dé sét. Az Egyez mény az
utol só jegy zék vál tás nap ján lép ha tály ba.

11. Cikk

Az Egyez mény öt évig ma rad ha tály ban és hall ga tó la -
gos meg egye zés sel meg hosszab bo dik. Az Egyez ményt
bár me lyik Szer zõ dõ Fél an nak le jár ta elõtt hat hó nap pal
fel mond hat ja.

Ké szült Bu da pes ten, 1966. jú li us 28. nap ján, két-két
ere de ti pél dány ban, fran cia és ma gyar nyel ven, mind két
szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

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

A Kormány
123/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland
Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi

február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény
kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1970. január 27-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Hol land Ki rály ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, az 1968. 
évi feb ru ár hó 14. nap ján alá írt kul tu rá lis Egyez ményt
(a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Cultural agreement between the Government
of the Hungarian People’s Republic and

the Government of the Kingdom of the Netherlands

The Government of the Hungarian People’s Republic
and the Government of the Kingdom of the Netherlands
being desirous of promoting co-operation between the two
countries in the fields of education, science and culture,
and convinced that such co-operation will contribute to a
better understanding between the two nations, have
decided to conclude a cultural agreement and have agreed
as follows:

Article 1

In order to promote co-operation between the two
countries in the fields of science, education and social
welfare, the Contracting Parties undertake in particular,
and on a basis of reciprocity:

a) to further the exchange of, and contacts between,
university professors, other scholars and students, social
welfare officials, as co-operation between the universities
and other scientific institutions;

b) to pro mo te the si mi lar fas hi on co-ope rat ion bet we en
spe ci a lists and ins ti tu ti ons ac ti ve in the fi eld of se con da ry
edu ca ti on, inc lu ding tech ni cal and ar tis tic edu ca ti on;

c) to provide scholarships in order to enable nationals
of the other country to study at their scientific educational
and social welfare institutions or to visit the respective
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countries for study purposes, including the participation in
summer courses;

d) promoting tourism by facilitating free contacts and
other means that may contribute to a better understanding
of the way of life, work and culture of the other country;

e) promoting co-operation between sport-
organizations and sport-federations;

f) to facilitate the access to libraries, archives, museums 
and cultural and scientific institutions for scientists and
research workers in the respective countries;

g) fostering the exchange of books, periodicals and
other publications of scientific, technical and cultural
nature between libraries and other institutions of both
countries;

h) to determine through mutual consultation the value
to be attributed to the certificates and academic titles
awarded by the institutions of the other country.

Article 2

In order to promote in their respective countries a better
knowledge of the culture of the other country, the
Contracting Parties shall encourage exchange visits and
other contacts between persons active in the fields of
culture, such as authors, composers, choreographers,
artists, art critics, and specialists in mass media, social
welfare, popular education, youth training and sports.

With the same object in view the Contracting Parties
shall, on a basis of reciprocity, assist each other as much as
possible in:

a) establishing and further developing professorships,
lectureships and courses on the language, culture and
civilization of the other country at their respective
universities and other educational and research institutes;

b) having translations made of literary works from the
other country;

c) organizing art exhibitions and other exhibitions of a
cultural nature;

d) organizing conferences, concerts and theatrical
performances;

e) organizing radio and television broadcasts and
disseminating gramophone records and similar aids;

f) disseminating books, periodicals and other
publications;

g) showing scientific, educational and cultural films.

Article 3

The Contracting Parties shall set up a mixed committee
whose duty it shall be, in application of Articles 1 and 2, to
recommend to the two Governments a programme of
activities for a period of two years at a time; the
programme shall be accompanied by suggestions as to the
financing of its various parts. Each Contracting Party shall

submit its decisions concerning the recommendations and
suggestions of the mixed committee to the other Party
through the ordinary diplomatic channels.

Article 4

The committee shall consist of not more than ten
members; each Contracting Party shall appoint an equal
number of members.

Article 5

The mixed committee shall in principle meet every two
years, alternately in Hungary and in the Netherlands.

The respective diplomatic representatives of each of the
Contracting Parties shall be invited to attend the meetings
of the committee. The members may be assisted at the
meetings by a limited number of specialists.

The meetings shall be presided over by a member of the
committee belonging to the country in which the meeting
is held.

Article 6

As regards the Kingdom of the Netherlands the present
Agreement shall apply to the Kingdom in Europe.

Article 7

The Agreement shall be ratified and the instruments of
ratification shall be exchanged as soon as possible at the
Hague.

The Agreement shall enter into force on the date on
which the instruments of ratification are exchanged.

Article 8

The present Agreement shall remain in force for a
period of five years. If it has not been denounced six
months before the date of its termination, it shall be tacitly
renewed. However, either Contracting Party shall then
have the right to denounce the Agreement at any time by
giving six months’ notice to the other Contracting Party.

In witness whereof the respective plenipotentiaries have 
signed the present Agreement and affixed their seals
thereto.
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Done at Budapest on 14th February, 1968, in duplicate,
in the English language.

For the Go vern ment For the Go vern ment
of the Hun ga ri an Pe op le’s of the King dom

Re pub lic of the Net her lands

Kulturális egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland

Királyság Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Hol land
 Királyság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy elõ -
se gít sék a két or szág kö zöt ti ok ta tá si, tu do má nyos és kul -
tu rá lis együtt mû kö dést és az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy
az ilyen együtt mû kö dés elõ se gí ti a két nem zet kö zöt ti jobb 
meg ér tést, el ha tá roz ták, hogy kul tu rá lis egyez ményt köt -
nek, s a kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

1. Cikk

A két or szág kö zöt ti tu do má nyos, ok ta tá si és a nép jó lét -
tel kap cso la tos együtt mû kö dés elõ se gí té se cél já ból a Szer -
zõ dõ Fe lek a köl csö nös ség alap ján kü lö nö sen a kö vet ke -
zõ ket vál lal ják:

a) elõ se gí tik az egye te mi ta ná rok, ok ta tók és hall ga tók, 
va la mint a nép jó lét tel kap cso la tos fel ada to kat el lá tó tiszt -
vi se lõk kö zöt ti kap cso la to kat és cse ré ket, s tá mo gat ják az
egye te mek és egyéb tu do má nyos in té ze tek kö zöt ti együtt -
mû kö dést;

b) ha son ló kép pen elõ se gí tik az együtt mû kö dést a szak -
em be rek és a kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek kö zött, ide -
ért ve a mû sza ki és mû vé sze ti ok ta tá si in téz mé nye ket is;

c) ösz tön dí ja kat biz to sí ta nak az zal a cél lal, hogy le he -
tõ sé get nyújt sa nak a má sik or szág ál lam pol gá ra i nak ta nul -
má nyok foly ta tá sá ra az il le tõ or szág tu do má nyos, ok ta tá si
és nép jó lé ti in téz mé nye i ben, vagy hogy az il le tõ or szá got
ta nul má nyi cél lal meg lá to gas sák, ide ért ve a nyá ri tan fo -
lya mo kon  való rész vé telt is;

d) fej lesz tik az ide gen for gal mat az ál tal, hogy meg -
könnyí tik a köz vet len kap cso la tok ki ala kí tá sát és tá mo gat -
ják azo kat a mód sze re ket, ame lyek al kal ma sak arra, hogy
a má sik or szág élet for má já nak, mun ká já nak és kul tú rá já -
nak jobb meg ér té sé hez ve zes se nek;

e) elõ se gí tik a sport szer ve ze tek és sport szö vet sé gek
kö zöt ti együtt mû kö dést;

f) meg könnyí tik a má sik or szág tu dó sai és tu do má nyos
ku ta tói szá má ra könyv tá rak, le vél tá rak, mú ze u mok, kul tu -
rá lis és tu do má nyos in té ze tek lá to ga tá sát;

g) elõ se gí tik a köny vek, fo lyó ira tok, tu do má nyos, mû -
sza ki és kul tu rá lis jel le gû ki ad vá nyok cse ré jét a két or szág
könyv tá rai és egyéb in téz mé nyei kö zött;

h) köl csö nös tár gya lá sok út ján meg ha tá roz zák a má sik
or szág in téz mé nyei ál tal adott bi zo nyít vá nyok, tu do má -
nyos cí mek ér vé nyes sé gét.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek an nak ér de ké ben, hogy elõ se gít sék
or szá ga ik ban a má sik or szág kul tú rá já nak jobb meg is me -
ré sét, szor gal maz zák a kul tu rá lis te rü le ten dol go zók, így
írók, ze ne szer zõk, ko re og rá fu sok, mû vé szek, kri ti ku sok,
to váb bá a tö me gek tá jé koz ta tá sa, a nép jó lét, az is me ret ter -
jesz tés, az if jú ság szak mai kép zé se, va la mint a sport te rén
mû kö dõ szak em be rek cse re lá to ga tá sát és más kapcsola -
tait.

Eb bõl a cél ból a Szer zõ dõ Fe lek a köl csö nös ség alap ján
min den le het sé ges tá mo ga tást meg ad nak egy más nak a kö -
vet ke zõk sze rint:

a) a má sik or szág nyel vé vel, kul tú rá já val és civilizá -
ciójával kap cso la tos ta ná ri és elõ adói ál lá sok lé te sí té sé vel, 
tan fo lya mok szer ve zé sé vel és fej lesz té sé vel az il le tõ or -
szág egye te me in és egyéb ok ta tá si vagy ku ta tó in téz mé -
nye i ben;

b) a má sik or szág iro dal mi mû ve i nek le for dí tá sá val;
c) mû vé sze ti és egyéb kul tu rá lis ki ál lí tá sok szervezé -

sével;
d) kon fe ren ci ák, hang ver se nyek és szín há zi elõ adá sok

szer ve zé sé vel;
e) rá dió és te le ví zió adá sok szer ve zé sé vel, hang le me -

zek és ha son ló tár gyak ter jesz té sé vel;
f) köny vek, fo lyó ira tok és egyéb ki ad vá nyok ter jesz té -

sé vel;
g) tu do má nyos, ok ta tá si és kul tu rá lis jel le gû fil mek

 bemutatásával.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ve gyes bi zott sá got lé te sí te nek, amely -
nek fel ada ta, hogy az 1–2. cikk al kal ma zá sá ra vonatko -
zóan két éves mun ka terv re te gyen ja vas la tot a két Kor -
mány nak; a mun ka terv hez mel lé kel ni kell az egyes pont ja -
i nak vég re haj tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek
 viselésére vo nat ko zó ja vas la to kat is. A Szer zõ dõ Fe lek
dip lo má ci ai úton meg kül dik egy más nak a ve gyes bi zott ság 
aján lá sa i ra és ja vas la ta i ra vo nat ko zó ha tá ro za ta i kat.

4. Cikk

A ve gyes bi zott ság leg fel jebb tíz tag ból áll, mind egyik
Szer zõ dõ Fél egyen lõ szá mú ta got ne vez ki.
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5. Cikk

A ve gyes bi zott ság ál ta lá ban két éven ként tart ja ülé se it,
fel vált va Ma gyar or szá gon és Hol lan di á ban.

A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai kép vi se lõ it meg kell hív -
ni a ve gyes bi zott ság ülé se i re. A ve gyes bi zott ság tag jai az
ülé se ken kor lá to zott szá mú szak ér tõ se gít sé gét is igény be
ve he tik. Az ülé se ken an nak az or szág nak az egyik ve gyes -
bi zott sá gi tag ja el nö köl, amely or szág ban a ve gyes bi zott -
ság ülé se zik.

6. Cikk

A Hol land Ki rály ság te kin te té ben a je len Egyez mény a
Ki rály ság eu ró pai te rü le te in ke rül al kal ma zás ra.

7. Cikk

Az Egyez ményt meg kell erõ sí te ni, s a meg erõ sí tõ ok -
ira to kat mi e lõbb ki kell cse rél ni Há gá ban.

Az Egyez mény a meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek
nap ján lép ha tály ba.

8. Cikk

A je len Egyez mény öt évig ma rad ha tály ban. Ab ban az
eset ben, ha az Egyez ményt hat hó nap pal a le jár ta elõtt nem 
mond ták fel, azt hall ga tó la go san to vább ra is ha tály ban le -
võ nek kell te kin te ni. Bár me lyik Szer zõ dõ Fél az Egyez -
ményt bár mi kor fel mond hat ja oly mó don, hogy er rõl a má -
sik Szer zõ dõ Fe let hat hó nap pal elõbb ér te sí ti.

En nek hi te lé ül a meg ha tal ma zot tak az Egyez ményt alá -
ír ták és pe csét jük kel el lát ták.

Ké szült Bu da pes ten, 1968. feb ru ár 14-én két pél dány -
ban an gol nyel ven.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter, a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a tu riz mu sért
fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
124/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten,

az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális
egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1969. február 25-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az
Irá ni Csá szár ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, az
1968. évi má jus hó 24. nap ján alá írt kul tu rá lis Egyez ményt 
(a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális egyezmény a Magyar Népköztársaság
Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Irá ni  Csá -
szárság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy erõ sít -
sék és fej lesszék az együtt mû kö dést a kul tú ra, a tu do mány, 
a mû vé szet, az ok ta tás és a sport te rü le tén, an nak
 tudatában, hogy az együtt mû kö dés eze ken a te rü le te ken
hoz zá já rul a két or szág kö zöt ti ba rát ság meg szi lár dí tá sá -
hoz, a je len Kul tu rá lis Egyez mény alá írá sát ha tá roz ták el
és eb bõl a cél ból meg ha tal ma zot ta i kat ki ne vez ték: akik jó
és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa i kat ki cse rél ve az
aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek, figye lembe véve a köl csö nös ség és
mind két or szág szu ve re ni tá sa tisz te let ben tar tá sá nak el vét, 
hi va ta los szer ve ik ré vén a kul tu rá lis kap cso la tok fej lesz té -
sé re tö rek sze nek a kö vet ke zõ te rü le te ken:

a) együtt mû kö dés az egye te mek, tu do má nyos és ku ta -
tá si köz pon tok kö zött,

b) kul tu rá lis, tu do má nyos és mû vé sze ti in for má ci ók és
pub li ká ci ók cse ré je,

c) kon fe ren ci ák szer ve zé se és szak em be rek cse ré je a
tu do mány, az ok ta tás és a mû vé szet te rü le tén,

d) tu do má nyos, iro dal mi és mû vé sze ti al ko tá sok és
 kiadványok cse ré je ere de ti nyel ven és for dí tás ban,
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e) do ku men tum fil mek cse ré je, kon cer tek, szín há zi be -
mu ta tók, tu do má nyos és mû vé sze ti ki ál lí tá sok be mu ta tá sa, 
sport ver se nyek ren de zé se.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek igye kez nek elõ se gí te ni egye te mi pro -
fesszo rok, fõ is ko lai ta ná rok és tu dó sok cse ré jét az or szá -
ga ik ban ér vény ben levõ ren del ke zé sek és le he tõ sé gek
figye lembe véte lével, az ille té kes szer vek ja vas la ta alap -
ján.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az or szá ga ik ban ér vé nyes tör vények
ke re tén be lül köl csö nö sen tá mo gat ják és elõ se gí tik a má -
sik Fél ál lam pol gá rai szá má ra az ille té kes szer vek ja vas la -
ta alap ján szak mai ta nul má nyok foly ta tá sát egye te me i ken, 
fõ is ko lá ikon, le vél tá ra ik ban, könyv tá ra ik ban és mú ze u -
ma ik ban.

4. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél biz to sít ja a tu do má nyos ku ta tá si
fel té te le ket a má sik Fél tu dó sai és mû vé szei szá má ra ta nul -
má nyi és ku ta tá si ösz tön dí jak nyúj tá sá val a má sik Fél ille -
té kes szer ve i nek ja vas la ta alap ján.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg vizs gál ják azo kat a fel té te le ket,
ame lyek alap ján a két or szág ban adott egye te mi dip lo mák
és fo ko za tok egye te mi cé lok ra egyen ér té kû nek fo gad ha -
tók el és eb bõl a cél ból kü lön egyez ményt köt nek.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik az együtt mû kö dést rá dió és 
te le ví zió ál lo má sa ik kö zött, és tá mo gat ják a tu do má nyos
és mû vé sze ti fil mek cse ré jét hi va ta los szer ve i ken ke resz -
tül az ér vény ben levõ ren del ke zé se ik figye lembe véte lével.

7. Cikk

A je len Egyez mény vég re haj tá sá ra a Szer zõ dõ Fe lek
ille té kes szer ve ik kel egyet ér tés ben meg ha tá ro zott idõ tar -
tam ra cse re prog ra mo kat ké szí te nek a kul tú ra, a mû vé szet
és sport te rü le tén.

8. Cikk

A je len Egyez mény meg erõ sí té se a két or szág al kot má -
nyos ren del ke zé se i nek meg fele lõen tör té nik és a meg erõ -
sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek nap ján lép ha tály ba.

9. Cikk

A je len Egyez mény há rom évig ér vé nyes és hall ga tó la -
gos meg hosszab bí tás sal újabb há rom évre meg újít ha tó,
ha csak az egyik Szer zõ dõ Fél az Egyez ményt hat hó nap pal 
a le já rat elõtt fel nem mond ja.

A je len Egyez mény két-két pél dány ban ké szült, ma -
gyar, per zsa és fran cia nyel ven, ame lyek mind egyi ke egy -
for mán hi te les.

Az Egyez mény cik ke i nek el té rõ ér tel me zé se ese tén a
fran cia nyel vû szö veg az irány adó.

Ké szült Bu da pes ten, 1968. má jus hó 24. nap ján.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter gon dos ko dik.

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

A Kormány
125/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten,

1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos
együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1967. november 15-én nemzetközi jogilag hatályba

lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és
Ku wa it Ál lam Kor má nya kö zött Bu da pes ten 1966. jú li us
27-én alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dé si
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Egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel
ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya

és Kuwait Állam Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és Ku wa it Ál lam
Kor má nya at tól az óhaj tól ve zet tet ve, hogy elõ se gít se a
kul tu rá lis kap cso la to kat és tá mo gas sa az együtt mû kö dést a 
szel lem i élet, a tu do má nyok és mû vé sze tek te rü le tén, meg -
erõ sít se a ba rá ti kap cso la to kat és a meg ér tést a két or szág
kö zött, meg ha tal ma zot ta i kat ki ne vez ték, akik jó és kel lõ
alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa i kat ki cse rél ve, az aláb bi ak -
ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Kor má nyok min dent meg tesz nek, hogy elõ -
se gít sék és tá mo gas sák az or szá ga ik kö zöt ti együtt mû kö -
dést a kul tú ra, a tu do mány és az ok ta tás te rü le tén, az aláb -
bi ak sze rint:

a) pro fesszo rok, ta ná rok, ku ta tók, mû sza ki és más
szak em be rek, va la mint egye te mi hall ga tók cse ré jé vel a két 
or szág egye te mei, in té ze tei és is ko lái kö zött; az összes le -
het sé ges fel té te lek biz to sí tá sá val an nak ér de ké ben, hogy
az em lí tett sze mé lyek kül de té sü ket tel je sít sék;

b) nyel vi és iro dal mi tan szé kek lé te sí té sé vel a má sik
Fél or szá gá nak egye te me in és ok ta tá si in téz mé nye i ben és
e szak tár gyak ta ná ra i nak tá mo ga tá sá val.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ta nul má nyoz ni fog ják azo kat a szük -
sé ges fel té te le ket, me lyek mel lett az egy más or szá gá ban
adott egye te mi fo ko za to kat, egye te mek és bár mi lyen más
szin tû ok ta tá si in téz mény ál tal ki bo csá tott bi zo nyít vá nyo -
kat a sa ját or szá guk ban ki bo csá tot tak kal egyen ér té kû nek
is mer he tik el, ab ból a cél ból, hogy erre vo nat ko zó lag kü -
lön egyez ményt köt hes se nek.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû köd nek egy más ci vi li zá ci ó -
já nak és kul tú rá já nak jobb meg ér té sé ben, s eb bõl a cél ból

a) le he tõ vé te szik köny vek, fo lyó ira tok, fil mek, föld -
raj zi szem lél te tõ esz kö zök, ka ta ló gu sok, mû vé sze ti al ko -
tá sok és más ok ta tá si és kul tu rá lis anya gok cse ré jét;

b) erõ sí tik a kap cso la to kat és elõ se gí tik az együtt mû kö -
dést az ille té kes or szá gok ban el is mert iro dal mi, tu do má -
nyos, mû vé sze ti in téz mé nyek, ne ve ze te sen könyv tá rak,
tu do má nyos, mû vé sze ti és tör té ne ti mú ze u mok, va la mint a 
két or szág tu dó sai, írói, mû vé szei, új ság írói és más kul tu -
rá lis sze mé lyi sé gei kö zött;

c) biz to sít ják a fel té te le ket a mû vé sze ti ki ál lí tá sok,
szín há zi be mu ta tók és kon cer tek ren de zé sé hez;

d) biz to sít ják a fel té te le ket kul tu rá lis és tá jé koz ta tó fil -
mek cse ré jé hez és for gal ma zá sá hoz;

e) elõ se gí tik egy más or szá gá ban élõ írók és for dí tók
kö zöt ti ver se nyek szer ve zé sét, tá mo gat ják a má sik or szág
szel le mi ter mé ke i nek meg is me ré sét és elõ se gí tik e cél ra
dí jak ado má nyo zá sát.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek azért, hogy elõ se gít sék egy más né -
peinek köl csö nös meg is me ré sét és erõ sít sék a ba rá ti kap -
cso la to kat, tá mo gat ják:

a) spor to lók kö zöt ti ver se nyek meg ren de zé sét, va la -
mint a sport in téz mé nye ik kö zöt ti együtt mû kö dést;

b) tu ris ták egy más or szá gá ba tör té nõ lá to ga tá sát.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek min den le he tõ esz köz zel min den
könnyí tést meg ad nak egy más or szá gá ban egy más ál lam -
pol gá ra i nak, akik ta nul má nyo kat, tu do má nyos és kul tu rá -
lis ku ta tá so kat foly tat nak, vagy ré gé sze ti ása tá so kat kí ván -
nak vé gez ni, vagy részt kí ván nak ven ni egye te mek és tu -
do má nyos in téz mé nyek, il let ve mû vé sze tek kel és al kal -
ma zott tu do má nyok kal fog lal ko zó in téz mé nyek tan fo lya -
ma in.

6. Cikk

a) Mind két Szer zõ dõ Fél az or szá guk ban ér vény ben
levõ jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa mel lett, min den le -
he tõ sé get biz to sít a je len Egyez mény vég re haj tá sá hoz
szük sé ges anya gok, úgy mint fény ké pek, ki ál lí tá si fel sze -
re lé sek, köny vek, zász lók, le me zek be ho za ta lá ra.

b) Mind két Szer zõ dõ Fél az or szá guk ban ér vény ben
levõ jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa mel lett min den le he -
tõ sé get biz to sít ezen Egyez mény cél já nak meg -
valósításához szük sé ges anya gok, ne ve ze te sen könyv tá ri
anya gok, le mez ját szók, mag ne to fo nok, rá di ók, ve tí tõ gé -
pek és szál lí tá si fel sze re lé sek be ho za ta lá ra.
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7. Cikk

A je len Egyez mény ren del ke zé sei a ked vez mé nye zet te -
ket nem men te sí tik a két or szág ban ér vény ben levõ jog sza -
bá lyok meg tar tá sa, így kü lö nö sen az il le tõ or szág ba  való
be uta zás ra, tar tóz ko dás ra és az or szá gon be lü li uta zás ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek alól.

8. Cikk

A je len Egyez mény vég re haj tá sá ra a Szer zõ dõ Fe lek
meg ha tá ro zott idõ re mun ka ter vet ké szí te nek kul tu rá lis és
tu do má nyos együtt mû kö dés cél já ból; ezek a mun ka ter vek
szab ják meg az együtt mû kö dés rész le te it, to váb bá a pénz -
ügyi fel té te le ket.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek al kot má nyos ren del ke zé se i nek meg -
fele lõen ra ti fi kál ják a je len Egyez ményt. Ez az Egyez -
mény a ra ti fi ká ci ós ok má nyok ki cse ré lé se után ti zen öt
nap pal lép ha tály ba.

10. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez mény ren del ke zé se it az
Egyez mény meg kö té sé vel azo nos mó don vál toz tat hat ják
meg.

11. Cikk

Ez az Egyez mény ha tály ba lé pé se után négy évig ma rad
ér vény ben. Az Egyez mény to váb bi azo nos idõ tar tam ra, il -
let ve idõ tar ta mok ra au to ma ti ku san meg hosszab bo dik, fel -
té ve, hogy az egyik Szer zõ dõ Fél az Egyez mény le jár ta
elõtt hat hó nap pal fel mon dá si szán dé kát a má sik Fél lel
írás ban nem köz li.

Ké szült Bu da pes ten, 1966. jú li us 27-én, két ere de ti pél -
dány ban, ma gyar, arab és an gol nyel ven, mind egyik egy -
aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés ese té ben az an gol nyel vû
szö veg az irány adó.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -

nisz ter, a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a tu riz mu sért
fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
126/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság
között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó

21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1969. november 1-jén nemzetközi jogilag hatályba

lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz -
tár sa ság kö zött Bu da pes ten, az 1965. évi szep tem ber hó
21. nap ján alá írt kul tu rá lis Egyez ményt (a továb biak ban:
Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális Egyezmény
a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság

között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa és az Olasz
Köz tár sa ság El nö ke at tól a meg gyõ zõ dés tõl in dít tat va,
hogy né pe ik ha gyo má nyos és ba rá ti, kul tu rá lis, mû vé sze ti, 
tu do má nyos, ide gen for gal mi és sport kap cso la ta i nak ápo -
lá sa és to vább fej lesz té se kö zös ér dek és hasz nos hoz zá já -
ru lás a bé kés nem zet kö zi kap cso la tok meg szi lár dí tá sá hoz,
el ha tá roz ták, hogy új Kul tu rá lis Egyez ményt köt nek, és
eb bõl a cél ból meg bí zot ta i kat ki ne vez ték, akik jó és kel lõ
alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa ik ki cse ré lé se után az aláb -
bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Ma gyar Nép köz tár sa ság fenn tart ja Ró má ban a
 Magyar Aka dé mi át a ma gyar–olasz kap cso la tok fej lesz té -
sé re a tu do mány, az iro da lom és a mû vé szet te rén.
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Az Olasz Köz tár sa ság fenn tart ja Bu da pes ten az Olasz
Kul túr in té ze tet az olasz–ma gyar kap cso la tok fej lesz té sé re
a tu do mány, az iro da lom és a mû vé szet te rén.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös ség alap ján biz to sít ják:
a) je len Egyez mény 1. Cik ké ben jel zett kul tu rá lis in té -

ze tek be ren de zé sé re, bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra szánt tel kek
és in gat la nok vissz ter he sen vagy in gye ne sen tör té nõ meg -
szer zé sé hez az il le ték- és adó men tes sé get;

b) a kul tu rá lis in té ze tek tu laj do ná ban levõ és in té ze ti
cé lok ra fel hasz nált in gat la nok ra vo nat ko zó egye nes adók -
tól, min den faj ta il le ték tõl és já ru lék tól  való men tes sé gét, a
szol gál ta tá sok dí ja zá sá ra ki ve tett adók ki vé te lé vel;

c) ok ta tá si, ta nul má nyi és tu do má nyos ku ta tá si anya -
gok és a kér dé ses kul tu rá lis in té ze tek szer ve ze té hez és mû -
kö dé sé hez szük sé ges anya gok vám il le té kek tõl és más be -
ho za ta li adók tól  való men tes sé gét.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a két or szág tu do má nyos és 
kul tu rá lis in té ze tei és szer vei kö zöt ti köz vet len kap cso la -
to kat, és eb bõl a cél ból tá mo gat ják a ta nul mány uta kat, kül -
dött sé gek, tu dó sok, szak em be rek cse ré jét.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek egye te mi hall ga tók és egye te met vég -
zett fi a ta lok szá má ra köl csö nö sen egy éves vagy rö vi debb
le já ra tú ösz tön dí ja kat aján la nak fel a má sik or szág ban
vég zen dõ ta nul má nyok ra vagy ku ta tá sok ra, va la mint
 tudományos, mû sza ki, mû vé szi to vább kép zés cél já ra. Az
ösz tön dí ja kat e cél ból lét re ho zott ma gyar–olasz bi zott sá -
gok fog ják oda ítél ni.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ápol va a két or szág egye te mi és is ko -
lai szer vei kö zött meg le võ ha gyo má nyos kap cso la to kat a
ma gyar nyelv és iro da lom olasz or szá gi és az olasz nyelv és 
iro da lom ma gyar or szá gi ta ní tá sá nak tö ké le te sí té se és fej -
lesz té se ér de ké ben, elõ moz dít ják a má sik Fél nyel vé nek és 
iro dal má nak ok ta tá sát egye te mi vagy fõ is ko lai tan szé ke -
ken, egye te mi vagy fõ is ko lai lek to rá tu sok szer ve zé sé vel
és sza bad nyelv tan fo lya mo kon.

A Ró mai Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rán és a Pá -
do vai Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rán a ma gyar
nyelv és iro da lom ok ta tá sá ra éven ként új ból meg erõ sít he -
tõ ki ne ve zés sel ma gyar ál lam pol gár sá gú ok ta tók kap nak
to vább ra is meg bí zást.

Az olasz Fél elõ se gí ti a Ró mai Egye tem Böl csé szet tu -
do má nyi Ka rán és a Pá do vai Egye tem Böl csé szet tu do má -
nyi Ka rán az ide gen nyel vek és iro dal mak in té ze té nek
vagy a nyelv tu do má nyi in té zet nek a ke re té ben ma gyar
nyel vi és iro dal mi in té zet lé te sí té sét.

A ma gyar Fél to vább ra is fenn tart ja a bu da pes ti Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak 
és a sze ge di Jó zsef At ti la Tu do mány egye tem Böl csé szet -
tu do má nyi Ka rá nak olasz tan szé két, ezen fe lül a ma gyar
Fél biz to sít ja egye te mi szint en az olasz nyelv ok ta tá sát a
deb re ce ni Kos suth La jos Tu do mány egye te men.

A bu da pes ti Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te men lek -
to ri és a sze ge di Jó zsef At ti la Tu do mány egye te men pro -
fesszo ri vagy lek to ri mi nõ ség ben olasz ál lam pol gár sá gú
ok ta tó kap meg bí zást.

A ró mai és pá do vai egye tem ma gyar ok ta tó it és a bu da -
pes ti és sze ge di egye tem olasz ok ta tó it a fo ga dó egye te -
mek a dip lo má ci ai úton ja va solt há rom je lölt kö zül vá -
laszt ják ki.

A két or szág egyéb fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nye i re vo -
nat ko zó an, ame lyek ben a má sik fél nyel vét és iro dal mát
ta nít ják, az Egyez mény 17. Cik ké ben meg ha tá ro zott Ve -
gyes bi zott ság az ok ta tás meg ja ví tá sá ra ja vas la to kat te het.

A ma gyar Fél to vább ra is gon dot for dít az olasz nyelv
ta ní tá sá ra a ma gyar kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek min dent meg tesz nek, hogy a tör té nel -
mi és föld raj zi tan köny vek a má sik or szág ról tár gyi la gos
ké pet nyújt sa nak.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az zal a cél lal, hogy kü lön meg ál la po -
dást kös se nek, ta nul má nyoz ni fog ják an nak fel té te le it,
hogy el is mer jék egye te me ik és ok ta tá si in téz mé nye ik ál tal
jó vá ha gyott vagy ado má nyo zott cí mek és fo ko za tok
egyen ér té kû sé gét.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják or szá guk ban a má sik
Szer zõ dõ Fél or szá gá ban ki adott kü lö nös ér té kû mû vé szi,
tu do má nyos, mû sza ki mû vek le for dí tá sát és ki adá sát.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek egy mást köl csö nö sen ér dek lõ kér dé -
sek re vo nat ko zó an elõ se gí tik a két or szág aka dé mi ái és
fel sõ fo kú tu do má nyos in téz mé nyei kö zött az iro dal mi,
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mû vé szi, tu do má nyos és mû sza ki kap cso la to kat, va la mint
az azo nos jel le gû in for má ció és do ku men tá ció cse ré jét.

10. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a kul tu rá lis, tu do má nyos,
mû vé sze ti, iro dal mi és is me ret ter jesz tõ ki ad vá nyok, fo lyó -
ira tok cse ré jét a két or szág aka dé mi ái, egye te mei, könyv -
tá rai és le vél tá rai kö zött.

Min den esz köz zel meg könnyí tik a má sik or szág köny -
ve i nek és pub li ká ci ó i nak ter jesz té sét.

11. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az ide vo nat ko zó tör vényes ren del ke -
zé sek meg tar tá sá val, meg könnyí tik tör té nel mi ku ta tá sok
cél já ból a két or szág könyv tá ri és le vél tá ri anya gá nak ta -
nul má nyo zá sát.

12. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kez de mé nye zik a
a) tu do má nyos és mû sza ki ki ál lí tá sok, mû vé sze ti ki ál -

lí tá sok, mû vé sze ti és tu do má nyos könyv ki ál lí tá sok, ipar -
mû vé sze ti és kéz mû ipa ri ki ál lí tá sok;

b) ere de ti nyel vû vagy le for dí tott köny vek és idõ sza ki
ki ad vá nyok; to váb bá

c) kul tu rá lis, tu do má nyos és mû sza ki jel le gû mik ro fil -
mek cse ré jét.

13. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják or szá guk ban a má sik Fél
szín há zi, ze nei és film mû vé sze ti al ko tá sa i nak be mu ta tá sát
és min den ben tá mo gat ják mû vé sze ti együt te sek, ze ne ka -
rok és szó lis ták ke res ke del mi ala pon szer ve zett elõ adá sát.

14. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két or szág rá dió és te le -
ví zió szer ve i nek köz vet len együtt mû kö dé sét. Ab ból a cél -
ból, hogy elõ moz dít sák hí rek és is mer te tõ anya gok, te le ví -
zi ós fil mek, tu do má nyos, iro dal mi, ze nei és egyéb mû sor -
anya gok cse ré jét, in téz ked nek a két or szág rá dió és te le ví -
zió szer vei kö zött kü lön egyez mény meg kö té se ér de ké ben.

15. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a két or szág sport szer ve i -
nek köz vet len együtt mû kö dé sét.

16. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ab ból a meg gyõ zõ dés bõl ki in dul va,
hogy a sze mé lyes kap cso la tok nö ve lé se hoz zá já rul a ma -
gyar–olasz vi szony to váb bi fej lesz té sé hez, min den mó don
meg könnyí tik a két or szág kö zöt ti ide gen for ga lom növe -
lését.

17. Cikk

Az Egyez mény vég re haj tá sa cél já ból a Szer zõ dõ Fe lek
Ve gyes bi zott sá got lé te sí te nek, amely vál ta koz va Ma gyar -
or szá gon és Olasz or szág ban ülé se zik, Bu da pes ten a ma -
gyar kül ügy mi nisz ter vagy ál ta la ki je lölt sze mély, Ró má -
ban az olasz kül ügy mi nisz ter vagy ál ta la ki je lölt sze mély
el nök le te alatt. A Ve gyes bi zott ság fel ada ta a je len Egyez -
mény vég re haj tá sa cél já ból a rész le tes mun ka ter vek ki dol -
go zá sa, ezek meg valósításának fi gye lem mel kí sé ré se, va -
la mint azon szer vek és szer ve ze tek kez de mé nye zé se i nek
elõ se gí té se, ame lyek az Egyez mény ben elõ irány zott te vé -
keny sé get ki fej tik.

18. Cikk

Az Egyez mény vég re haj tá sá ból ere dõ pénz ügyi kér dé -
se ket a Ve gyes bi zott ság ál tal idõ kö zön ként vissza té rõ leg
ki dol go zott kul tu rá lis cse re kap cso la tok ról  szóló mun ka -
ter vek sza bá lyoz zák.

19. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a ma -
gyar–olasz Ve gyes bi zott ság ál tal rész le te sen ki dol go zott
kul tu rá lis cse re kap cso la tok ról  szóló mun ka terv nem zár ki
egyéb olyan kez de mé nye zé se ket, ame lyek az Egyez mény
szel le mé ben az il le tõ or szág ban ha tály ban levõ tör -
vényekkel és ren del ke zé sek kel tel jes össz hang ban, a köl -
csö nös ség és a má sik Fél bel ügye i be  való be nem avat ko -
zás alap ján tör tén nek.

20. Cikk

Ez az Egyez mény ha tály ba lé pé sé vel min den vo nat ko -
zás ban az 1935. feb ru ár 16-án kelt ma gyar–olasz Kul tu rá -
lis Egyez mény he lyé be lép.

21. Cikk

Az Egyez mény 15 nap pal a meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse -
ré lé se után lép ha tály ba. Az Egyez mény tíz évig ma rad ha -
tály ban, és amennyi ben a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke an nak le -
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jár ta elõtt leg alább hat hó nap pal azt fel nem mond ja, min -
den to váb bi nél kül öt évre meg újí tott nak te kin ten dõ.

Fen ti ek hi te lé ül a Szer zõ dõ Fe lek meg ha tal ma zot tai az
Egyez ményt alá ír ták és pe csét jük kel el lát ták.

Ké szült Bu da pes ten, 1965. évi szep tem ber hó 21. nap -
ján, két ere de ti pél dány ban, mind ket tõ ma gyar és olasz
nyel ven, mind két pél dány egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter, a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a tu riz mu sért
fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
127/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya 
és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között
Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján

aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1969. március 10-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Szí ri ai Arab Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Da masz kusz -
ban, az 1968. évi jú ni us hó 9. nap ján alá írt kul tu rá lis
Egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel
ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya

és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Szí ri ai Arab
Köz tár sa ság Kor má nya a né pe ik köz ti ba rá ti kap cso la tok
és jobb meg ér tés elõ se gí té se, a kul tu rá lis kap cso la tok szo -
ro sab bá té te le és a két or szág köz ti kü lön bö zõ szel le mi,
 tudományos és mû vé sze ti te rü le te ken tör té nõ köl csö nös
együtt mû kö dés fej lesz té se ér de ké ben el ha tá roz ta, hogy
meg kö ti a je len Egyez ményt és e cél ból ki ne ve zi telj ha tal -
mú meg bí zot ta it,

akik, mi u tán jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá si
ok ira ta i kat ki cse rél ték, az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél fej lesz ti a két or szág kö zöt ti kul tu rá -
lis, tu do má nyos és mû vé sze ti együtt mû kö dést a nem ze ti
szu ve re ni tás, a he lyi tör vények, a bel ügyek be  való be nem
avat ko zás el ve i nek köl csö nös tisz te let ben tar tá sa alap ján,
az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te alap ok má nyá nak szel le -
mé ben.

2. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél biz to sít ja a szük sé ges könnyí té se ket
a tu do má nyok, az iro da lom és a mû vé sze tek te rü le tén el ért
ta pasz ta la tok és ered mé nyek ki cse ré lé se ér de ké ben, to -
váb bá tu dó sok, ku ta tók, egye te mi ta ná rok, elõ adók és
szak em be rek köl csö nös lá to ga tá sa it e szak te rü le te ken.

Ugyan csak elõ se gí tik az együtt mû kö dést a tu do má nyos
ku ta tó in té ze tek, egye te mek, fel sõ fo kú in té ze tek, va la mint
kul tu rá lis, tu do má nyos és mû vé sze ti szer ve ze tek kö zött.

3. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél tö re ked ni fog arra, hogy mind két or -
szág tör té ne lem- és föld rajz ok ta tá sá ba meg fe le lõ is me ret -
anyag ke rül jön, amely he lyes ké pet ala kít ki a ta nu ló if jú -
ság kö ré ben a má sik or szág ról.

4. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél ezen Egyez mény vég re haj tá sa cél já -
ból – kor má nya ik ille té kes szer vei út ján – el mé le ti és gya -
kor la ti ta nul má nyok foly ta tá sá ra, va la mint tu do má nyos
ku ta tás ra ösz tön dí ja kat ado má nyoz a kul tú ra, a tu do má -
nyok, az al kal ma zott tu do má nyok és a mû vé sze tek szak te -
rü le te i re, és meg ad ja a szük sé ges könnyí té se ket va la -
mennyi ked vez mé nye zett nek ab ból a cél ból, hogy ta nul -
má nya i kat és ku ta tá sa i kat ered mé nye sen vé gez hes sék.
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5. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél ta nul má nyoz ni fog ja a má sik Fél ál -
tal ado má nyo zott hi va ta los kö zép is ko lai és fõ is ko lai dip -
lo mák el is me ré sé nek fel té te le it egy, e cél ból meg kö ten dõ
kü lön szer zõ dés elõ ké szí té se ér de ké ben.

6. Cikk

A két Fél elõ se gí ti:
1. a két or szág ban levõ kul tu rá lis, tu do má nyos és mû -

vé sze ti szer ve ze tek együtt mû kö dé sét, így a könyv tá ra két,
tu do má nyos, tör té nel mi és mû vé sze ti mú ze u mo két;

2. je len tõ sebb mû vek, kéz ira tok és tör té nel mi do ku -
men tu mok rep ro duk ci ó i nak cse ré jét;

3. tu do má nyos, kul tu rá lis és mû vé sze ti ki ál lí tá sok cse -
ré jét;

4. mû vé sze ti, szín há zi, ze nei mû so rok cse ré jét és film -
be mu ta tók ren de zé sét;

5. kul tu rá lis, tu do má nyos és mû vé sze ti szak em be rek,
kül dött sé gek cse ré jét.

7. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél tu do má nyos, kul tu rá lis és mû vé sze ti 
köny ve ket, mû ve ket, fo lyó ira to kat, pub li ká ci ó kat és
nyom tat vá nyo kat cse rél, to váb bá ok ta tó-, do ku men tum-,
já ték- és tv-fil me ket, ame lyek a két or szág tu do má nyos,
kul tu rá lis és mû vé sze ti fej lõ dé sét mu tat ják be.

8. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél elõ se gí ti or szá ga ik rá dió és tv-szer -
ve ze te i nek együtt mû kö dé sét.

9. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél elõ se gí ti or szá ga ik ille té kes di ák -
szer ve ze te i nek együtt mû kö dé sét.

10. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél elõ se gí ti a spor to lók köl csö nös lá to -
ga tá sa it és or szá ga ik sport szer ve ze te i nek együttmûkö -
dését.

11. Cikk

Az Egyez mény vég re haj tá sá nak pénz ügyi fel té te le it kü -
lön jegy zõ könyv ha tá roz za meg, ame lyet a mun ka terv hez
csa tol nak.

12. Cikk

Ez az Egyez mény két éven ként meg kö ten dõ mun ka ter -
vek út ján nyer vég re haj tást.

13. Cikk

– Ez az Egyez mény a ra ti fi ká ci ós ok má nyok ki cse ré lé -
sé nek nap ján lép ha tály ba.

– Ez az Egyez mény mind ad dig ha tály ban ma rad, míg a
két Szer zõ dõ Fél egyi ke a má si kat an nak fel mon dá sá ról
nem ér te sí ti. Az Egyez mény az ér te sí tés tõl szá mí tott hat
hó nap múl va vesz ti ha tá lyát.

– Ezt az Egyez ményt 1968. jú ni us 9-én Da masz kusz -
ban ír ták alá. Ké szült két ere de ti pél dány ban, ma gyar, arab 
és fran cia nyel ven. El té rõ ér tel me zés ese tén a fran cia nyel -
vû szö veg az irány adó.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
128/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya 
és a Szudáni Köztársaság Kormánya között

Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt
kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény

kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1967. október 14-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és
a Szu dá ni Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, az
1967. évi ok tó ber hó 14. nap ján alá írt kul tu rá lis és tudo -
mányos együtt mû kö dé si Egyez ményt (a továb biak ban:
Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.
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2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya

és a Szudáni Köztársaság Kormánya között
a kulturális és tudományos együttmûködésrõl

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Szu dá ni
Köz tár sa ság Kor má nya, at tól az óhaj tól ve zet tet ve, hogy
fej lesszék or szá ga ik kö zött az együtt mû kö dést a kul tú ra, a
tu do mány, az ok ta tás, a mû vé szet és a sport te rü le tén, hoz -
zá já rul va ez zel a né pe ik kö zöt ti ba rát ság és meg ér tés meg -
erõ sí té sé hez az or szá ga ik ban ha tály ban levõ tör vények ke -
re te in be lül, az egyen lõ ség alap ján, a szu ve re ni tás tisz te -
let ben tar tá sa és egy más bel ügye i be  való be nem avat ko zás 
elve alap ján el ha tá roz ták je len Egyez mény meg kö té sét és
e cél ból ki je löl ték meg ha tal ma zot ta i kat, akik jó és kel lõ
alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa ik ki cse ré lé se után a kö vet -
ke zõk ben ál la pod tak meg.

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ál lan dó sít ják a kul tu rá lis, tu do má -
nyos és mû vé sze ti kap cso la ta i kat oly mó don, hogy ku ta tá -
si té mák ra, tan köny vek re, ki ad vá nyok ra, bro sú rák ra, ki ál -
lí tá sok ra, fil mek re, ok ta tás ra, kul tú rá ra, sport ra, tu do -
mány ra, saj tó ra, rá di ó ra, te le ví zi ó ra és egyéb te rü le tek re
vo nat ko zó tá jé koz ta tó anya got és sta tisz ti kai ada to kat bo -
csá ta nak egy más ren del ke zé sé re.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a kö vet ke zõ te rü le te ken se gí tik elõ az
együtt mû kö dést:

– egye te mi pro fesszo rok, tu dó sok és tu do má nyos ku ta -
tók cse ré je;

– tu do má nyos, ok ta tá si, kul tu rá lis és mû vé sze ti de le gá -
ci ók cse ré je;

– hír ügy nök sé gi mun ka tár sak, új ság írók, tu dó sí tók és
írók cse ré je.

A Fe lek meg te rem tik a fel té te le ket a má sik Fél ki kül döt -
tei szá má ra ta nul má nyok, ku ta tá sok és más te vé keny ség
foly ta tá sá ra szak te rü le tü kön, vagy biz to sít ják elõ adá sok
tar tá sát olyan té mák ról, ame lyek ben a Szer zõ dõ Fe lek
meg ál la pod tak.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a má sik Fél di ák jai szá má -
ra ta nul má nyok foly ta tá sát, ku ta tó ik szá má ra pe dig a szak -

te rü le tü kön  való to vább kép zést a meg fe le lõ fel sõ ok ta tá si
és ku ta tá si in téz mé nyek ben.

A Fe lek köl csö nö sen meg ha tá ro zott szám ban, ösz tön dí -
ja kat bo csá ta nak egy más ren del ke zé sé re egy más ok ta tá si
in téz mé nye i ben tör té nõ kép zés cél já ból.

A ta nul má nyi ösz tön dí jak ado má nyo zá sá ra a Szer zõ dõ
Fe lek le he tõ sé ge i nek mér té ké ben ke rül sor.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek el is me rik a má sik Fél ok ta tá si in téz -
mé nyei ál tal ado má nyo zott tu do má nyos fo ko za to kat, dip -
lo má kat és bi zo nyít vá nyo kat.

A fo ko za tok, dip lo mák és bi zo nyít vá nyok egyen ér té kû -
sé gé rõl a Szer zõ dõ Fe lek kü lön egyez mény ben ál la pod nak 
meg.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják és elõ se gí tik az egye te -
me ik és tu do má nyos in téz mé nye ik kö zöt ti köz vet len
együtt mû kö dést.

6. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél ügyel arra, hogy a hasz ná lat ban
levõ tan köny vek kul tu rá lis, tör té nel mi és föld raj zi kér dé -
sek ben a hi te les ké pet ad ják a má sik Szer zõ dõ Fél or szá gá -
ról.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nye ik
út ján köl csö nö sen meg könnyí tik a má sik or szág iro dal má -
nak, tör té nel mé nek, föld raj zá nak és kul tú rá já nak jobb
meg is me ré sét. Eb bõl a cél ból mind ket ten köl csö nö sen tá -
jé koz ta tó anya go kat bo csá ta nak egy más ren del ke zé sé re.

8. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél tá mo gat ja a má sik Fél ál tal ki -
adott köny vek, nyom tat vá nyok és fo lyó ira tok cse ré jét, for -
dí tá sát és ter jesz té sét a kul tú ra, a mû vé szet, a tu do mány, az 
ok ta tás te rü le tén.

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo ga tá suk ról biz to sít ják egy mást
tan köny vek és ok ta tá si se géd esz kö zök ké szí té sé ben.
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9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik a mû vé sze ti ki ál lí tá -
sok, szín há zi tár su la tok, ze ne ka rok, népi együt te sek cse ré -
jét. Tá mo gat ják ezen kí vül min den faj ta kul tu rá lis ren dez -
vény és kon fe ren cia meg ren de zé sét, va la mint a má sik Fél
film je i nek be mu ta tá sát, a film for ga tás te rü le tén szak ér tõk
cse ré jét és film fesz ti vá lok szer ve zé sét.

10. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik és tá mo gat ják az együtt mû -
kö dést a ré gé szet te rü le tén, va la mint a könyv tá rak, mú ze u -
mok és más kul tu rá lis in téz mé nyek kö zött és en nek ér de -
ké ben tu do má nyos anya go kat és fo lyó ira to kat cse rél nek.

11. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik or szá ga ik rá di ói és te le ví -
zi ói kö zött a köz vet len kap cso la to kat és tá mo gat ják az
ezen szer ve ze tek kö zöt ti kü lön meg ál la po dás kö té sét.

12. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják egye te mi pro fesszo rok,
ok ta tók, va la mint egyéb tu do má nyos és kul tu rá lis te rü le -
ten dol go zó szak ér tõk mun ka vál la lá sát a má sik or szág ku -
ta tó in té ze te i ben és fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben a két or -
szág ille té kes szer ve i nek kü lön meg ál la po dá sa alap ján.

13. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a nem zet kö zi tu do má nyos,
ok ta tá si és kul tu rá lis meg ál la po dá sok és szer ve ze tek ke re -
té ben tör té nõ együtt mû kö dést és e te rü le ten köl csö nö sen
se gí tik egy mást.

14. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél Kor má nya elõ se gí ti a két or szág
UNESCO Nem ze ti Bi zott sá gai kö zöt ti kap cso la tok fel vé -
te lét és erõ sí té sét.

15. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik és tá mo gat ják az együtt mû -
kö dést a két or szág sport szer ve ze tei kö zött.

16. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél kul tu rá lis köz pon tot lé te sít het a
má sik Fél or szá gá ban és ezen a té ren a Fe lek tá mo gat ják
egy mást.

17. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek je len Egyez mény vég re haj tá sá ra két -
éves mun ka ter vek ben ál la pod nak meg. Ezek a mun ka ter -
vek tar tal maz zák a kul tu rá lis és tu do má nyos cse rék min -
den rész le tét. A pénz ügyi fel té te le ket a Szer zõ dõ Fe lek a
köl csö nös ség elve alap ján a mun ka terv ben rög zí tik,
amennyi ben a fel té te lek rõl kü lön egyez mény nem ha tá roz.

18. Cikk

Ez az Egyez mény az alá írás nap ján lép ha tály ba és
mind ad dig ha tály ban ma rad, amíg va la me lyik Szer zõ dõ
Fél írás ban fel nem mond ja azt. Ez eset ben az Egyez mény
a fel mon dás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott hat hó nap múl va
ha tá lyát vesz ti.

Fen ti ek hi te lé ül a két Kor mány meg ha tal ma zot tai je len
Egyez ményt alá ír ták.

Ké szült Bu da pes ten, 1967. ok tó ber 14-én két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és arab nyel ven, mind két pél dány
egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko -
dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
129/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült
Köztársaság között Dar es-Salaamban
az 1966. február 15-én aláírt kulturális
és tudományos együttmûködésrõl  szóló

egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1966. november 18-án nemzetközi jogilag hatályba

lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tan zá nia
Egye sült Köz tár sa ság kö zött Dar es-Sa la am ban az 1966.
feb ru ár 15-én alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö -
dés rõl  szóló Egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény)
e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
on Cultural and Scientific Cooperation between

the Government of the Hungarian People’s Republic
and the Government of the United Republic

of Tanzania

The Government of the Hungarian People’s Republic
and the Government of the United Republic of Tanzania
being desirous of establishing close cooperation between
their respective countries in the sphere of culture, art,
science and education, hereby agree as follows:

Article 1

The High Contracting Parties shall endeavour to
promote a closer cooperation between their respective
social, educational, cultural and scientific institutions and
to encourage consultations and the interchange of ideas,
cultural material, and scientific, literary and artistic works
between the two countries.

Article 2

Each High Contracting Parties shall accord facilities,
subject to such facilities being available, to the citizens of
the country of the other High Contracting Party to study or

carry out research work in the higher educational
institutions of its country, and shall give consideration to
the award of scholarship or financial assistance to such
citizens of the country of the other High Contracting Party
for such purpose.

Article 3

Each High Contracting Party shall afford to institutions
and persons engaged in cultural activities in its own
country every opportunity and assistance to understand the 
culture, history, and the educational and scientific
achievements of the country of the other High Contracting
Party so that such persons and institutions may be able to
correctly inform the public in their country of the culture,
history and achievements of the country of the other High
Contracting Party.

Article 4

Each High Contracting Party shall provide facilities,
subject to facilities being available, to the other High
Contracting Party for the organization and arrangement of
art and cultural exhibitions, concerts, lectures on cultural
and educational activities.

Article 5

The High Contracting Parties shall promote an
exchange of scientific, cultural and artistic documents.

Article 6

The High Contracting Parties shall endeavour to
collaborate with each other in scientific and cultural
activities including cinematography, sport, radio and
television, literature and journalism, and may for that
purpose enter into separate agreement.

Article 7

This Agreement shall be implemented in accordance
with a programme prepared every alternate year, or at such
interval as may be necessary, by the duly authorized
representatives of the High Contracting Parties.

Article 8

The present Agreement is subject to ratification and
shall come into force as from the day of the exchange of
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instruments of ratification. The exchange of instruments of 
ratification shall take place in Dar es Salaam.

Article 9

This Agreement shall remain in force for a period of five 
years and for a further period of five years unless
determined earlier by either High Contracting Party giving 
to the other a written notice expiring on the last day of the
six month following the receipt by such other Party of such 
written notice.

Article 10

This Agreement in drawn up in Dar es Salaam this
fifteenth day of February, 1966, in two copies, both in the
English language and both equally authentic.

For the Go vern ment For the Go vern ment
of the Uni ted Re pub lic  of the Pe op le’s Re pub lic

of Tan za nia  of Hun ga ry

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Tanzánia Egyesült Köztársaság Kormánya között 

a kulturális és tudományos együttmûködésrõl

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Tan zá nia
Egye sült Köz tár sa ság Kor má nya, at tól az óhaj tól ve zé rel -
tet ve, hogy or szá ga ik kö zött szo ros együtt mû kö dést te -
remt se nek a kul tú ra, mû vé szet, tu do mány és ok ta tás te rén,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek igye kez nek elõ moz dí ta ni egy -
más tár sa dal mi, ok ta tá si, kul tu rá lis és tu do má nyos in téz -
mé nye ik kö zöt ti szo ro sabb együtt mû kö dést, és tá mo gat ni
a ta nács ko zá so kat és esz me cse ré ket, va la mint kul tu rá lis
anya gok és tu do má nyos, iro dal mi, mû vé sze ti al ko tá sok
cse ré jét a két or szág kö zött.

2. Cikk

Mind egyik Ma gas Szer zõ dõ Fél a ren del ke zé sé re álló
esz kö zök fel hasz ná lá sá val le he tõ sé get biz to sít a má sik
Ma gas Szer zõ dõ Fél or szá ga ál lam pol gá rai szá má ra, hogy
or szá gá nak fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nul má nyo kat
és ku ta tá so kat foly tat has sa nak, és meg vizs gál ja, hogy e
cél ból mi lyen ösz tön dí ja kat vagy anya gi tá mo ga tást jut tat -
hat a má sik Ma gas Szer zõ dõ Fél or szá ga ilyen ál lam pol gá -
ra i nak.

3. Cikk

Mind egyik Ma gas Szer zõ dõ Fél a sa ját or szá gá ban kul -
tu rá lis té ren mû kö dõ in téz mé nyek nek és sze mé lyek nek
min den al kal mat és tá mo ga tást meg ad, hogy azok a má sik
Ma gas Szer zõ dõ Fél or szá gá nak kul tú rá ját, tör té nel mét,
va la mint ok ta tá si és tu do má nyos ered mé nye it meg is mer -
jék, hogy ezek a sze mé lyek és in téz mé nyek he lye sen tud -
ják tá jé koz tat ni a kö zön sé get a sa ját or szá guk ban a má sik
Ma gas Szer zõ dõ Fél or szá ga kul tú rá já ról, tör té nel mé rõl és
ered mé nye i rõl.

4. Cikk

Mind egyik Ma gas Szer zõ dõ Fél a ren del ke zé sé re álló
esz kö zök fel hasz ná lá sá val le he tõ sé get biz to sít a má sik
Ma gas Szer zõ dõ Fél szá má ra mû vé sze ti és kul tu rá lis ki ál -
lí tá sok, hang ver se nyek, va la mint kul tu rá lis és ok ta tá si tár -
gyú elõ adá sok szer ve zé sé re és ren de zé sé re.

5. Cikk

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek elõ moz dít ják tu do má nyos,
kul tu rá lis és mû vé sze ti do ku men tu mok cse ré jét.

6. Cikk

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek igye kez nek tu do má nyos és
kul tu rá lis té ren, így a film, sport, rá dió és te le ví zió, iro da -
lom és új ság írás te rü le tén egy más sal együtt mû köd ni és
e cél ból kü lön egyez mé nye ket is köt het nek.

7. Cikk

Ezt az Egyez ményt min den má so dik év ben vagy a szük -
ség nek meg fe le lõ idõ kö zök ben, a Ma gas Szer zõ dõ Fe lek
kel lõ en meg ha tal ma zott kép vi se lõi ál tal ké szí tett prog -
ram nak meg fele lõen fog ják vég re haj ta ni.

8. Cikk

A je len Egyez ményt meg kell erõ sí te ni, és az a meg erõ -
sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek nap ján lép ha tály ba. A meg -
erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé se Dar es-Sa la am ban tör té nik.

9. Cikk

A je len Egyez mény 5 éves idõ szak ra szól, és to váb bi
5 évig ha tály ban ma rad, ha csak va la mely Ma gas Szer zõ dõ
Fél a má sik kal írás ban nem köz li az Egyez mény fel mon dá -
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sát, amely eset ben az Egyez mény a má sik Fél hez in té zett
ilyen írás be li köz lés kéz hez vé te le utá ni 6 hó nap utol só
nap ján ér vé nyét vesz ti.

10. Cikk

Ez az Egyez mény Dar es-Sa la am ban az 1966. év feb ru ár 
15-én ké szült, két pél dány ban, an gol nyel ven és mind a két 
pél dány egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért és a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter gondos -
kodik.

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

A Kormány
130/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya

között Dar Es Salaamban, 1966. február 15-én aláírt
„Mûszaki és Tudományos Együttmûködési

és Kölcsönös Segítségnyújtási Megállapodás”
kihirdetésérõl

(A Megállapodás a Magyar Köztársaság vonatkozásában 
1967. február 23-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Tan zá ni ai Egye sült Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Dar Es
Sa la am ban 1966. feb ru ár 15-én alá írt „Mû sza ki és Tu do -
má nyos Együtt mû kö dé si és Köl csö nös Se gít ség nyúj tá si
Meg ál la po dást (a továb biak ban: Meg ál la po dás) e ren de -
let tel ki hir de ti.

2.  §

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

„Agreement on Technical and Scientific Cooperation
and Mutual Assistance between the Government of

the Hungarian People’s Republic and
the Government of the United Republic of Tanzania

The Go vern ment of the Hun ga ri an Pe op le’s Re pub lic
and the Go vern ment of the Uni ted Re pub lic of Tan za nia
he re i naf ter re fer red to as the „Cont rac ting Par ti es” be ing
de si ro us of strengt he ning the fri endly re lat ions bet we en
the ir co unt ri es and the ir eco no mic co o pe ra ti on by the
ex chan ge of the la test achi e ve ments in sci en ce and
tech no logy and by mu tu al as sis tan ce in this fi eld have
ag re ed as fol lows:

Article 1

The Contracting Parties shall cooperate and render each
other mutual assistance, within the limits of their
resources, in scientific and technical matters, on the basis
of equal partnership, with a view to the most effective
utilization of the latest achievements in science and
technology for furthering the economic development of
both countries.

Article 2

Scientific and technical cooperation between the
Contracting Parties shall consist in particular of the
following:

a) exchange of experts and advisers, and the provision
of consultancy services for specific purposes;

b) provision of educational and training facilities;
c) exchange of scientific materials and information.

Article 3

The extent and conditions of the technical and scientific
cooperation and mutual assistance will be stipulated in
specific contracts to be concluded between the appropriate 
Hungarian organization and the Government of the United
Republic of Tanzania or any organizations approved by
the Government of the United Republic of Tanzania for the 
purposes of this Agreement.

Article 4

Each Contracting Party shall insofar as the laws of the
country of such Party may permit, grant within its territory
to the nationals of the other Contracting Party all the
facilities necessary for the successful fulfilment of tasks
under the present Agreement.
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Article 5

All persons performing their duties within its territory of 
the other Contracting Party under the contracts concluded
under the Agreement shall in their activities comply with
the conditions specified in each particular contract and
shall refrain from interference in any other matters.

Article 6

Each Contracting Party undertakers to insure that
special knowledge acquired in the course of the
implementation of this Agreement shall not be disclosed to 
a third party without the prior consent of the other
Contracting Party.

Article 7

The Agreement does not apply to services provided in
connection with commercial contracts.

Article 8

This Agreement shall come into operation on the day of
exchange of notes confirming that the same has been
ratified in accordance with the respecting laws of the
Contracting Parties and shall remain in force until
terminated by either Contracting Party by giving to the
other a notice in writing expiring on the last day of the
sixth month following the month in which such notice is
received by such other Contracting Party.

Article 9

In the event of the termination of this Agreement as
hereinbefore provided all arrangements and contracts
separately entered in accordance with the provisions of
this Agreement prior to such termination shall continue to
remain in force notwithstanding such termination unless
such contracts and agreements expire or are terminated as
may therein be provided.

Done at Dar es Salaam on the 15th of February, 1966 in
two originals in the English language, both being equally
authentic.

For the Go vern ment For the Go vern ment

of the Uni ted Re pub lic  of the Hun ga ri an Pe op le’s
of Tan za nia Re pub lic

Mûszaki és Tudományos Együttmûködési
és Kölcsönös Segítségnyújtási Megállapodás

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tanzániai
Egyesült Köztársaság Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Tan zá ni ai
Egye sült Köz tár sa ság Kor má nya, a továb biak ban „Szer zõ -
dõ Fe lek” at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy or szá ga ik ba rá ti
kap cso la ta it és gaz da sá gi együtt mû kö dé sét – a tu do mány
és tech ni ka leg kor sze rûbb vív má nya i nak ki cse ré lé se és
e té ren  való köl csö nös se gít ség nyúj tás út ján – meg erõ sít -
sék, az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dést  valósítanak meg, és
köl csö nö sen se gí tik egy mást, le he tõ sé ge ik ha tá ra in be lül,
a tu do má nyos és mû sza ki kér dé sek te kin te té ben, egyen lõ
társ ként, az zal a cél lal, hogy elõ se gít sék mind két or szág
gaz da sá gi fej lõ dé se ér de ké ben a tu do mány és tech ni ka
leg újabb vív má nya i nak leg ha té ko nyabb al kal ma zá sát.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti tu do má nyos és mû sza ki
együtt mû kö dés kü lö nös kép pen az aláb bi ak ra ter jed ki:

a) szak ér tõk és ta nács adók cse ré je, spe ci á lis cé lok ra
kon zul táns szol gá lat biz to sí tá sa;

b) ok ta tá si és ki kép zé si le he tõ sé gek biz to sí tá sa;

c) tu do má nyos anya gok és tá jé koz ta tás cse ré je.

3. Cikk

A mû sza ki és tu do má nyos együtt mû kö dés és köl csö nös
se gít ség nyúj tás te rü le te és fel té te lei az ille té kes ma gyar
szerv és a Tan zá ni ai Egye sült Köz tár sa ság Kor má nya
vagy ezen Egyez mény cél ja i nak meg fele lõen a Tan zá ni ai
Egye sült Köz tár sa ság Kor má nya ál tal jó vá ha gyott bár -
mely szer vek kö zött meg kö ten dõ kü lön szer zõ dé sek ke re -
té ben ke rül nek rög zí tés re.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek mind egyi ke kész a továb biak ban, az
il le tõ or szág tör vényeinek meg fele lõen, biz to sí ta ni a sa ját
te rü le tén a má sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá ra i nak min den,
a je len Egyez mény ke re té ben vég re haj tan dó fel adat ered -
mé nyes tel je sí té sé hez szük sé ges se gít sé get.
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5. Cikk

Mind azok a sze mé lyek, akik mun ká ju kat a má sik Szer -
zõ dõ Fél te rü le tén a je len Egyez mény ke re té ben kö tött
szer zõ dé sek alap ján vég zik, te vé keny sé gük so rán a kü lön
szer zõ dés ben fog lalt fel té te lek hez kell iga zod ja nak, és tar -
tóz kod ni ok kell min den más ügy be  való be avat ko zás tól.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zik ma gu kat arra, hogy a je len
Egyez mény al kal ma zá sa kö vet kez té ben szer zett spe ci á lis
is me re te ket, a má sik Szer zõ dõ Fél elõ ze tes hoz zá já ru lá sa
nél kül nem bo csát ják egy har ma dik sze mély rendelkezé -
sére.

7. Cikk

Je len Egyez mény nem ter jed ki a ke res ke del mi szer zõ -
dé sek kel kap cso la tos szol gál ta tá sok ra.

8. Cikk

Je len Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek tör vényeinek meg -
fe le lõ ra ti fi ká lás meg tör tén tét iga zo ló jegy zé kek ki cse ré -
lé se nap ján lép élet be, és mind ad dig élet ben ma rad, amíg a
Szer zõ dõ Fe lek va la me lyi ke azt írás ban fel nem mond ja, s
ez után is egé szen az egyik Szer zõ dõ Fél ál tal meg ka pott
írás be li fel mon dás hó nap já tól szá mí tott 6. hó nap utol só
nap já ig.

9. Cikk

A je len Egyez mény fen ti ek sze rin ti le já ra ta ese tén je len
Egyez mény ke re té ben kö tött, a le já rat elõtt kelt kü lön
egyez mé nyek és szer zõ dé sek to vább ra is ér vény ben ma -
rad nak, füg get le nül az egyez mény le já ra tá tól, ki vé ve, ha
az ilyen szer zõ dé sek és egyez mé nyek a ben nük fog lalt fel -
té te lek sze rint le jár nak vagy be fe je zõd nek.

Ké szült Dar Es Sa la am ban, 1966. feb ru ár 15-én, két ere -
de ti pél dány ban, an gol nyel ven, mind két pél dány egy aránt 
hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

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

A Kormány
131/2008. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság
között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális

és tudományos együttmûködésrõl  szóló egyezmény
kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1966. október 26-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai
Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten 1966. má jus 25-én alá írt
kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez -
ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel kihir -
deti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les fran cia nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Accord de Cooperation culturelle et scientifique
entre la Republicque Populaire Hongroise et la

Republique Tunisienne

Le Gouvernement de la République Populaire
Hongroise et le Gouvernement de la République
Tunisienne désireux de développer sur la base de la
compréhension mutuelle, du respect de leur souveraineté
et du principe de la non-ingérence, la coopération entre
leurs pays dans les domaines de la culture, de la science, de 
l’instruction, de l’art, de la santé publique et des sports
contribuant ainsi B la consolidation des liens amicaux entre 
leurs peuples, ont décidé de conclure le présent Accord et B
cette fin, ont désigné leurs mandataires:

Qui, apres l’échange de la leurs mandats, trouvés en
bonne et due forme, sont tombés d’accord sur ce qui suit:
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Article 1

Les Parties contractantes encourageront l’établissement 
et le développement des relations entre leurs organisations
et institutions culturelles, scientifiques, éducatives et
artistiques et favoriseront les échanges entre les deux pays
dans les domaines de la culture, de la science, de
l’éducation, de la santé publique, de l’art et des sports, en
vue de faire mieux connaître la vie des deux peuples
respectifs. A cet effet, elles encourageront l’échange de
professeurs, d’hommes de science, d’experts
d’enseignement, d’hommes de la culture et des arts.

Article 2

Les Parties contractantes accordent des bourses
d’études et de stages et assurent des facilités, en vue de
rendre possible aux citoyens de l’autre Partie de
poursuivre des études B leurs universités, écoles
supérieures et instituts de recherches.

Article 3

Les Parties contractantes s’engagent B procéder B
l’examen des conditions dans lesquelles l’équivalence
entre les dipl^mes et les titres universitaires délivrés dans
les deux pays sera reconnue B des fins universitaires,
scientifiques, techniques et culturelles.

Article 4

Chanque Partie contractante veillera B ce que les
manuels en usage sur les questions de la culture, de
l’histoire et de la géographie donnent une idée aussi exacte 
que possible du pays de l’autre Partie contractante.

Article 5

Par l’intremédiaire de leurs institutions d’enseignement
et de culture, le Parties contractantes faciliteront
réciproquement la meilleure connaissance de la littérature,
d l’histoire, de la géographie et de la civilisation de l’autre
pays.

A cette fin, chacune d’elles mettra mutuellement des
matiPres d’information B la disposition de l’autre.

Article 6

Chanque Partie contractante favorisera l’échange, la
traduction et la diffusion de livres, des broushures et des
revues édités par l’autre Partie dans le domaine de la

culture, de l’art, de la science, de l’instruction, de la santé
publique et des sports.

Ar tic le 7

Les Parties contractantes faciliteront l’échange
d’expositions artistiques, de troupes théâtrales,
d’orchestres, d’ensembles folkloriques et de délégations
sportives. Elles encourageront en outre l’organisation de
conférences et de manifestations culturelles de tous
genres.

Article 8

Les Parties contractantes favoriseront les contracts
directs entre les Radios et les Télévisions de leurs pays et
encourageront la conclusion d’une convention particuliére 
entre les deux organismes.

Article 9

Les Parties contractantes favoriseront et encourageront
les contacts directs entre les agences d’informations et
Services de Film d’Actualités, ainsi que les organisations
de journalistes, de cinématographie et de diffusion de
films des deux pays. Elles favoriseront en outre l’échange
des journalistes et d’experts dans ces domaines.

Article 10

Les Gouvernements de deux Parties contractantes
encourageont l’établissement et le renforcement de
relations entre les Commisions Nationales d’UNESCO des 
deux pays.

Article 11

En vue de l’application de présent Accord, les services
compétents des deux Parties contractantes procéderont
tous les deux ans B l’élaboration de plans de travail. Les
conditions financieres de l’application de l’Accord seront
réglées par les plans de travail.

Article 12

Le présent Acord sera soumis B l’approbation
conformément B la procédure constitutionnelle pour
chacune des deux Parties contractantes et entrera en
vigueur B la date de l’échange des actes de ratifications.
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Il est conclu pour une période de cinqu ans, B
l’expiration de cette période il sera renouvelé par tacite
reconduction pour une nouvelle période d’un an tant que
l’un ou l’autre Gouvernement ne l’aura pas dénoncé par
écrit avec un péavis de trois mois avant son expiration.

En foi de ce qui précPde, les plénipotentiaires des deux
Gouvernements ont signé le présent Accord et l’ont revLtu
de leurs sceaux.

Fait a Budapest, le 25 mai 1966, en deux originaux en
langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Go u ver ne ment Pour le Go u ver ne ment
 de la Ré pub li que de la Ré pub li que

Po pu la i re Hong ro i se Tu ni si en ne

Tudományos és kulturális együttmûködési 
egyezmény a Magyar Népköztársaság 

és a Tunéziai Köztársaság között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Tu né zi ai
Köz tár sa ság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zet tet ve, hogy a
köl csö nös meg ér tés és be nem avat ko zás alap ján fej -
lesszék or szá ga ik kö zött az együtt mû kö dést a kul tú ra, a tu -
do mány, az ok ta tás, a mû vé szet, az egész ség ügy és a sport
te rü le tén, hoz zá já rul va ez zel a né pe ik kö zöt ti ba rá ti kap -
cso la tok meg szi lár dí tá sá hoz, el ha tá roz ták je len Egyez -
mény meg kö té sét és e cél ból ki je löl ték meg ha tal ma zot ta i -
kat:

akik jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa ik ki cse -
ré lé se után a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a kul tu rá lis, tu do má nyos,
ne ve lé si és mû vé sze ti szer ve ze te ik és in téz mé nye ik köz ti
kap cso la tok lé te sí té sét és fej lesz té sét, és elõ se gí tik a kul tú -
ra, a tu do mány, a ne ve lés, az egész ség ügy, a mû vé szet és a
sport te rü le tén a két or szág köz ti cse ré ket ab ból a cél ból,
hogy job ban meg is mer tes sék egy más sal a két nép éle tét.
Evé gett elõ se gí tik pro fesszo rok, tu do má nyos ku ta tók, ok -
ta tá si szak em be rek, a kul tú ra és a mû vé sze tek kép vi se lõ i -
nek cse ré jét.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ta nul má nyi és to vább kép zé si ösz tön -
dí ja kat ado má nyoz nak és ked vez mé nye ket biz to sí ta nak
ab ból a cél ból, hogy a má sik Fél ál lam pol gá rai szá má ra le -

he tõ vé te gyék az egye te me i ken, fõ is ko lá ikon és ku ta tó in -
té ze te ik ben foly ta tan dó ta nul má nyo kat.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek hoz zá lát nak azon fel té te lek vizs gá la -
tá hoz, me lyek mel lett a két or szág ban ado má nyo zott dip -
lo mák és egye te mi cí mek egyen ér té kû sé ge egye te mi, tu -
do má nyos, mû sza ki és kul tu rá lis cél ból el is mer he tõ lesz.

4. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél ügyel arra, hogy a hasz ná lat ban
levõ tan köny vek kul tu rá lis, tör té nel mi és föld raj zi kér dé -
sek ben a le he tõ leg pon to sabb ké pet ad ják a má sik Szer zõ -
dõ Fél or szá gá ról.

5. Cikk

Ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nye ik út ján a Szer zõ dõ Fe -
lek köl csö nö sen meg könnyí tik a má sik or szág iro dal má -
nak, tör té nel mé nek, föld raj zá nak és kul tú rá já nak jobb
meg is me ré sét.

Eb bõl a cél ból mind ket ten köl csö nö sen tá jé koz ta tó
anya go kat bo csá ta nak egy más ren del ke zé sé re.

6. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél tá mo gat ja a má sik Fél ál tal ki -
adott köny vek, nyom tat vá nyok és fo lyó ira tok cse ré jét, for -
dí tá sát és ter jesz té sét a kul tú ra, a mû vé szet, a tu do mány, az 
ok ta tás, az egész ség ügy és a sport te rü le tén.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik a mû vé sze ti ki ál lí tá -
sok, szín há zi tár su la tok, ze ne ka rok, népi együt te sek és
sport kül dött sé gek cse ré jét. Tá mo gat ják ezen kí vül min -
den faj ta kul tu rá lis ren dez vény és kon fe ren cia meg szer ve -
zé sét.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik az or szá ga ik rá di ói és te le -
ví zi ói köz ti köz vet len kap cso la to kat, és tá mo gat ják a két
szer ve zet köz ti kü lön meg ál la po dás meg kö té sét.
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9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják és elõ se gí tik a köz vet len
érint ke zést a két or szág hír ügy nök sé gei és hír adó -
film-szol gá la tai közt, va la mint új ság író-, film- és film for -
gal ma zá si szer ve ze tei közt. Ezen kí vül tá mo gat ják még az
új ság írók nak és e te rü le tek szak em be re i nek cse ré jét.

10. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél Kor má nya elõ se gí ti a két or szág
UNESCO Nem zet kö zi Bi zott sá gai köz ti kap cso la tok fel -
vé te lét és erõ sí té sét.

11. Cikk

Je len Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben a két Szer zõ -
dõ Fél ille té kes szer vei két éven ként mun ka ter vet dol goz -
nak ki. Az Egyez mény vég re haj tá sá nak anya gi fel té te le it a 
mun ka ter vek sza bá lyoz zák.

12. Cikk

Ez az Egyez mény mind két Szer zõ dõ Fél ré szé rõl az al -
kot má nyos el já rás nak meg fe le lõ jó vá ha gyást igé nyel és a
ra ti fi ká ci ós ok má nyok ki cse ré lé sé nek nap ján lép ha tály ba.

Ez az Egyez mény öt évre szól; en nek az idõ szak nak az
el tel té vel min den kor to váb bi egy évre hall ga tó la gos meg -
hosszab bí tás sal ha tály ban ma rad mind ad dig, amíg va la -
me lyik Kor mány há rom hó nap pal a le já rat elõtt azt írás ban 
fel nem mond ja.

Fen ti ek hi te lé ül a két Kor mány meg ha tal ma zot tai a je -
len Egyez ményt alá ír ták és pe csét jük kel el lát ták.

Ké szült Bu da pes ten 1966. má jus 25-én két ere de ti fran -
cia nyel vû pél dány ban, mind ket tõ egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az oktatási és kulturális miniszter
17/2008. (V. 9.) OKM

rendelete

a 2008/2009. tanév rendjérõl

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban és a 99.  §-a (4) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va – szak kép zés te kin te té ben
a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) fenn tar tó ra való te kin tet nél kül
aa) az ál ta lá nos is ko lák ra,
ab) a szak is ko lák ra,
ac) a gim ná zi u mok ra, a szak kö zép is ko lák ra (a továb -

biak ban együtt: kö zép is ko la),
ad) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek re,
ae) a gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek -

re [a továb biak ban az aa)–ae) pont alat ti ak együtt: is ko la],
af) a di ák ott ho nok ra és kol lé gi u mok ra (a továb biak -

ban: kol lé gi um),
ag) a több cé lú in téz mé nyek re [a továb biak ban az

a) pont alat ti ak együtt: ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény];
b) az or szá gos köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -

ként el já ró Ok ta tá si Hi va tal ra (a továb biak ban: Hi va tal);
c) a ta nu lók ra és az is ko lák ba je lent ke zõk re;
d) a pe da gó gu sok ra;
e) a ne ve lõ és ok ta tó mun kát vég zõ más szak em be rek re 

és a nem pe da gó gus-mun ka kört be töl tõk re;
f) a ta nu lók és je lent ke zõk szü le i re, gyám já ra (a továb -

biak ban együtt: szü lõ).

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény: a fo -

gya té kos ság tí pu sá nak meg fele lõen lét re ho zott ál ta lá nos
is ko la, kö zép is ko la, szak is ko la, spe ci á lis szak is ko la, kész -
ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la, elõ ké szí tõ szak is ko la,
kol lé gi um, il let ve is ko lai, kol lé gi u mi ta go zat, osz tály, cso -
port,

b) több cé lú in téz mény: az egy sé ges is ko la, az össze tett
is ko la, a kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény, to váb bá
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az ál ta lá nos mû ve lõ dé si köz pont, ha is ko lai vagy kol lé gi u -
mi fel ada tot lát el.

A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)

2.  §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben a mun kát a tan -
év, ezen be lül a szor gal mi idõ, ta ní tá si év (a továb biak ban:
szor gal mi idõ) ke re tei kö zött kell meg szer vez ni. Az elsõ és 
az utol só ta ní tá si nap ál tal meg ha tá ro zott idõ szak a szor -
gal mi idõ. A szor gal mi idõ áll ren del ke zés re egy is ko lai
év fo lyam kö ve tel mé nye i nek ok ta tá sá hoz, el sa já tí tá sá hoz.
A szor gal mi idõ elsõ nap ja a tan év elsõ nap ja.

(2) A 2008/2009. tan év ben a szor gal mi idõ elsõ ta ní tá si
nap ja – ha e ren de let más képp nem ren del ke zik – 2008.
szep tem ber 1. (hét fõ) és utol só ta ní tá si nap ja 2009. jú ni us
15. (hét fõ). A ta ní tá si na pok szá ma – ha e ren de let más -
képp nem ren del ke zik – száz nyolc van egy nap. A nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint mû kö dõ kö zép is ko lá ban és
szak is ko lá ban a ta ní tá si na pok szá ma száz nyolc van nap.

(3) Az is ko la utol só, be fe je zõ év fo lya mán az utol só ta -
ní tá si nap

a) kö zép is ko lák ban és a szak is ko lák ban – a b)–c) pont -
ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – 2009. áp ri lis 30.,

b) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um fenn tar -
tá sá ban lévõ szak kö zép is ko lák ban 2009. má jus 29., a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um fenn tar tá sá ban lévõ szak kép zõ
is ko lá ban 2009. jú ni us 5.,

c) szak is ko lák ban, szak kö zép is ko lák ban más fél, két és
fél éves kép zés ben ta nu lók ré szé re 2009. ja nu ár 16.

(4) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ben és a
fel nõtt ok ta tás ban a szor gal mi idõ elsõ és utol só nap ját – a
szor gal mi idõ elsõ és utol só he té nek ke re té ben – az igaz ga -
tó ha tá roz za meg.

(5) Azon szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re való fel ké szí -
tés re, ame lyek kép zé si ide jét az Or szá gos Kép zé si Jegy -
zék rõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let, il let ve az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si
Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl  szóló
1/2006. (II. 17.) OM ren de let nem tel jes év fo lyam ban ha -
tá roz za meg, a szak kép zõ is ko la a szak kép zé si év fo lya mon 
a szor gal mi idõt feb ru ár elsõ he té ben is meg kezd he ti. A
szor gal mi idõ elsõ és utol só nap ját az is ko la igaz ga tó ja ál -
la pít ja meg úgy, hogy a ta ní tá si na pok szá ma a (2) be kez -
dés ben fog lal tak nak meg fe lel jen.

(6) Az is ko la igaz ga tó ja ha tá roz za meg a szor gal mi idõ
elsõ és utol só nap ját, ha a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló az
év fo lyam kö ve tel mé nye it egy szor gal mi idõ nél hosszabb
idõ alatt tel je sí ti.

(7) A szor gal mi idõ elsõ fé lé ve 2009. ja nu ár 16-ig tart.
Az is ko lák 2009. ja nu ár 23-ig ér te sí tik a ta nu ló kat, il le tõ -
leg a kis ko rú ta nu lók szü le it az elsõ fél év ben el ért ta nul -

má nyi ered mé nyek rõl. A (4)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben az elsõ fél év utol só nap ját az igaz ga tó ál la pít ja 
meg. Az ér te sí tést et tõl a nap tól szá mí tott hét na pon be lül
kell meg kül de ni.

(8) Az elsõ és a má so dik fél év (a szor gal mi idõ utol só
nap ja) le zá rá sát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül az is ko lák nak
ne ve lõ tes tü le ti ér te kez le ten el kell vé gez ni ük a pe da gó gi ai 
mun ka elem zé sét, ér té ke lé sét, ha té kony sá gá nak vizs gá la -
tát. A ne ve lõ tes tü le ti ér te kez let rõl ké szí tett jegy zõ köny vet 
meg kell kül de ni – tá jé koz ta tás cél já ból – az is ko la szék nek 
és a fenn tar tó nak.

Tanítási szünet a szorgalmi idõben, a tanítás nélküli
munkanapok

3.  §

A szor gal mi idõ alatt a ne ve lõ tes tü let a tan év he lyi rend -
jé ben meg ha tá ro zott pe da gó gi ai cél ra öt – a nap pa li ok ta -
tás mun ka rend je sze rint mû kö dõ gim ná zi um ban és szak -
kö zép is ko lá ban hat – mun ka na pot ta ní tás nél kü li mun ka -
nap ként hasz nál hat fel, amely bõl egy ta ní tás nél kü li mun -
ka nap prog ram já ról a ne ve lõ tes tü let vé le mé nyé nek ki ké -
ré sé vel az is ko lai di ák ön kor mány zat jo go sult dön te ni.

4.  §

(1) Az õszi szü net 2008. ok tó ber 27-tõl ok tó ber 31-ig
tart. A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap ok tó ber 22. (szer da), 
a szü net utá ni elsõ ta ní tá si nap no vem ber 3. (hét fõ).

(2) A téli szü net 2008. de cem ber 22-tõl 2008. de cem ber
31-ig tart. A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap 2008. de cem -
ber 20. (szom bat), a szü net utá ni elsõ ta ní tá si nap 2009. ja -
nu ár 5. (hét fõ).

(3) A ta va szi szü net 2009. áp ri lis 9-tõl áp ri lis 14-ig tart.
A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap áp ri lis 8. (szer da), a szü -
net utá ni elsõ ta ní tá si nap áp ri lis 15. (szer da).

(4) Az is ko la az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szü ne tek mel lett – a szor gal mi idõ kez dõ és be fe je zõ nap -
já nak vál to zat la nul ha gyá sá val – más idõ pont ban is ad hat
a ta nu lók nak szü ne tet, il le tõ leg a szü ne tek kez dõ és be fe je -
zõ nap ját mó do sít hat ja, ha a – köz ok ta tás ról  szóló tör vény
52.  §-ának (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak meg tar tá -
sá val – heti pi he nõ na pon tar tott ta ní tá si nap pal eh hez a
szük sé ges fel té te le ket meg te rem ti.

(5) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi ok ta tás ban részt
vevõ is ko lák az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
pon tok tól el tér het nek, il let ve a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint a ta nu lók ré szé re szü ne tet ad hat nak, ha azt
a nem ze ti sé gi ha gyo má nyok vagy az anya nem zet ha gyo -
má nyai in do kol ják.
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(6) Az (1)–(5) be kez dés ben sza bá lyo zott szü ne tek nap -
ja in, ha azok mun ka nap ra es nek, az is ko lá nak – szük ség
ese tén – gon dos kod nia kell a ta nu lók fel ügye le té rõl. A fel -
ügye let meg szer ve zé sé rõl több is ko la kö zö sen is gon dos -
kod hat.

A vizsgák rendje

5.  §

(1) A kö zép is ko lai érett sé gi vizs gá kat, a szak kö zép is ko -
lai és a szak is ko lai szak mai vizs gá kat az 1. szá mú mel lék -
let ben fog lal tak sze rint kell meg tar ta ni.

(2) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ben a
szor gal mi idõ utol só há rom he té ben le het vizs gát szer vez -
ni. A vizs ga idõ pont ját az is ko la igaz ga tó ja ha tá roz za meg.

(3) Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro -
zott fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya it, ezen
be lül az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té kességi te rü le -
té rõl  szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott kör zet köz -
pon ti fel ada to kat el lá tó te le pü lé si (fõ vá ro si, ke rü le ti) ön -
kor mány zat jegy zõ jé nek (a továb biak ban: kör zet köz pon ti
jegy zõ), va la mint a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz -
mény (a továb biak ban: vizs ga szer ve zõ is ko la) meg bí zott -
já nak az írás be li érett sé gi vizs ga le bo nyo lí tá sá val kap cso -
la tos fel ada ta it a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za. A kör zet -
köz pon ti jegy zõ szá má ra meg ha tá ro zott fel ada to kat a kö -
zép is ko la szék he lyén tör té nõ vizs ga szer ve zés ese tén a
szék hely sze rint, a kö zép is ko la te lep he lyén tör té nõ vizs ga -
szer ve zés ese tén a te lep hely sze rint ille té kes kör zet köz -
pon ti jegy zõ lát ja el.

A felvételi eljárás és a beiratkozás

6.  §

A tan kö te les ta nu lók ál ta lá nos is ko lá ba tör té nõ be íra tá -
sá nak, a kö zép fo kú is ko lá ba tör té nõ fel vé te li el já rá sá nak
és be i rat ko zá sá nak rend jét kü lön jog sza bá lyok, a közép -
fokú is ko lai fel vé te li el já rás le bo nyo lí tá sá nak üte me zé sét
e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

A tanulmányi versenyek

7.  §

(1) A 2. szá mú mel lék let tar tal maz za azok nak a ta nul -
má nyi ver se nyek nek a jegy zé két, ame lye ket az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hir det meg az is ko lák ré szé re,
 illetve ame lye ket pá lyáz ta tás nél kül anya gi lag és szak ma i -
lag tá mo gat.

(2) Az is ko la a mun ka ter vé ben ha tá roz za meg azo kat a
ta nul má nyi ver se nye ket, ame lyek re fel ké szí ti a ta nu ló kat.

(3) Az is ko la a jegy zék ben nem sze rep lõ ta nul má nyi
ver seny re tör té nõ fel ké szí tést ak kor épít he ti be a mun ka -
ter vé be, ha az zal az is ko la szék, is ko la szék hi á nyá ban az
is ko lai szü lõi szer ve zet és az is ko lai di ák ön kor mány zat
egyet ért.

(4) A szak kép zés ta nul má nyi ver se nyei te kin te té ben az
(1) és (3) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az
ál ta la ki írt szak mai ta nul má nyi ver seny re vo nat ko zó fel hí -
vást 2008. ok tó ber 31-ig köz vet le nül kül di meg az Ok ta tá -
si Köz löny ré szé re köz zé té tel cél já ból.

Országos mérés, értékelés elrendelése

8.  §

(1) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 99.  §-ának (4) és
(5) be kez dé se alap ján a 2008/2009. tan év ben or szá gos mé -
rés, ér té ke lés ke re té ben kell meg vizs gál ni az anya nyel vi és 
a ma te ma ti kai alap kész sé gek fej lõ dé sét a ne gye dik, a ha to -
dik, a nyol ca dik és ti ze dik év fo lya mon va la mennyi ta nu ló -
ra ki ter je dõ en.

(2) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 95.  § (1) be kez dé sé -
nek p) pont ja alap ján a 2008/2009. tan év ben or szá gos mé -
rés, ér té ke lés ke re té ben kell el vé gez ni a ki sebb sé gi nyelv -
is me ret ala po zó mé ré sét a két nyel vû és anya nyel vû nem -
ze ti sé gi is ko lák ne gye dik év fo lya mán. A ha to dik, nyol ca -
dik és ti ze dik év fo lya mon a ma te ma ti kai alap kész sé gek
vizs gá la tá hoz szük sé ges mé rõ esz közt az adott ki sebb ség
nyel vén is ren del ke zés re kell bo csá ta ni azok ban az is ko -
lák ban, ahol a ma te ma ti ka tan tár gyat az adott ki sebb ség
nyel vén ok tat ják.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mé ré se ket,
ér té ke lé se ket a Hi va tal szer ve zi meg az or szá gos szak ér tõi
név jegy zék ben sze rep lõ szak ér tõk be vo ná sá val 2009. má -
jus 27-én. A mé rés nap ja ta ní tá si nap nak mi nõ sül, me lyet
az érin tett ta nu lók a mé rés ben való rész vé tel lel tel je sí te -
nek. To váb bi kö te le zõ tan órai fog lal ko zás szá muk ra nem
szer vez he tõ. A mé rés hez szük sé ges ada to kat az érin tett ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek a Hi va tal ré szé re 2008. de -
cem ber 12-ig kül dik meg, a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott
mó don.

(4) A Hi va tal 2010. feb ru ár 28-ig or szá gos, in téz mé nyi
és fenn tar tói szin tû elem zé se ket ké szít, majd meg kül di az
in téz mé nyi szin tû elem zé se ket az in téz mé nyek ve ze tõ i -
nek, az in téz mé nyi és a fenn tar tói szin tû elem zé se ket a
fenn tar tók nak, az or szá gos elem zést pe dig az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nak. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um az or szá gos elem zést – tá jé koz ta tás cél já ból –
meg kül di a Köz ok ta tás-po li ti kai Ta nács nak és az Or szá -

2008/72. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4465



gos Köz ne ve lé si Ta nács nak, to váb bá azt 2010. má jus
31-ig nyil vá nos ság ra hoz za.

(5) A ta nu ló el té rõ üte mû fej lõ dé sé bõl, fej lesz té si szük -
ség le te i bõl fa ka dó egyé ni hát rá nyok nak a csök ken té se, to -
váb bá az alap kész sé gek si ke res meg ala po zá sa és ki bon ta -
koz ta tá sa ér de ké ben az ál ta lá nos is ko lák igaz ga tói 2008.
ok tó ber 15-ig fel mé rik azon elsõ év fo lya mos ta nu ló ik kö -
rét, akik nél az óvo dai jel zé sek, il let ve a tan év kez de te óta
szer zett ta pasz ta la tok alap ján az alap kész sé gek fej lesz té -
sét hang sú lyo sab ban kell a ké sõb bi ek ben tá mo gat ni, és
ezért az osz tály ta ní tó in do kolt nak lát ja az azt elõ se gí tõ pe -
da gó gi ai te vé keny ség meg ala po zá sá hoz a Di ag nosz ti kus
fej lõ dés vizs gá ló rend szer al kal ma zá sát. Az igaz ga tók
2008. ok tó ber 31-ig – a Hi va tal ál tal köz zé tett for ma nyom -
tat vány al kal ma zá sá val – je len tik a Hi va tal re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga i nak az érin tett ta nu lók lét szá mát. Az e be -
kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la to kat az is ko lák nak a ki -
vá lasz tott ta nu lók kal 2008. de cem ber 12-ig kell elvégez -
niük.

(6) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 95/A.  § (4) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján 2008. no vem ber 1. és de cem ber 31. 
kö zött ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben kell vizs gál ni az óvo -
dai fel vé te le ket, kü lö nös te kin tet tel a kis te le pü lé sen élõ,
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek fel vé te lé re.

(7) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 93.  § (1) be kez dé sé -
nek g) pont ja alap ján 2009. már ci us 1. és má jus 31. kö zött
szak mai el len õr zés ke re té ben kell meg vizs gál ni a szak is -
ko la 9–10. év fo lya mán a gya kor la ti ok ta tás és a szak mai
ala po zó el mé le ti ok ta tás tan tár gya i nak, a szak kö zép is ko la
9–11. év fo lya ma in a szak mai ori en tá ció és a szak ma cso -
por tos ala po zó ok ta tás el mé le ti tan tár gya i nak, va la mint a
köz is me re ti tan tár gyak nak az ok ta tá si fo lya mat ba való be -
épü lé sét.

(8) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 93.  § (1) be kez dé sé -
nek g) pont ja alap ján 2009. feb ru ár 1. és áp ri lis 30. kö zött
szak mai el len õr zés ke re té ben rep re zen ta tív min ta vé tel út -
ján kell el vé gez ni a nem szak rend sze rû ok ta tás ra való fel -

ké szü lés, to váb bá a nem szak rend sze rû ok ta tás meg szer -
ve zé sé nek a vizs gá la tát az ál ta lá nos is ko lák ban.

(9) A (6)–(8) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott el len õr zé -
se ket a Hi va tal szer ve zi meg, a (7)–(8) be kez dé sek ben
fog lal tak ese té ben az or szá gos szak ér tõi név jegy zék ben
sze rep lõ szak ér tõk be vo ná sá val.

9.  §

A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 99.  §-ának (7) be kez dé se
sze rin ti, jog sza bály ban meg ha tá ro zott mi ni mu mot – ké -
pes ség szin tet – az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a
2007/2008. tan év rend jé rõl  szóló 19/2007. (III. 23.) OKM
ren de let 1. szá mú mel lék le té nek I. Érett sé gi vizs ga idõ sza -
kok, vizs ga na pok cím 2. „A 2008. évi má jus–jú ni u si érett -
sé gi vizs gák” al cím „Kö zép szin tû érett sé gi vizs ga” osz lo -
pá ban a „nem ze ti sé gi nép is me ret” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

(3) 2008. au gusz tus 31-én ha tá lyát vesz ti a 2006/2007.
tan év rend jé rõl  szóló 4/2006. (II. 24.) OM ren de let, va la -
mint a 2007/2008. tan év rend jé rõl  szóló 19/2007. (III. 23.)
OKM ren de let 1–7.  §-a, 8.  §-ának (3), (5) be kez dé se és
1–4. szá mú mel lék le te.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A 2008. évi október–novemberi érettségi vizsgák

Emelt szin tû érett sé gi vizs ga Kö zép szin tû érett sé gi vizs ga Idõ pont

Írás be li érett sé gi
vizs gák

nem ze ti sé gi nyelv és
iro da lom, nem ze ti sé gi nyelv

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

ok tó ber 17., 8.00

ma gyar nyelv és iro da lom,
ma gyar mint ide gen nyelv

ma gyar nyelv és iro da lom, ma gyar
mint ide gen nyelv

ok tó ber 20., 8.00

rajz és vi zu á lis kul tú ra,
szak mai elõ ké szí tõ tár gyak

rajz és vi zu á lis kul tú ra, szak mai
elõ ké szí tõ tár gyak

ok tó ber 20., 14.00

ma te ma ti ka ma te ma ti ka ok tó ber 21., 8.00

föld rajz föld rajz ok tó ber 21., 14.00

tör té ne lem tör té ne lem ok tó ber 22., 8.00

la tin nyelv, hé ber nyelv la tin nyelv, hé ber nyelv ok tó ber 22., 14.00

an gol nyelv an gol nyelv ok tó ber 27., 8.00

fi lo zó fia, nem ze ti sé gi
nép is me ret, cél nyel vi
ci vi li zá ció

fi lo zó fia ok tó ber 27., 14.00

né met nyelv né met nyelv ok tó ber 28., 8.00

moz gó kép kul tú ra és
mé dia is me ret, drá ma, hit tan,
bib lia is me ret – Hit
Gyü le ke ze te

moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret
drá ma

ok tó ber 28., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv ok tó ber 29., 8.00

ké mia, egyéb köz pon ti
kö ve tel mé nyek re épü lõ
vizs ga tár gyak

ké mia, egyéb köz pon ti
kö ve tel mé nyek re épü lõ vagy
egye di leg akk re di tált vizs ga tár gyak

ok tó ber 29., 14.00

spa nyol nyelv spa nyol nyelv ok tó ber 30., 8.00

bi o ló gia; em ber is me ret és
eti ka; em ber- és
tár sa da lom is me ret, eti ka;
tár sa da lom is me ret

bi o ló gia ok tó ber 30., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyel vek orosz nyelv, egyéb nyel vek ok tó ber 31., 8.00

in for ma ti ka in for ma ti ka ok tó ber 31., 14.00

fran cia nyelv fran cia nyelv no vem ber 3., 8.00

fi zi ka, mû vé sze ti tár gyak,
ének-ze ne

fi zi ka, mû vé sze ti tár gyak,
ének-ze ne

no vem ber 3., 14.00

szó be li vizs gák no vem ber 12–17.

szó be li vizs gák no vem ber 20–28.

2008/72. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4467



2. A 2009. évi május–júniusi érettségi vizsgák

Emelt szin tû érett sé gi vizs ga Kö zép szin tû érett sé gi vizs ga Idõ pont

Írás be li érett sé gi
vizs gák

ma gyar nyelv és iro da lom,
ma gyar mint ide gen nyelv

ma gyar nyelv és iro da lom,
ma gyar mint ide gen nyelv

má jus 4., 8.00

ma te ma ti ka ma te ma ti ka má jus 5., 8.00

tör té ne lem tör té ne lem má jus 6., 8.00

an gol nyelv an gol nyelv má jus 7., 8.00

né met nyelv né met nyelv má jus 8., 8.00

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, 
nem ze ti sé gi nyelv

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

má jus 11., 8.00

bi o ló gia bi o ló gia má jus 12., 8.00

em ber is me ret és eti ka; em ber-
és tár sa da lom is me ret, eti ka;
tár sa da lom is me ret

– má jus 12., 14.00

fi zi ka fi zi ka má jus 13., 8.00

rajz és vi zu á lis kul tú ra rajz és vi zu á lis kul tú ra má jus 13., 14.00

ké mia ké mia má jus 14., 8.00

föld rajz föld rajz má jus 14., 14.00

in for ma ti ka – má jus 15., 8.00

la tin nyelv, hé ber nyelv la tin nyelv, hé ber nyelv má jus 15., 14.00

fran cia nyelv fran cia nyelv má jus 18., 8.00

fi lo zó fia, nem ze ti sé gi
nép is me ret, cél nyel vi
ci vi li zá ció

fi lo zó fia má jus 18., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv má jus 19., 8.00

moz gó kép kul tú ra és
mé dia is me ret, drá ma

moz gó kép kul tú ra és
mé dia is me ret, drá ma

má jus 19., 14.00

spa nyol nyelv spa nyol nyelv má jus 20., 8.00

hit tan, bib lia is me ret – Hit
Gyü le ke ze te

– má jus 20., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyel vek orosz nyelv, egyéb nyel vek má jus 21., 8.00

egyéb köz pon ti
kö ve tel mé nyek re épü lõ
vizs ga tár gyak

egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re 
épü lõ vagy egye di leg akk re di tált
vizs ga tár gyak

má jus 21., 14.00

szak mai elõ ké szí tõ tár gyak szak mai elõ ké szí tõ tár gyak má jus 22., 8.00

– in for ma ti ka má jus 25., 8.00

mû vé sze ti tár gyak, ének-ze ne mû vé sze ti tár gyak, ének-ze ne má jus 25., 14.00

szó be li vizs gák jú ni us 4–10.

szó be li vizs gák jú ni us 15–26.
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II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A szak kö zép is ko lák ban, a szak is ko lák ban, a spe ci á lis szak is ko lák ban a szak mai vizs gák írás be li és szó be li (gya -
kor la ti) vizs ga ré szét, il let ve írás be li, in ter ak tív, szó be li és gya kor la ti vizs ga te vé keny sé gét – a 2–5. és a 7. pont ban meg -
ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az aláb bi idõ ben kell meg szer vez ni:

a) írás be li vizs ga rész, írás be li és in ter ak tív
   vizs ga te vé keny sé gét: 2008. ok tó ber 6–7–8–9–10. 14 órá tól

 szó be li és gya kor la ti vizs ga rész, 
   va la mint szó be li és gya kor la ti vizs ga te vé keny ség: 2008. ok tó ber
b) írás be li vizs ga rész, írás be li és in ter ak tív
      vizs ga te vé keny sé gét: 2009. feb ru ár 2–3–4–5–6. 14 órá tól

  szó be li és gya kor la ti vizs ga rész, 
      va la mint szó be li és gya kor la ti vizs ga te vé keny ség: 2009. feb ru ár–már ci us
c) írás be li vizs ga rész, írás be li és in ter ak tív
     vizs ga te vé keny sé gét: 2009. má jus 18–19–20–21–22. 8 órá tól

 szó be li és gya kor la ti vizs ga rész: 2009. jú ni us
 szó be li és gya kor la ti vizs ga te vé keny ség: má jus–jú ni us

2. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ille té kességi kö ré be tar to zó is ko lai rend sze rû szak kép zés ben ok ta tott szak ké pe sí té -
sek szak mai vizs gá i nak írás be li vizs ga idõ pont jai: 2009. ja nu ár 21. és jú ni us 5.

3. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zó, is ko lai rend sze rû szak kép zés ben ok ta tott szak -
ké pe sí té sek írás be li és szó be li (gya kor la ti) vizs ga idõ pont jai:

a) írás be li: 2008. szep tem ber 25. 10 óra
  szó be li és gya kor la ti: 2008. ok tó ber 13–17.
b) írás be li: 2009. ja nu ár 6. 10 óra
  szó be li és gya kor la ti: 2009. ja nu ár 19–23.
c) írás be li: 2009. má jus 27. 10 óra
  szó be li és gya kor la ti: 2009. jú ni us 8–19.

4. A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ille té kességi kö ré be tar to zó, is ko la rend sze rû szak kép zés ben
ok ta tott szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak írás be li és szó be li (gya kor la ti) vizs ga idõ pont jai:

a) írás be li: 2008. ok tó ber 1. 14 óra
  szó be li és gya kor la ti: 2008. ok tó ber 2–22.

b) írás be li: 2009. feb ru ár 2. 14 óra

  szó be li és gya kor la ti: 2009. feb ru ár 3–27.

c) írás be li: 2009. má jus 18. 8 óra

  szó be li és gya kor la ti: 2009. má jus 19.–jú ni us 26.

5. A vizs ga idõ szak meg ha tá ro zá sá nál a fel sõ fo kú szak kép zés ese tén figye lembe kell ven ni a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek vizs ga rend jét.

6. Az egyes OKJ szak ké pe sí té sek írás be li vizs ga ré szé nek szak ké pe sí té sen ként, il let ve tan tár gyan ként meg ha tá ro zott
vizs ga idõ pont ját, va la mint a té te lek át vé te lé nek ide jét és mód ját a szak ké pe sí té se kért fe le lõs mi nisz ter köz le mény ben te -
szi köz zé. Az írás be li és in ter ak tív vizs ga te vé keny sé gek or szá gos vizs ga idõ pont ja i ról kü lön jog sza bály ren del ke zik.

7. A szak kö zép is ko lák ban a szak mai vizs gák írás be li vizs ga ré sze írás be li, in ter ak tív vizs ga te vé keny sé ge má jus
29-én is meg szer vez he tõ (pót nap) ab ban az eset ben, ha a vizs gá zó szak mai vizs gát, va la mint érett sé gi vizs gát is tesz és az 
írás be li vizs gák, in ter ak tív vizs ga te vé keny sé gek azo nos nap ra esõ idõ pont jai nem te szik le he tõ vé a mind két vizs gán való 
rész vé telt. A vizs ga idõ pon tok egy be esé sé rõl, a pót nap igény be vé te lé nek szük sé ges sé gé rõl a szak kö zép is ko la a vizs ga -
be je len tés és té tel igény lés meg kül dé sé vel egy ide jû leg ér te sí ti a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz tert és a szak mai vizs ga
írás be li té te lét biz to sí tó in téz ményt.
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2. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

Jegyzék a tanulmányi versenyekrõl

I. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyek

Ma gyar iro da lom
Ma gyar nyelv
Ma te ma ti ka I. ka te gó ria
Ma te ma ti ka II. ka te gó ria
Ma te ma ti ka III. ka te gó ria
Tör té ne lem
An gol nyelv I. ka te gó ria
An gol nyelv II. ka te gó ria
Fran cia nyelv I. ka te gó ria
Fran cia nyelv II. ka te gó ria
La tin nyelv
Né met nyelv I. ka te gó ria
Né met nyelv II. ka te gó ria
Olasz nyelv I. ka te gó ria
Olasz nyelv II. ka te gó ria
Orosz nyelv
Spa nyol nyelv I. ka te gó ria
Spa nyol nyelv II. ka te gó ria
Bi o ló gia I. ka te gó ria
Bi o ló gia II. ka te gó ria
Fi lo zó fia
Fi zi ka I. ka te gó ria
Fi zi ka II. ka te gó ria
Föld rajz
In for ma ti ka I. ka te gó ria
In for ma ti ka II. ka te gó ria
Ké mia I. ka te gó ria
Ké mia II. ka te gó ria
Moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret
Mû vé szet tör té net
Rajz és vi zu á lis kul tú ra
Hor vát nyelv és iro da lom
Né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
Ro mán nyelv és iro da lom
Szerb nyelv és iro da lom
Szlo vák nyelv és iro da lom
Szlo vén nem ze ti sé gi nyelv

II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi

versenyek

Or szá gos ál ta lá nos is ko lai nem ze ti sé gi ta nul má nyi ver -
se nyek a 7. és a 8. év fo lya mos ta nu lók szá má ra

Ci gány nép is me ret
Hor vát nyelv
Hor vát nép is me ret

Gö rög nyelv
Gö rög nép is me ret
Né met nem ze ti sé gi nyelv
Nem ze ti sé gi né met nép is me ret
Ro mán nyelv
Ro mán nép is me ret
Szerb nyelv
Szerb nép is me ret
Szlo vák nyelv
Szlo vák nép is me ret
Szlo vén nyelv
Szlo vén nép is me ret

Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyek

Ver se nyek az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek
ta nu lói ré szé re

XI. Or szá gos Lu bik Imre Trom bi ta ver seny
XII. Or szá gos Friss An tal Gor don ka ver seny
VI. Or szá gos Je ney Zol tán Fu vo la ver seny
XI. Or szá gos Gi tár ver seny
VI. Or szá gos Rácz Ala dár Cim ba lom ver seny és III. Or -

szá gos Csem ba ló Ver seny
III. Or szá gos Hár fa ver seny
VI. Or szá gos Ma ros Gá bor Ütõ hang sze res  szóló- és duó 

Ver seny
VIII. Or szá gos Zon go ra Négy ke zes és Két zon go rás

Ver seny
IX. Or szá gos Mély réz fú vós Ver seny
III. Or szá gos Har mo ni ka ver seny
III. Or szá gos Tex til mû ves-, Báb ké szí tõ-, Bõr mû ves

Ver seny
I. Elekt ro akusz ti kus-ze nei Ver seny
IV. Or szá gos Fes té szet ver seny
III. Or szá gos Tár sas tánc ver seny (cso por tok és tán cos -

pá rok ré szé re)
III. Or szá gos Mo dern-, Kor társ Tánc Ver seny
III. Or szá gos Nép tánc ver seny (szó ló és pá ros)

Ver se nyek a mû vé sze ti szak kö zép is ko lák és szak is ko lák
ta nu lói ré szé re

IV. Or szá gos Ének ver seny
VII. Or szá gos Ze ne ka ri Ver seny
III. Hár fa ver seny
II. Or szá gos Nép ze ne ver seny
XII. Or szá gos Oboa ver seny
XII. Or szá gos Fa gott-ver seny
XIII. Or szá gos Zon go ra ver seny
XVIII. Or szá gos Rajz ver seny
XII. Or szá gos Nép mû vé sze ti Ver seny
XII. Or szá gos Min tá zás ver seny
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III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ta nul má nyi ver se nyei

Hal lás sé rült ta nu lók XXIII. or szá gos Hany vá ri Pál
kom mu ni ká ci ós em lék ver se nye

Si ket ta nu lók XXVII. Bor bély Sán dor or szá gos ta nul -
má nyi ver se nye

A ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát
el lá tó ál ta lá nos is ko lák ta nu ló i nak XXXIV. or szá gos
komp lex ta nul má nyi ver se nye

XXV. Koncz De zsõ or szá gos ta nul má nyi ver seny az ér -
tel mi leg aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó
ál ta lá nos is ko lák di ák jai szá má ra

Ka zin czy-díj Ala pít vány Pé chy Blan ka em lé ké re ta nul -
má nyi ver se nyei

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny az 5–8. év fo lya mos ta -
nu lók szá má ra

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny a kö zép fo kú in téz mé -
nyek ben ta nu lók szá má ra

„Édes anya nyel vünk” or szá gos nyelv hasz ná la ti ver seny
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3. számú melléklet a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében
meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2008/2009. tanévben

Ha tár idõk Fel ada tok

2008. 09. 19. Az OKM pá lyá za tot hir det a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó
Prog ram já ba, a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já ba,
va la mint a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók 
Arany Já nos Kol lé gi u mi – Szak is ko lai Prog ram já ba tör té nõ je lent ke zés rõl.

2008. 09. 30. Az OKM a mi nisz té ri um hon lap ján köz le mény for má já ban nyil vá nos ság ra hoz za a
kö zép fo kú is ko lák ta nul má nyi te rü le te i nek meg ha tá ro zá si for má ját, bel sõ kód ja it.

2008. 10. 25. A kö zép fo kú is ko lák az OKM ál tal köz zé tett köz le mény ben fog lal tak sze rint
meg ha tá roz zák ta nul má nyi te rü le te ik bel sõ kód ja it és elekt ro ni kus for má ban (fo ko zott
biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal vagy pa pír ala pú meg erõ sí tés sel) meg kül dik a Fel vé te li
Köz pont nak.

2008. 10. 31. A kö zép fo kú is ko lák nak fel vé te li tá jé koz ta tó ban kell nyil vá nos ság ra hoz ni uk a fel vé te li
el já rá suk rend jét, és a fel vé te li tá jé koz ta tót köz zé kell ten ni ük a köz ok ta tás in for má ci ós
rend sze ré ben. A 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok (fenn tar tói iga zo lás be nyúj tá sá val),
to váb bá a nyol ca dik év fo lya mo sok szá má ra az írás be lit szer ve zõ kö zép fo kú in téz mé nyek
be je len tik a Hi va tal nak rész vé te li szán dé ku kat 
(a 9. év fo lyam ra fel vé te lit szer ve zõk azt is, hogy ál ta lá nos tan ter vû, vagy te het ség gon do zó
kép zés hez kí ván nak írás be lit tartani).
Az ál ta lá nos is ko la szó ban tá jé koz tat ja a nyol ca di kos ta nu ló kat a fel vé te li el já rás rend jé rõl.

2008. 11. 21. A Hi va tal köz zé te szi a 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mi írás be li fel vé te lit szer ve zõ
gim ná zi u mok, to váb bá a nyol ca dik év fo lya mo sok szá má ra írás be lit szer ve zõ kö zép fo kú
in téz mé nyek jegy zé két.

2008. 12. 10. A ta nu lók je lent ke zé se a köz pon ti lag, egy sé ges kö ve tel mé nyek sze rint szer ve zett
írás be lik re köz vet le nül a vizs gát szer ve zõ in téz mény be.

2008. 12. 10. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ra tör té nõ
pá lyá za tok be nyúj tá sa.

2008. 12.15. Az egy sé ges írás be li vizs gát szer ve zõ in téz mé nyek ed dig az idõ pon tig je len tik a Hi va tal nak 
a hoz zá juk az írás be li vizs gák ra je lent ke zet tek alap ján a fel adat lap igé nyü ket.

2009. 01. 9–10. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ba tar to zó
in téz mé nyek meg szer ve zik a fel vé te li el já rást meg elõ zõ vá lo ga tást azo nos szem pon tok és
azo nos fel ada tok alap ján.
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2009. 01. 16–17. Pót ló vá lo ga tá si el já rás azon ta nu lók be vo ná sá val, akik a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók
Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já nak be vá lo ga tá si el já rá sá ban fel nem ró ha tó ok
 miatt nem tud tak részt ven ni.

2009. 01. 23. Az ál ta lá nos fel vé te li el já rás kez de te.

2009. 01. 23., 14.00 Egy sé ges írás be li fel vé te li vizs gák az érin tett 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok ban.

2009. 01. 24., 10.00 Egy sé ges írás be li fel vé te li a nyol ca dik év fo lya mos, ál ta lá nos tan ter vû kép zés re je lent ke zõk
szá má ra a kö zép fo kú in téz mé nyek ben.

2009. 01. 29., 14.00 Pót ló írás be li fel vé te li vizs gák a 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok ban, to váb bá a nyol ca dik
év fo lya mos, ál ta lá nos tan ter vû kép zés re je lent ke zõk szá má ra azok nak, akik az elõ zõ
írás be lin ala pos ok  miatt nem tud tak részt ven ni.

2009. 01. 30. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ban részt vevõ
in téz mé nyek, a prog ram ra be nyúj tott pá lyá za tok ered mé nyé rõl – egy más egy ide jû elõ ze tes
ér te sí té sé vel és az Arany Já nos Prog ram iro da be vo ná sá val – ér te sí tik az ér de kelt szü lõ ket,
ta nu ló kat és ál ta lá nos is ko lá kat.

2009. 01. 31., 10.00 Egy sé ges írás be li fel vé te li a te het ség gon do zó kép zés re je lent ke zõ nyol ca dik év fo lya mo sok
szá má ra a kö zép fo kú in téz mé nyek ben.

2009. 01. 31. A fõ jegy zõ meg kül di az ál ta lá nos is ko lá nak a kö te le zõ fel vé te li fel ada tot el lá tó kö zép fo kú
is ko la ne vét és cí mét.

2009. 02. 02. Je lent ke zés az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um és a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal 
fenn tar tott is ko lák ba.

2009. 02. 05., 14.00 Pót ló írás be li fel vé te li a te het ség gon do zó kép zés re je lent ke zõ nyol ca dik év fo lya mo sok
szá má ra azok nak, akik az elõ zõ írás be lin ala pos ok  miatt nem tud tak részt ven ni.

2009. 02. 12. Az egy sé ges írás be lit szer ve zõ kö zép fo kú in téz mé nyek ér te sí tik az írás be li ered mé nyé rõl a
ta nu ló kat.

2009. 02. 20. Az ál ta lá nos is ko la to váb bít ja a ta nu lói je lent ke zé si la po kat a kö zép fo kú is ko lák nak, a
ta nu lói adat la pok elsõ pél dá nyát pe dig a Fel vé te li Köz pont nak. (A 6 és 8 év fo lya mos
gim ná zi um ba tör té nõ je lent ke zés rõl a ta nu ló köz vet le nül is meg küld he ti a je lent ke zé si la pot 
a gim ná zi um nak, a ta nu lói adat la pot a Fel vé te li Köz pont nak.)
Je lent ke zés a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott is ko lá ba.

2009. 02. 23.–03. 13. A szó be li meg hall ga tá sok az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ke re té ben.

2009. 03. 17. A kö zép fo kú is ko la ed dig az idõ pon tig nyil vá nos ság ra hoz za az ide ig le nes fel vé te li
jegy zé ket.

2009. 03. 19–20. A ta nu lói adat la pok mó do sí tá sá nak le he tõ sé ge az ál ta lá nos is ko lá ban.

2009. 03. 23. Az ál ta lá nos is ko la ed dig az idõ pon tig el zár va õrzi az ere de ti, ko ráb ban be kül dött ta nu lói
adat lap má so dik pél dá nyát. A mó do sí tó ta nu lói adat la pot ek kor kell meg kül de ni a Fel vé te li
Köz pont nak.

2009. 03. 27. A Fel vé te li Köz pont elekt ro ni kus for má ban meg kül di a kö zép fo kú is ko lák nak a hoz zá juk
je lent ke zet tek név so rát ABC sor rend ben.

2009. 04. 06. A Fel vé te li Köz pont a mó do sí tó ta nu lói adat la pok alap ján ki egé szí ti az ide ig le nes fel vé te li
jegy zék ben köz zé tett név sort.

2009. 04. 08. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja a vég le ges fel vé te li jegy zé ket (rang sor, fel ve he tõ lét szám, a
biz to san fel nem ve en dõk lis tá ja) meg kül di a Fel vé te li Köz pont nak (elekt ro ni kus úton és
írás ban).

4472 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/72. szám



Ha tár idõk Fel ada tok

2009. 04. 20. A Fel vé te li Köz pont egyez te ti az elekt ro ni ku san és le vél ben ér ke zett igaz ga tói dön té se ket,
ki ala kít ja a vég ered ményt az igaz ga tói dön té sek és ta nu lói adat la pok egyez te té se alap ján, és 
el kül di azt a kö zép fo kú is ko lák nak (egyez te tett fel vé te li jegy zék).

2009. 04. 27. A fel vé telt hir de tõ kö zép fo kú is ko lák meg kül dik a fel vé tel rõl vagy az el uta sí tás ról  szóló
ér te sí tést a je lent ke zõk nek és az ál ta lá nos is ko lák nak.

2009. 05. 04–15. Rend kí vü li fel vé te li el já rást kell tar ta ni, ha az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ke re té ben a
fel ve he tõ lét szám 90%-ánál ke ve sebb ta nu lót vet tek fel.

2009. 05. 04.–08. 31. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja rend kí vü li fel vé te li el já rást ír hat ki.

2009. 05. 19. A 2009. 05. 15-ig meg tar tott rend kí vü li fel vé te li el já rást meg hir de tõ is ko la igaz ga tó ja dönt
a fel vé te li ké rel mek rõl.

2009. 05. 29. A be nyúj tott ké rel mek alap ján le foly ta tott jog or vos la ti el já rás be fe je zé se a fenn tar tó nál.

2009. 06. 15. Ha a tan kö te les ta nu lót nem vet ték fel kö zép fo kú is ko lá ba, az ál ta lá nos is ko la ér te sí tést
küld a ta nu ló ról a ta nu ló ál lan dó lak he lye (vagy tar tóz ko dá si he lye) sze rint ille té kes 
te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek.

2009. 06. 22–24. Be i rat ko zás a kö zép fo kú is ko lák ba az is ko la igaz ga tó ja ál tal meg ha tá ro zott idõ ben.

2009. 08. 10–28. Be i rat ko zás az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott ren dé sze ti
szak kö zép is ko lák ba.

2009. 08. 03–07. Be i rat ko zás a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott szak kép zõ is ko lá ba.

2009. 08. 24–25. A tan kö te les ta nu lók be íra tá sa a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko lá ba (az is ko la ál tal
meg ha tá ro zott idõ ben).

2009. 09. 01. A tan kö te les ta nu lók be íra tá sá nak el mu lasz tá sá ról a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la
ér te sí ti az ille té kes jegy zõt.
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4. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A) A körzetközponti jegyzõk feladatai az írásbeli
érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában

1. A zárt fel adat lap-cso ma go kat (a zárt fel adat lap-cso -
mag a továb biak ban: cso mag) tar tal ma zó zárt kül de mé -
nyek (kül de mény a továb biak ban: do boz) át vé te le a Hi va -
tal tól, il let ve an nak meg bí zott já tól.

a) A cso ma go kat tar tal ma zó zárt do bo zok át vé te lé nek
meg szer ve zé se, az át vé tel do ku men tá lá sa.

b) A cso ma go kat tar tal ma zó zárt do bo zok sér tet len sé -
gé nek el len õr zé se, do ku men tá lá sa.

c) El té rés ese tén jegy zõ könyv fel vé te le és a Hi va tal ér -
te sí té se.

2. Az egyes do bo zok tar tal ma és a hoz zá juk tar to zó
cso mag jegy zék, to váb bá az egy adott vizs ga szer ve zõ is ko -
la szá má ra át vett do boz, il let ve do bo zok tar tal ma és az is -
ko la vizs ga szer ve zé si igé nye kö zöt ti egye zõ ség té te les át -
vizs gá lá sá ra irá nyu ló el len õr zés meg szer ve zé se az érett sé -
git szer ve zõ is ko lák szá má ra.

a) Az is ko lák ki ér te sí té se az el len õr zés hely szí né rõl és
idõ pont já ról.

b) A cso ma go kat tar tal ma zó zárt do bo zok nak a vizs ga -
szer ve zõ is ko la kép vi se lõ jé nek je len lé té ben tör té nõ bon tá -

sa és a do bo zok tar tal má nak a cso ma gok fel bon tá sa nél kül
tör té nõ el len õr zé se. A jegy zõ ál tal vég zett té te les el len õr -
zés an nak meg ál la pí tá sá ra irá nyul, hogy a do bo zok tény le -
ge sen az át vé te li do ku men tu mok ban jel zett cso ma go kat az 
ott meg je lölt szám ban és tar ta lom mal tar tal maz zák-e. A
ma gyar nyelv és iro da lom, a ma te ma ti ka, a tör té ne lem, az
an gol nyelv és a né met nyelv vizs ga tár gyak ese té ben az el -
len õr zést a jegy zõ az is ko la kép vi se lõ jé nek a je len lé te nél -
kül is el vé gez he ti.

c) Az el len õr zés meg tör tén té nek do ku men tá lá sa.
d) A do boz vissza zá rá sa.
e) El té rés és pót igé nyek ese tén jegy zõ könyv fel vé te le

és a Hi va tal ér te sí té se.

3. A vizs ga idõ szak írás be li vizs ga nap ja i nak reg ge lén
az adott vizs ga tárgy cso mag ja i nak át adá sa a vizs ga szer ve -
zõ is ko la igaz ga tó já nak vagy az ál ta la írás ban meg ha tal -
ma zott sze mély nek.

a) A do boz nyi tá sa, az át adás ra ke rü lõ cso ma gok elõ -
ké szí té se az át adás ra.

b) A vizs ga tárgy cso mag ja i nak át adá sa, az át adás do -
ku men tá lá sa.

c) A do boz vissza zá rá sa.
d) Rend kí vü li ese mény rõl jegy zõ könyv fel vé te le és a

Hi va tal ér te sí té se.

4. A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tett fel adat la po kat tar tal -
ma zó cso ma gok és a cso ma go kat tar tal ma zó do bo zok õr -



zé se, nyil ván tar tá sa és át adá sa a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé -
nek rend jé rõl  szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de let nek a 
szol gá la ti ti tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei, to váb bá je len
ren de let ren del ke zé sei és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter 
vagy a Hi va tal a mi nisz ter ál tal írás ban át ru há zott ha tás -
kör ben el já ró ve ze tõ jé nek kü lön ren del ke zé se sze rint.

B) A vizsgaszervezõ iskolák feladatai az írásbeli érettségi 
vizsgák feladatlapjainak átvételével kapcsolatban

1. A kör zet köz pon ti jegy zõ fel adat el lát ását se gí ten dõ
egy olyan jegy zék össze ál lí tá sa, amely bõl ki de rül, hogy
me lyik na pon, mi lyen vizs gát szer vez az adott is ko la. A
jegy zé ket a kö vet ke zõ pont ban rész le te zett el len õr zés al -
kal má val kell át ad ni a kör zet köz pon ti jegy zõ nek.

2. A cso ma go kat tar tal ma zó do bo zok nak cso ma gok
fel bon tá sa nél kü li té te les el len õr zé se a kör zet köz pon ti
jegy zõk ér te sí té sé ben meg je lölt idõ pont ban és hely szí nen.
Az el len õr zést a vizs ga szer ve zõ is ko la igaz ga tó ja vagy az
ál ta la írás ban meg ha tal ma zott sze mély vé gez he ti.

a) A do bo zok tar tal má nak el len õr zé se a cso ma gok fel -
bon tá sa nél kül, a kör zet köz pon ti jegy zõk je len lé té ben. Az
el len õr zés an nak meg ál la pí tá sá ra irá nyul, hogy a vizs ga -
szer ve zõ is ko la szá má ra át vett do boz, do bo zok, il let ve az
ab ban, azok ban el he lye zett cso ma gok tar tal ma mind a fel -
adat la pok tár gya, mind azok szá ma te kin te té ben meg fe -
lel-e az is ko la vizs ga szer ve zé si igé nyé nek.

b) Az el len õr zés meg tör tén té nek do ku men tá lá sa.
c) El té rés ese tén az ész lelt té nyek, il let ve az eset le ges

pót igé nyek jel zé se a kör zet köz pon ti jegy zõ nek.

3. A vizs ga idõ szak írás be li vizs ga nap ja i nak reg ge lén
az az na pi vizs ga tár gyak fel adat lap ja it tar tal ma zó cso ma -
gok át vé te le a kör zet köz pon ti jegy zõ ál tal meg ha tá ro zott
idõ pont ban és hely szí nen. A cso ma gok át vé te lé re a vizs -
ga szer ve zõ is ko la igaz ga tó ja vagy az ál ta la írás ban meg ha -
tal ma zott sze mély jo go sult.

5. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A 2005/2006. és a 2006/2007. tanévekben lefolytatott
országos mérés, értékelés alapján meghatározott

tanulói képességszint-határok a közoktatás
minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl  szóló

3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7.  § (4) bekezdése
alapján

A tanulók képességszintjeinek határai a standard
képességpontok skáláján

6. év fo lyam, ma te ma ti ka
– 1. alat ti szint: 397,5-ig
– 1. szint: 397,5–486,5

– 2. szint: 486,5–575,5

– 3. szint: 575,5–664,5

– 4. szint: 664,5-tõl.

6. év fo lyam, szö veg ér tés

– 1. alat ti szint: 336-ig

– 1. szint: 336–426

– 2. szint: 426–516

– 3. szint: 516–606

– 4. szint: 606-tól.

8. év fo lyam, ma te ma ti ka

– 1. alat ti szint: 389-ig

– 1. szint: 389–471

– 2. szint: 471–553

– 3. szint: 553–635

– 4. szint: 635-tõl.

8. év fo lyam, szö veg ér tés

– 1. alat ti szint: 340-ig

– 1. szint: 340–435

– 2. szint: 435–530

– 3. szint: 530–625

– 4. szint: 625-tõl.

10. év fo lyam, ma te ma ti ka

– 1. alat ti szint: 357,5-ig

– 1. szint: 357,5–452,5

– 2. szint: 452,5–547,5

– 3. szint: 547,5–642,5

– 4. szint: 642,5-tõl.

10. év fo lyam, szö veg ér tés

– 1. alat ti szint: 345-ig

– 1. szint: 345–445

– 2. szint: 445–545

– 3. szint: 545–645

– 4. szint: 645-tõl.

A pénzügyminiszter
11/2008. (V. 9.) PM

rendelete

a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való
elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 
36/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény 
129. § (2) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já ban fog -
lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1. §

A zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel való el szá mo -
lás nak a rész le tes sza bá lya i ról szó ló 36/1997. (XI. 26.) PM 
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 3. § (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A zár je gye ket a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott adat tar tal mú, a vám ha tó ság in ter ne tes hon lap ján köz -
zé tett, nyom tat vány ki töl tõ prog ram se gít sé gé vel ki töl tött
nyom tat vány

a) pos tai úton vagy 

b) elekt ro ni kus úton 

tör té nõ be nyúj tá sá val kell meg ren del ni úgy, hogy az leg -
ké sõbb a meg ren de lés ben kért át vé te li idõ pon tot meg elõ zõ 
15. na pon be ér kez zen a vám ha tó ság hoz. Az a) pont sze rin -
ti meg ren de lést a Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni. A meg ren de -
lés b) pont sze rin ti be nyúj tá sa ese tén a 11/C. §-nak a napi
adat szol gál ta tás elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it kell ér te lem sze rû en alkal -
mazni.”

2. §

Az R. 5. § (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A vám ha tó ság a zár jegy fel hasz ná ló nak meg kül di a
meg ren de lés vissza iga zo lá sát, mely a 3. § (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti meg ren de lés ese té ben a köz pon ti elekt ro -
ni kus szol gál ta tó rend szer rõl szó ló 182/2007. (VII. 10.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: KR ren de let) 2. § g) pont -
já ban meg ha tá ro zott ér te sí té si tár hely (a to váb bi ak ban:
KR ér te sí té si tár hely) út ján tör té nik.

(4) Ha a zár je gyek ki adá sá nak – a Jöt.-ben és e ren de let -
ben elõ írt – fel té te lei hi á nyoz nak, vagy a zár jegy fel hasz -
ná ló nak a vám ha tó ság felé meg nem fi ze tett vég re hajt ha tó
jö ve dé ki adó tar to zá sa van – nem ért ve ide, ha arra rész let -
fi ze tést vagy fi ze té si ha lasz tást en ge dé lyez tek –, a Hi va tal
a ki adás el uta sí tá sá ról ha tá ro zat ban dönt.”

3. §

Az R. 8. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A zár je gyet az al ko hol ter mék azon leg ki sebb cso -
ma go lá si (ki sze re lé si) egy sé gé re (a to váb bi ak ban: fo -
gyasz tói cso ma go lás) kell fel ra gasz ta ni, amely ben az al ko -
hol ter mék köz vet le nül a fo gyasz tó hoz ke rül. A zár je gyet
úgy kell fel he lyez ni, hogy a zár je gyen fel tün te tett szö veg
és sor szám ol vas ha tó, a vo nal kód tel jes ter je del mé ben lát -
ha tó le gyen.”

4. §

Az R. 10. § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az al ko hol ter mék pa lack ba tör té nõ ki sze re lé se ese -
tén a zár je gyet a nya kon és a zá ró ku pa kon át hú zód va úgy
kell fel ra gasz ta ni, hogy a zár jegy a pa lack nyi tá sa kor el té -
põd jön, va la mint a vo nal kód és a sor szám ne a zá ró ku pa -
kon hú zód jon át, ha nem azok a pa lack nya kán a sík fe lü let -
tõl leg ke vés bé el té rõ fe lü let re es se nek.

(2) Amennyi ben az al ko hol ter mék kü lön le ges for má jú
vagy zá rá si módú pa lack ban, vagy nem pa lack ban, ha nem
at tól el té rõ fo gyasz tói cso ma go lás ban ke rül for gal ma zás -
ra, a zár je gyet a Hi va tal ál tal elõ ze te sen – a zár jegy ada ta i -
nak ol vas ha tó sá gá ra, lát ha tó sá gá ra és el té põ dé sé re vo nat -
ko zó ren del ke zé sek ér te lem sze rû fi gye lem be vé te lé vel –
jó vá ha gyott mó don kell a fo gyasz tói cso ma go lás ra fel he -
lyez ni.”

5. §

Az R. a 11. §-t kö ve tõ en ki egé szül a kö vet ke zõ al cím -
mel és 11/A–11/C. §-ok kal:

„Napi adatszolgáltatás zárjegyfelhasználásról

11/A. § (1) A zár jegy fel hasz ná ló a Jöt. 73. § (12) be kez -
dé sé ben elõ írt napi adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét (a to -
váb bi ak ban: napi adat szol gál ta tás) a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti adat tar ta lom mal, a fel he lye zett zár je gyek sor -
szám tar to má nyát

a) az al ko hol ter mé ke i re ál ta la al kal ma zott glo bá lis áru
azo no sí tó szám [a to váb bi ak ban: EAN (GTIN) szám],
vagy

b) – amennyi ben a zár jegy fel hasz ná ló az al ko hol ter mé -
ke i re nem al kal maz EAN (GTIN) szá mot – a vám ha tó ság
ál tal kép zett egye di azo no sí tó szám (a to váb bi ak ban: VP
ter mék azo no sí tó-szám)
sze rint rész le tez ve kö te les tel je sí te ni.

(2) A zár jegy fel hasz ná ló kö te les
a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben al ko hol ter -

mé kei EAN (GTIN) szá mát a 4. szá mú mel lék let
I–II. pont ja sze rin ti adat tar ta lom mal be je len te ni,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben al ko hol ter -
mé ke i re VP ter mék azo no sí tó-szá mot – a 4. szá mú mel lék -
let I. és III. pont ja sze rin ti ada tok meg adá sá val – igé nyel ni
az e cél ra rend sze re sí tett, a vám ha tó ság in ter ne tes hon lap -
ján köz zé tett, nyom tat vány ki töl tõ prog ram se gít sé gé vel
ki töl tött nyom tat vá nyon.

(3) Az EAN (GTIN) szá mok be je len té sét, il let ve a VP
ter mék azo no sí tó-szá mok igény lé sét az elsõ al ka lom mal
tel je sí ten dõ napi adat szol gál ta tás idõ pont ját leg alább 20,
il let ve – a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti be nyúj tás ese -
tén – 15 mun ka nap pal meg elõ zõ en kell meg ten ni. Ezt kö -
ve tõ en csak az elsõ be je len tés ben, il let ve igény lés ben nem
sze rep lõ to váb bi al ko hol ter mék elõ ál lí tá sa, for gal ma zá sa,
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va la mint a be je len tett EAN (GTIN) szá mú vagy VP ter -
mék azo no sí tó-szám mal ren del ke zõ al ko hol ter mék jel lem -
zõ i nek mó do su lá sa, il let ve zár jegy fel hasz ná ló ál ta li gyár -
tá sá nak vég le ges meg szün te té se ese tén kell a vál to zá so kat
be je len te ni, a zár jegy fel hasz ná lás elõtt leg alább 10, il let ve 
– a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti be nyúj tás ese tén –
5 mun ka nap pal meg elõ zõ en, il let ve a gyár tás meg szün te -
té sé nek nap ját kö ve tõ 30 mun ka na pon be lül.

(4) Az EAN (GTIN) szá mok be je len té sét, il let ve a
VP ter mék azo no sí tó-szá mok igény lé sét a (2) be kez dés
sze rin ti nyom tat vány

a) a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hi va tal hoz pos tai
úton, vagy

b) elekt ro ni kus úton, a 11/C. §-nak a napi adat szol gál -
ta tás elekt ro ni kus be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
ér te lem sze rû al kal ma zá sá val
tör té nõ be nyúj tá sá val kell meg ten ni.

(5) A vám ha tó ság a VP ter mék azo no sí tó-szá mo kat az
igény lés a (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti be nyúj tá sa ese tén 
pos tai úton, a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti be nyúj tás ese -
tén pe dig elekt ro ni ku san – a KR ér te sí té si tár hely út ján –
kül di meg, az igény lés be ér ke zé sé nek idõ pont ját kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül.

(6) A (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti, elekt ro ni ku san be -
nyúj tott be je len tés, il let ve ké re lem fo ga dá sá ra, rög zí té sé -
re, be ér ke zé sé nek idõ pont já ra és vissza iga zo lá sá ra a
11/C. §-nak az elekt ro ni ku san tel je sí tett napi adat szol gál -
ta tás ezen ese te i re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fe le -
lõ en al kal maz ni.

(7) A vám ha tó ság el len õr zé sét meg elõ zõ en ész lelt,
 elütés, el gé pe lés vagy ha son ló ad mi niszt ra tív okok mi att
hi bá san tel je sí tett EAN (GTIN) szám be je len tést a zár -
jegy fel hasz ná ló a (2) be kez dés sze rin ti nyom tat vány fel -
hasz ná lá sá val mó do sít hat ja.

11/B. § A zár jegy fel hasz ná ló a napi adat szol gál ta tást az
e cél ra rend sze re sí tett, a vám ha tó ság in ter ne tes hon lap ján
köz zé tett, nyom tat vány ki töl tõ prog ram se gít sé gé vel ki töl -
tött nyom tat vány

a) pos tai úton, a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hi va -
tal hoz tör té nõ be nyúj tá sá val, vagy

b) elekt ro ni kus úton tör té nõ meg kül dé sé vel
tel je sí ti.

11/C. § (1) A vám ha tó ság a napi adat szol gál ta tás elekt -
ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez a köz pon ti elekt ro ni kus 
szol gál ta tó rend sze ren (a to váb bi ak ban: KR) ke resz tül
hoz zá fér he tõ in for ma ti kai rend szert (a to váb bi ak ban: in -
for ma ti kai rend szer) mû köd tet.

(2) A napi adat szol gál ta tás elekt ro ni kus úton tör té nõ
tel je sí té sé hez a zár jegy fel hasz ná ló nak, il let ve a zár jegy -
fel hasz ná ló ál tal meg ha tal ma zott vagy meg bí zott, az adó -
zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény 7. § (3) be kez -
dé se sze rint ál lan dó kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ sze -
mély nek (a to váb bi ak ban: kép vi se lõ) a KR ren de let ben
meg ha tá ro zott ügy fél ka pu val kell ren del kez nie (a továb -
biakban: el já rá si jo go sult ság).

(3) A zár jegy fel hasz ná ló, il let ve a kép vi se lõ az el já rá si
jo go sult sá gát a napi adat szol gál ta tás elekt ro ni kus úton tör -
té nõ elsõ tel je sí té sét leg alább 30 mun ka nap pal megelõ -
zõen a vám ha tó ság ál tal erre rend sze re sí tett – a vám ha tó -
ság in ter ne tes hon lap ján köz zé tett – nyom tat vá nyon a
vám ha tó ság hoz be je len ti, és ugyan ezen nyom tat vá nyon
kell az el já rá si jo go sult ság ban be kö vet ke zett min den ne mû 
vál to zást is be je len te nie. Amennyi ben a zár jegy fel hasz ná -
ló a napi adat szol gál ta tást ugyan azon kép vi se lõ út ján kí -
ván ja tel je sí te ni, mint az elekt ro ni kus jö ve dé ki adó-be val -
lá si kö te le zett sé gét, a kép vi se lõ a napi adat szol gál ta tás tel -
je sí té sé re vo nat ko zó kép vi se le ti jo go sult sá gát mó do sí tás -
ként je len ti be.

(4) A be je len tés alap ján a vám ha tó ság a zár jegy fel hasz -
ná lót, il let ve a kép vi se lõt nyil ván tar tás ba ve szi, a be je len -
tett vál to zá so kat rög zí ti, és er rõl a zár jegy fel hasz ná lót pos -
tai úton ha la dék ta la nul ér te sí ti.

(5) A vám ha tó ság a napi adat szol gál ta tás elekt ro ni kus
úton tör té nõ tel je sí té sé hez olyan elekt ro ni kus nyom tat -
ványt biz to sít, me lyet ki töl tés után a rend szer ré szét ké pe -
zõ tit ko sí tá si el já rást kö ve tõ en a zár jegy fel hasz ná lón kí vül 
csak a vám ha tó ság is mer het meg.

(6) A zár jegy fel hasz ná ló, il let ve a kép vi se lõ a napi adat -
szol gál ta tás elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sét – si ke res
sze mély azo no sí tást kö ve tõ en – a KR út ján kez de mé nyez -
he ti.

(7) A KR a ki töl tött, meg kül dött elekt ro ni kus nyom tat -
ványt ha la dék ta la nul ér kez te tõ szám mal és idõ bé lyeg zõ -
vel lát ja el. A KR a napi adat szol gál ta tást a (6) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint kez de mé nye zõ zár jegy fel hasz ná lót,
il let ve kép vi se lõt az elekt ro ni kus nyom tat vány be ér ke zé -
sé nek idõ pont já ról és ér kez te tõ szá má ról elekt ro ni kus üze -
net for má já ban a KR ér te sí té si tár hely szol gál ta tá sán ke -
resz tül ér te sí ti. A KR ál tal kül dött, idõ bé lyeg zõ vel el lá tott
ér te sí tés ben sze rep lõ be ér ke zé si idõ pont egy út tal az elekt -
ro ni kus nyom tat vány vám ha tó ság hoz tör tént be ér ke zé sé -
nek idõ pont ját is je lö li.

(8) A vám ha tó ság az elekt ro ni kus nyom tat vány ada ta it
in for ma ti kai rend sze ré ben rög zí ti.

(9) Ha a vám ha tó ság a KR-bõl át vett elekt ro ni kus
nyom tat vány ról meg ál la pít ja, hogy az idõ bé lyeg zõ ben fel -
tün te tett idõ pon tot meg elõ zõ en a nyom tat vá nyon sze rep lõ
tárgy nap te kin te té ben már tel je sí tet ték a napi adat szol gál -
ta tást, az elekt ro ni kus nyom tat vány ada ta i nak fel dol go zá -
sát – a ja ví tás ra irá nyu ló elekt ro ni kus nyom tat vány ese tét
ki vé ve – vissza uta sít ja, és er rõl a napi adat szol gál ta tást a
(6) be kez dés ben fog lal tak sze rint kez de mé nye zõ zár jegy -
fel hasz ná lót, il let ve kép vi se lõt a KR ér te sí té si tár hely út -
ján tá jé koz tat ja.

(10) A napi adat szol gál ta tás elekt ro ni kus úton tör tént
tel je sí té sé nek idõ pont ja az idõ bé lyeg zõ ben sze rep lõ idõ -
pont.

(11) Amennyi ben az in for ma ti kai rend szer ben üzem za -
var tör té nik, a vám ha tó ság – a KR ren de let 40. §-ában a
csat la ko zott szer ve zet re elõ ír ta kon túl – az üzem za var ról,
il le tõ leg az üzem za var el há rí tá sát kö ve tõ en an nak kez dõ
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és meg szû né si idõ pont já ról ha la dék ta la nul köz le ményt
tesz köz zé a sa ját in ter ne tes hon lap ján.

(12) A vám ha tó ság a napi adat szol gál ta tás elekt ro ni kus
úton tör té nõ tel je sí té se so rán szük sé ges in for ma ti kai kö ve -
tel mé nye ket, il let ve a szük sé ges tá jé koz ta tá so kat a kor -
mány za ti por tá lon, il let ve a vám ha tó ság hon lap ján köz zé -
te szi.

(13) A vám ha tó ság az in for ma ti kai kö ve tel mé nyek
meg vál to zá sát a vál to zás idõ pont ját leg alább 30 nap pal
meg elõ zõ en köz zé te szi.”

6. §

(1) Az R. 14. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Té te les el szá mo lás ese tén a zár jegy fel hasz ná ló a
meg sé rült zár je gye ket kö te les azok da rab ja i nak össze ra ká -
sá val gyûj tõ ív re fel ra gasz ta ni. A meg sé rült zár jegy csök -
ken tõ té tel ként csak ak kor fo gad ha tó el, ha an nak több
mint 50%-át fel ra gasz tot ták a gyûj tõ ív re, és meg ál la pít ha -
tó an nak hi te les sé ge és sor szá ma, va la mint azon újabb, is -
mé telt fel hasz ná lás nyo mai nem lát ha tók. Egy gyûj tõ ív re
50 db sé rült zár je gyet kell fel ra gasz ta ni.”

(2) Az R. 14. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés sze rint el szá mol ha tó (le ír ha tó) zár -
jegy mennyi ség leg fel jebb

a) 0,5%, az 5000 db/óra ka pa ci tás alat ti cso ma go ló gép -
pel tör té nõ zár jegy fel he lye zés ese tén,

b) 0,75%, az 5000 db/óra vagy an nál na gyobb ka pa ci -
tá sú cso ma go ló gép pel tör té nõ zár jegy fel he lye zés ese tén.”

7. §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

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

(3) Az R. az e ren de let 3. és 4. szá mú mel lék le te sze rin ti
3. és 4. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

8. §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 11/A. §-a, va la mint
4. szá mú mel lék le te 2008. jú ni us 1-jén lép ha tály ba, az zal,
hogy

a) a 11/A. § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it 2008. jú -
li us 1-jé tõl kell al kal maz ni; 

b) az e ren de let ki hir de té se kor az R. 2. § (1) be kez dé sé -
nek ren del ke zé sei sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ zár -

jegy fel hasz ná ló az EAN (GTIN) szám be je len té si, il let ve
VP ter mék azo no sí tó-szám igény lé si kö te le zett sé gé nek
elõ ször leg ké sõbb 2008. jú ni us 10-éig, il let ve – a 11/A. §
(4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti be nyúj tás ese tén –
2008. jú ni us 15-éig kö te les ele get ten ni, és a vám ha tó ság a
VP ter mék azo no sí tó-szá mot leg ké sõbb 2008. jú ni us
25-éig kö te les az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 11/A. §
(5) be kez dé se sze rin ti mó don meg kül de ni a zár jegy fel -
hasz ná ló ré szé re.

(3) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 11/C. §-a 2008. jú -
ni us 1-jén lép ha tály ba, az zal, hogy az e ren de let ki hir de té -
se kor az R. 2. § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sei sze rin ti
fel té te lek nek meg fe le lõ azon zár jegy fel hasz ná ló ese té ben, 
aki a napi adat szol gál ta tás elekt ro ni kus úton tör té nõ be -
nyúj tá sát vá laszt ja, az el já rá si jo go sult ság ra vo nat ko zó be -
je len tést leg ké sõbb 2008. jú ni us 10-éig kell meg ten ni.

(4) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 3. § (1) be kez dé se
és 5. § (3) be kez dé se 2008. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(5) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek III. pont ja 2008. ok tó -
ber 1-jén lép ha tály ba.

(6) 2008. jú li us 1-jén az R. 10. § (3) és (4) be kez dé se ha -
tá lyát vesz ti az zal, hogy

a) a vám ha tó ság ál tal le gyár ta tott, a 2008. jú ni us 30-án
ha tá lyos 1. szá mú mel lék let sze rin ti zár je gyek bõl (a to váb -
bi ak ban: régi zár jegy) e  ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap -
ján még ki nem adott zár je gyek – a kész le tek ki fo gyá sá ig – 
a zár jegy fel hasz ná lók nak to vább ra is ki ad ha tók;

b) az e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján a zár jegy fel -
hasz ná ló kész le té ben lévõ, il let ve a vám ha tó ság ál tal az
a) pont sze rint ki adott régi zár je gyek leg ké sõbb 2008.
szep tem ber 30-áig to vább ra is fel hasz nál ha tók;

c) a 2008. ok tó ber 1-jén kész le ten ma radt régi zár je -
gyek kész le té rõl a zár jegy fel hasz ná ló nak – a zár je gyek
sor szá mát (sor szám tar to má nyát) és vá lasz ték meg je lö lé sét 
tar tal ma zó – jegy zé ket kell ké szí te nie 2008. szep tem ber
30. nap já val, a régi zár je gye ket el kü lö nít ve kell tá rol ni,
me lye ket a vám ha tó ság nak a 2008. szep tem ber 30-át kö -
ve tõ el szá mo lás so rán be kell von nia, és egy ide jû leg in téz -
ked nie kell meg sem mi sí té sük iránt.

(7) 2008. ok tó ber 1-jén az R. 4. §-a ha tá lyát vesz ti.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 7. §
(1) be kez dé sé ben az „or szá gos pa rancs nok ság” szö veg -
rész he lyé be a „Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá ga (a to váb bi ak ban: or szá gos pa rancs nok ság)” szö -
veg, va la mint 7. § (3) be kez dé sé ben az „a 2. § (3) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be az „az 5. § (3) be kez dé sé ben”
szö veg lép.

(9) 2008. ok tó ber 1-jén az R. 2. § (3) be kez dé sé ben a
„zár jegy-meg ren de lés hez csa tol nia kell” szö veg rész he -
lyé be a „zár jegy-meg ren de lé sé ben meg kell ad nia” szö -
veg, 8. § (3) be kez dé sé ben a „ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó
vám hi va talt” szö veg rész he lyé be a „jö ve dé ki adó ügy nek
nem mi nõ sü lõ jö ve dé ki üggyel, to váb bá a jö ve dé ki adó -
ügyek kö zül a ha tó sá gi fel ügye let ke re té ben vég zen dõ
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adóz ta tá si fel adat, il let ve a Jöt. 15. § (1) és (2) be kez dé se
és 65. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti adó fi ze té si kö te le -
zett ség gel kap cso la tos adóz ta tá si fel adat el lá tá sá ra kü lön
jog sza bály ban ha tás kör rel és il le té kes ség gel fel ru há zott
vám szer vet (a to váb bi ak ban: ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó
vám hi va tal)” szö veg lép.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. számú melléklet
a 11/2008. (V. 9.) PM rendelethez

„1. számú melléklet
a 36/1997. (XI. 26.) PM rendelethez

A zárjegyek leírása

1. Al ko hol ter mék zár jegy

Le írá sa:
A zár jegy fek võ tég la lap ala kú, szí ne ké kes zöld össz ha -

tá sú, kék és zöld biz ton sá gi (gu il lo che) nyo mat tal, ben ne
ugyan ezen szí nek hasz ná la tá val Mer kúr emb lé ma. A zár -
je gyen a „Sze szes ital zár jegy” és az „Adó zott ter mék” fel -
irat sö tét kék, a sor szám, va la mint a vo nal kód fe ke te szí nû.
A zár je gyen sza bad szem mel nem lát ha tó, UV-fény re re a -
gá ló Mer kúr emb lé ma és hul lám vo na la kat tar tal ma zó biz -
ton sá gi al nyo mat is ta lál ha tó. A zár jegy jobb ol da li szé lén
5 mm szé les ség ben ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott, egye di
ar cu lat tal és vé del mi ele mek kel el lá tott ho log ram csík van
el he lyez ve.

Mé ret (vá lasz ték) és al kal maz ha tó ság:

45x12 mm: 0,02–0,5 li ter kö zött
(0,02 li ter, 0,03 li ter, 0,04 li ter, 0,05 li ter, 0,10 li ter,

0,20 li ter, 0,35 li ter, 0,50 li ter)

80x16 mm: 0,2–1,125 li ter kö zött
(0,20 li ter, 0,35 li ter, 0,50 li ter, 0,70 li ter, 1,00 li ter,

1,125 li ter)

100x16 mm: 1,5–10,00 li ter kö zött

(1,50 li ter, 2,00 li ter, 2,50 li ter, 3,00 li ter, 4,50 li ter,
5,00 li ter, 10,00 li ter)

Tech no ló gia:

Nyom ta tás négy szín nel, eb bõl egy szín UV-fény re zöl -
de sen re a gá ló.

Anya ga:

Spe ci á lis, csak erre a cél ra le gyár tott, 70 gram mos pa -
pír, amely UV-fény ben sár ga és kék szí nû, ter mé sze tes
fény nél vö rös szí nû pely he zõt tar tal maz, és ve gyi vé de -
lem mel, va la mint spe ci á lis, csak erre a cél ra le gyár tott ho -
log ram csík kal van el lát va.

Sor szám:

Egy szer há rom ka rak te res és egy szer két ka rak te res be tû -
jel bõl és nyolc szám ból álló sor szám (XXX0000000XX0).

Vo nal kód:

A sor szá mot CODE 128 for má ban meg je le ní tõ, vo na -
lak ból álló jel.

Ki sze re lé si egy ség:

A mé ret re vá gott zár je gyek 500-an ként sza la go zott kö -
te ge.

Cso ma go lá si egy ség:

A 80×16 mm és a 100×16 mm mé re tû zár jegy ese tén
20 000 da ra bon ként, a 45×12 mm mé re tû zár jegy ese tén
25 000 da ra bon ként do boz ba rak va oly mó don, hogy a zár -
je gyek a do bozt tel jes ter je del mé ben ki tölt sék.”
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2. számú melléklet a 11/2008. (V. 9.) PM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 36/1997. (XI. 26.) PM ren de let hez

Zárjegy megrendelõlap

I. Meg ren de lõ ada tai: 

A meg ren de lõ meg ne ve zé se (neve): .............................................................................................................................

A meg ren de lõ jö ve dé ki en ge dély szá ma (zár je gyet fel hasz ná ló te lep hely re vo nat ko zó an): .........................................
VPID (vám azo no sí tó) szá ma: .......................................................................................................................................

Adó szám: ......................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ te vé keny sé gé nek mi nõ sé ge (adó rak tár/be jegy zett ke res ke dõ/nem be jegy zett ke res ke dõ/kö zös sé gi ke -
res ke del mi te vé keny sé get vég zõ/im por tõr): .......................................................................................................................

Szék he lye (pon tos címe): ..............................................................................................................................................

Te le fon(te le fax)szá ma: .................................................................................................................................................

Pénz for gal mi jel zõ szá ma, szám la ve ze tõ pénz in té ze te: .................................................................................................

A zár je gyet fel hasz ná ló te lep hely meg ne ve zé se és pon tos címe: .................................................................................

A zár jegy át vé te lé nek kért idõ pont ja: ...........................................................................................................................

A zár jegy meg ren de lõ alá írá sa és bé lyeg zõ le nyo ma ta: .................................................................................................

II. Az igé nyelt zár jegy mennyi sé ge da rab ban, mé ret vá lasz té kon ként rész le tez ve: ......................................................

III. A más tag ál lam ból be szer zés re ke rü lõ al ko hol ter mék utá ni adó kö te le zett ség 2. § (3) be kez dés sze rin ti le ve ze té se.”

3. szá mú mel lék let a 11/2008. (V. 9.) PM ren de let hez

„3. szá mú mel lék let a 36/1997. (XI. 26.) PM ren de let hez

A fel he lye zett zár je gyek rõl tel je sí ten dõ adat szol gál ta tás adat tar tal ma
(te lep he lyen ként)

I. Fel he lye zés/Bel föl dön tör té nõ fo ga dás/Bel föld re tör té nõ be szál lí tás nap ja (tárgy nap): ...........................................

II. Zár jegy fel hasz ná ló ada tai: 
  1. név: ....................................................................................................................................................................
  2. adó szám: ...........................................................................................................................................................
  3. VPID szám: .......................................................................................................................................................
  4. te lep hely jö ve dé ki en ge dély szá ma: ...................................................................................................................
  5. zár je gyet fel hasz ná ló tá ro ló te lep hely címe (kül föl di zár jegy fel he lye zés ese tén az a cím, ahon nan a zár je gyet

        ki szál lí tot ták): ......................................................................................................................................................

III. Zár jegy fel hasz ná lá si ada tok:
  [al ko hol ter mék vá lasz té kon ként, EAN (GTIN) szám/VP ter mék azo no sí tó-szám sze rint]

  1. Az al ko hol ter mék EAN (GTIN) szá ma/VP ter mék azo no sí tó-szá ma: ...............................................................

  2. Fel hasz nált zár jegy sor szám tar to mány
    a) kez de te (leg ki sebb szám ér ték): ................................................................................................................
    b) vége (leg na gyobb szám ér ték): .................................................................................................................
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  3. Pa lac ko zott (ki sze relt) al ko hol ter mék mennyi sé ge

    a) a fo gyasz tói cso ma go lás sze rin ti mennyi sé gi egy ség ben (pa lack stb.):

    b) az adó alap já ul szol gá ló mennyi sé gi egy ség ben:”

4. szá mú mel lék let a 11/2008. (V. 9.) PM ren de let hez

„4. szá mú mel lék let a 36/1997. (XI. 26.) PM ren de let hez

EAN (GTIN) szám be je len tés/VP ter mék azo no sí tó-szám igény lés

I. Zár jegy fel hasz ná ló ada tai:

  1. név: ....................................................................................................................................................................

  2. adó szám: ...........................................................................................................................................................

  3. VPID szám: .......................................................................................................................................................

II. EAN (GTIN) szám be je len tés/mó do sí tás

Az egy EAN (GTIN) szám alá so rolt al ko hol ter mék

  1. EAN (GTIN) szá ma

  2. ke res ke del mi meg ne ve zé se

  3. név le ges ûr tar tal ma (li ter ben)

  4. cím kén fel tün te tett al ko hol tar tal ma (tér fo gat szá za lék ban)

  5. vám ta ri fa szá ma

  6. faj ta kód ja

  7. be je len tés/mó do sí tás oka (kar ban tar tá si jel)

    a) U – új EAN (GTIN) szám

    b) M – mó do sí tott EAN (GTIN) szám

    c) T – tö rölt EAN (GTIN) szám

  8. EAN (GTIN) szám ér vé nyes sé ge

   (U és M kar ban tar tá si jel ese té ben az ér vé nyes ség kez de te, T ese té ben az ér vé nyes ség vége)

III. VP ter mék azo no sí tó-szám igény lés/mó do sí tás

Az egy VP ter mék azo no sí tó-szám alá so rol ni kért/so rolt al ko hol ter mék

  1. VP ter mék azo no sí tó-szá ma (csak mó do sí tás ese té ben töl ten dõ ki)

  2. ke res ke del mi meg ne ve zé se

  3. név le ges ûr tar tal ma (li ter ben)

  4. cím ké jén fel tün te tett al ko hol tar tal ma (tér fo gat szá za lék ban)

  5. vám ta ri fa szá ma

  6. faj ta kód ja

  7. be je len tés/mó do sí tás oka (kar ban tar tá si jel)

    a) U – új VP ter mék azo no sí tó-szám

    b) M – mó do sí tott VP ter mék azo no sí tó-szám

    c) T – tö rölt VP ter mék azo no sí tó-szám

  8. VP ter mék azo no sí tó-szám ér vé nyes sé ge (csak mó do sí tás ese té ben töl ten dõ ki)

   (U és M kar ban tar tá si jel ese té ben az ér vé nyes ség kez de te, T ese té ben az ér vé nyes ség vége)”
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 III. rész HATÁROZATOK

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
22/2008. (V. 9.) KüM

határozata

a Fogyatékossággal élõ személyek jogairól  szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl  szóló 2007. évi XCII. tör vény 2–3.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 2007. évi XCII. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny 2007. jú li us 6-ai szá má ban ki hir de tett, a Fo gya té kos ság gal élõ sze -
mé lyek jo ga i ról  szóló egyez mény 45. cikk (1) be kez dé se sze rint az Egyez mény a hu sza dik meg erõ sí tõ vagy csat la ko zá si
ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály ba.

Az Egyez mény hez kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy zõ könyv 13. cikk (1) be kez dé se sze rint az Egyez mény ha tály ba lé pé sé -
tõl füg gõ en a Jegy zõ könyv a ti ze dik meg erõ sí tõ vagy csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ har min ca dik na pon
lép ha tály ba.

Az Egyez mény 45. cikk (1) be kez dé se sze rin ti le tét be he lye zés re 2008. áp ri lis 2-án ke rült sor.
A Jegy zõ könyv 13. cikk (1) be kez dé se sze rin ti le tét be he lye zés re 2008. feb ru ár 7-én ke rült sor.
A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi XCII. tör vény 5.  § (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Fo gya té -

kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i ról  szóló egyez mény és az ah hoz kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
2007. évi XCII. tör vény 2–3.  §-ai 2008. má jus 3-án, azaz ket tõ ezer-nyolc má jus har ma di kán ha tály ba lép tek.

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

A külügyminiszter
23/2008. (V. 9.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egymás nevében a vízumok
kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ

kölcsönös eljárásról  szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2008. évi XIV. tör vény 2–3.  §-ai hatálybalépésérõl

A 2008. évi XIV. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny 2008. áp ri lis 17-én meg je lent 62. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Svéd Ki rály ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio -
met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról  szóló Meg ál la po dás
5. cik ke sze rint a Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai
úton ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges, nem ze ti jo guk ban fog lalt fel té te le ket 
tel je sí tet ték.

A Meg ál la po dás 5. cik ke sze rin ti jegy zék vál tás ra 2008. áp ri lis 25-én ke rült sor.
A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2008. évi XIV. tör vény 5.  § (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar Köz tár -

sa ság Kor má nya és a Svéd Ki rály ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus
ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 2008. évi XIV. tör vény 2–3.  §-ai 2008. má jus 1-jén, azaz ket tõ ezer-nyolc má jus el se jén ha tály ba lép tek.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000.(XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig kö zé tet te ken kí vül – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek
sorszámát teszi közzé:

907103E
319248C
773408A
948878G
143310C
098219G
971951G
362643A
864082E
943791H
423577G
039532F
432548C
846098E
728500H
247679F
572230E
583243E
831919E
871602B
304994A
589515E
027109D
283006H
573985B
083521G
973606B
700902E
528937B
743997D
704848B
672244C
657786G
187386F
935827B
189622G
334354D
093200F
192927H
083298E
726590H
822733C

180702A
264567E
036594E
032654H
724564F
610856D
027329H
012264C
732516G
379674D
326676D
323927G
488731A
427918D
125784H
924903E
004665F
303931D
317288G
149304A
000553D
547431C
796549G
601344A
527349B
348482G
242039D
096935E
869233B
439929E
235255B
349306E
410902E
641569D
858076C
603180E
155703F
102179G
724714A
339579E
979782G
553989G
949603B
462850G
562985D
065414G
639695G
380318B
986628D
586049D
649642A
356332A
432981E
363874B
695532D
587395A
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065769A
026179B
490971C
428407B
934767B
211978D
077336G
177827E
847326F
308288F
775578E
059488D
237594F
634552B
644346D
638760D
534390B
580964H
472993E
312297A
437422A
384784C
188553A
496075G
563387H
277733H
106380B
561623D
814690F
399288F
195022B
661625B
729289G
972734G
352323C
539024F
030519D
930461A
501999D
688304C
029257B
982921H
039628D
532301D
997518D
838778H
012536A
009849A
863212A
364304D
009984A
874494B
336614G
341621F
519491B
861832E

641985D
506254A
723138B
379710A
852308C
598549H
466708C
091317C
091307C
659163G
112078G
532761A
508914G
700586B
166761A
496665A
531530A
311649D
087717H
020728G
981327G
735202C
682835F
702552D
967557G
613069H
926322B
515460F
678228E
655397F
461859F
605408D
947989B
678010D
680651G
345217D
256590E
050167D
478888F
671137D
688588G
318689E
432068E
859151H
776675E
718575D
136414F
052758D
015614G
081783C
606502H
636451F
174535A
316232C
027097A
079552E
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576966C
263711H
632557D
315318H
174209H
101954H
745727F
833428F
869869C
907358F
992991C
722924E
664233C
524004B
494857B
227458B
255470H
124617C
406077F
956158A
063553F
992239E
713303E
223859B
397779E
475204G
507842G
759316D
164893A
643036G

762513E
850124E
835927D
772744D
423524A
713456D
328188B
292846C
768681F
621890B
379036E
121632H
976195D
649358G
423856H
516391B
245503F
161817C
497172G
224385G
559553D
502518D
839369E
599909H
514693G
363426A
651248H

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi 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  kiadó 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 de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi 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
 kiadó 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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

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

a

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

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