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Eur6pai keretegyezmenya teruleti
onkormanyzatok es kozigazgatasi

szervek egyuttm(j kodeseroI
Madrid, 1980.majus 21.
BEVEZETO

Az Eur6pa Tanaesnak a jelen egyezmenyt alMr6
tagallamai,
tekintetbe veve, hogy mikent az Eur6pa Tanaes eelja
a tagjai kozotti szorosabb kapesolat letrehozasa es az
egyiittmukodes el6segitese,
tekintetbe veve, hogy mikent azt az Eur6pa Tanaes
Alapokmanyanak 1. Cikke meghatirozza, e eel elerese
ktilonoskeppen a kozigazgatas teren kotend6 szerz6desek altal val6sul meg,
tekintetbe veve, hogy az Eur6pa Tanaes biztositja az
eur6pai tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek kozremukodeset e eeljanak elerese erdekeben,
tekintetbe veve, hogy e eel megval6sitasa szempontjab61 a hatarmenti teriileti onkormanyzatok es
kozigazgatasi szervek egyiittmukodese fontos lehet
olyan teriileteken, mint a regionalis varos- es kozsegfejlesztes, komyezetvedelem, kozossegi infrastruktura
es lakossagi szolgaltatasok, valamint a ko1csonossegitsegnylijtas.katasztr6fahelyzetekben,
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szem elott tartva a mult tapasztalatait, amelyek azt
mutatjak, hogy az eur6pai kozsegi, varosi es tertileti
kozigazgatasi szervek kozotti egytittmiikodes megkonynyftette szamukra feladataik hatekonyabb megoldasat,
es ktilOnoskeppen hozzajarult a hatarmenti tertiletek
haladasahoz es fejlodesehez,
abb6l az elhatarozasb6l kiindulva, hogy a leheto legnagyobb mertekben elosegftik a hason16 egytittmiikodeseket, es fgy hozzajarulnak a hatarmenti tertiletek
gazdasagi es tarsadalmi haladasahoz, valamint az Eur6pa nepeit egyesfto baratsag szellemenek fejlesztesehez,
az alabbiakban allapodtak meg:
l.Cikk

Az egyes Szerzodo Felek kotelezik magukat arra,
hogy elomozdftjak es apoljak a sajat, valamint a tObbi
Szerzodo Fel joghat6saga ala tartoz6 tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek kozOttihatarmenti
egytittmiikodest.
Arra tOrekednek, hogy elosegftsek minden, e eel eleresehez sztikseges egyezmeny vagy megallapodas
letrejottet, kelloen figyelembe veve a Szerzodo Felek
eltero alkotmanyos rendelkezeseit.
.

2. Cikk

1. A jelen egyezmeny szempontjab6l a hatarmenti
egytittmiikodesfogalmabatartozikket vagy tobb Szer127
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zodo Fel joghat6sagan beltil levo tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek kozott a j6szomszedi kapesolatok erosftese es tovabbfejlesztese
eeljab61 megval6sul6 tevekenyseg, valamint az e eel
megval6sftasat szolgal6 egyezmeny vagy megaIlapodas
megkot6se.
A hatarmenti egytittmukodes a tertileti onkormanyzatoknak es a kozigazgatasi szerveknek a belso
jogban meghatarozott hataskoreben val6sul meg. E
hataskor hatalyat es jelleget a jelen egyezmeny nem
erinti.
2. A jelen egyezmeny szempontjab61 a "tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek" alatt olyan
onkormanyzatokat, hat6sagokat vagy kozigazgatasi
szerveket kell erteni, amelyek helyi es tertileti feladatokat latnak el es az adott allam belso joga szerint
ilyennek tekintendok. Mindazonaltal barmely Szerzodo
Felnek jogaban all a jelen egyezmeny alMrasakor vagy
az Eur6pa Tanaes Fotitkarahoz intezett kesobbi bejelentes utjan megnevezni azokat az onkormanyzatokat,

hat6sagokatvagy kozigazgatasiszervezeteket,illetoleg
azokat a temakat vagy formakat,amelyekreaz egyezmeny hatalyat behatarolni kfvanja, illetoleg azokat,
amelyeket ki kfvan zarni az egyezmeny hatalya al6l.
3. Cikk
1. A jelen egyezmeny eelkituzeseinek megval6sftasa
erdekeben a Szerzodo Felek a 2. Cikk 2. szakaszanak
rendelkezeseiben foglaltaknak megfeleloen batorftjak a
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teruleti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek azon
kezdemenyezeseit, amelyekre az Eur6pa Tanaesban a
tertileti onkormanyzatok kozotti keretegyezmenyekre
kidolgozott alapelvek osztOnoznek.Amennyiben sztiksegesnek ftelik, figyelembe vehetik az Eur6pa Tanaes
kereteben a tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi
szervek egytittmiikodesenek megkonnyftese eeljab6l
kidolgozott tObboldalu, allamok kozotti mintaegyezmenyeket.
A megkotendo megallapodasok es egyezmenyek a
jelen egyezmenyhez 1.1-1.5., valamint 2.1-2.6. sorszamok alatt esatolt minta es keretmegallapodasokon,
szabalyzatokon es szerzodeseken alapulnak, azokkal az
elteresekkel, amelyeket a Szerzodo Fel saj<itoshelyzete
megkfvan. A mintamegallapodasok, szabalyzatok es
szerzodesek esak iranymutat6 jellegiiek, szerzodeses
erejtik nines.
2. Abban az esetben, ha a Szerzodo Felek sztiksegesnek
ftelik allamkozi szerzodesek koteset, ezekben meghatarozzak - egyebek kozott " azokat a kereteket, formakat
es korl<itokat,amelyeken beltil a hatarmenti egytittmiikodesben erintett tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek lehetoseget kapnak a eselekvesre. Mindegyik egyezmeny meghatarozhatja azokat a hat6sagokat es testtileteket, amelyekre nezve alkalmazasra kerul.
3. Az elozo rendelkezesek nem gatoljak a Szerzodo
Feleket abban, bogy kozos megegyezes alapjan a
hatarmenti egytittmiikodes mas formait is alkalmazzak.
Ugyszinten a jelen egyezmeny rendelkezesei nem er129
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telmezhetok ugy, bogy ervenytelenftenek a mar megkotOttegyiittmukodesi szerzodeseket.
4. Az egyezmenyek es megallapodasok megkotesenel
kello figyelmet szentelnek az egyes Szerzodo Felek
belso joga altal a nemzetkozi kapcsolatok vitelere es az
altalanos politika alakftasara meghatarozott hataskoroknek, valamint azoknak a felligyeleti es ellenorzesi
szabalyoknak, amelyeknek a terlileti onkormanyzatok
es kozigazgatasi szervek alanyai lehetnek.
5. Ez okb6l barmely Szerzodo Fel a jelen egyezmeny
alafdsakor vagy az Eur6pa Tanacs Fotitkarahozktildott kesobbi ertesftes utjan megjelOlhetiazokat a hat6sagokat, amelyek a Szerzodo Fel belso joganak megfeleloen ellenorzik vagy feltigyelik az erintett terlileti
onkormanyzatokat.

4. Cikk
Az egyes Szerzodo Felek arra tOrekednek, bogy
megoldjak mindazokat a jogi, adminisztratfv es technikai problemakat, amelyek akadalyozzak a hatarmenti
egyiittmukodes fejlodeset es zokkenomentes mukodeset, es e tekintetben a masik erdekelt Szerzodo Fellel
vagy Felekkel a szlikseges mertekben egyeztetnilik
kell.

5. Cikk
Abban az esetben, ha a terlileti onkormanyzatok es
kozigazgatasi szervek hatarmenti egyiittmukodese a je130
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len egyezmeny rendelkezesei szerint valosul meg, a
Szerzodo Felek megfontolhatjak annak eelszeriiseget,
hogy az egytittmiikodo tertileti onkorrnanyzatok es
kozigazgatasi szervek reszere ugyanazokat a kedvezmenyeket biztosftjak, mintha az egytittmiikodes orszagas szinten tOrtenne.
6. Cikk
Az egyes Szerzodo Felek a leheto legteljesebb mertekben biztosftjak a masik Szerzodo Fel altal kert tajekoztatast, hogy ezaltal elOmozdftsaka jelen egyezmeny
altal a masik Szerzodo Felre rott kotelezettsegek teljesfteset.

7. Cikk
Az egyes Szerzodo Felek tigyelnek arra, hogy az
erintett tertileti onkormanyzatokat es kozigazgatasi
szerveket tajekoztassak a jelen egyezmeny szamukra
kfnalt eselekvesi lehetosegeirol.
8. Cikk
1. A Szerzodo Felek tajekoztatjak az Europa Tanaes
Fotitkarat mindenrol, ami a 3. Cikkben foglalt egyezmenyekre es megii11apodasokravonatkozik.
2. Minden olyan javaslatot, amelyet egy vagy tObb Szerzodo Fel tett annak erdekeben, hogy kiegeszftse vagy
fejlessze az egyezmenyt, illetoleg a mintamegallapodasokat es egyezmenyeket, tovabbftjak az
Europa Tanaes Fotitkarahoz. A Fotitkar a javaslatokat
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az Eur6pa Tamics Miniszteri Bizottsaga ele terjeszti,
amely hataroz a tennival6kr61.
9. Cikk
1. Jelen egyezmeny az Eur6pa Tanacs tagallamai szamara
alairasra nyitva all. Az egyezmeny megerosftest, elfogadast vagyj6vahagyastigenyel.A megerosfto,elfogad6 vagy j6vahagy6 okiratot az Eur6pa Tanacs Fotitkaranal helyezik letetbe.
2. Az egyezmeny a negyedik megerosfto, elfogad6 vagy
j6vahagy6 okiiat letetbe helyezesenek idopontja titan
harem h6nappallep hatalyba, felteve, ha az elozoekben meghatarozott alakisagoknak eleget tett orszagok
koztillegalabb ketto kozos hatarral rendelkezik.
3. Az egyezmeny az olyan alair6 allam tekinteteben,
amely azt ut6lag erosfti meg, fogadja el vagy hagyja
j6va, az adott allam megerosfto,elfogad6 vagy j6vahagy6 okiratanak letetbe helyezesenek idopontja
titan harem h6nappallep hatalyba.
10. Cikk
1. Jelen egyezmeny hatalybalepese titan az Eur6pa Tanacs Miniszteri Bizottsaga egyhanguan donthet barmely eur6pai nem tagallam meghfvasar6l a jelen
egyezmenyhez tOrteno csatlakozas erdekeben. E meghfvashoz valamennyi, az egyezmenyt megerosfto allam
beleegyezese sztikseges.
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2. Ez a esatlakozas a esat1akoz6 okiratnak az Eur6pa
Tanaes F6titkanlna1 tOrten6 1etetbehe1yezesiid6pontja
titan harem h6nappa11ephata1yba.
11.Cikk
1. Barme1ySzerz6d6 Fe1fe1mondhatja az egyezmenyt az
Eur6pa Tanaes F6titkarahoz intezett ertesftessel.
2. A fe1mondas az ertesftesnek a F6titkarhoz va16 erkezesenek id6pontja titan hat h6nappa11ephata1yba.
12. Cikk
Az Eur6pa Tanaes F6titkara tajekoztatja az Eur6pa
Tanaes tagal1amait es a je1en egyezmenyhez esatlakozott allamokat:
a) minden a1afrasr61,

b) minden meger6sft6, e1fogad6 vagy j6vahagy6
okiratnak a 1etetbe he1yezeser61,
e) minden, a je1en egyezmenynek a 9. Cikk szerint
tOrtent hatalyba1epesi id6pontjar61,

d) minden, a 2. Cikk 2. szakaszanak, illet61eg a 3.
Cikk 5. szakaszanak a rende1kezeseive1 kapeso1atos
e1fogad6nyilatkozatr61,
e) minden, all. Cikke1kapeso1atosertesfMsr61es a
fe1mondashata1yba1epesenekid6pontjar61.
Fentiek hite1etil e szaba1yszeriien felhata1mazott
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alMr6ka jelen egyezmenyt alMrtak.
Kesztilt Madridban, 1980. majus 21-en, egyarant hiteles angol es francia nyelvii egyetlen eredeti peldanyban, amelyet az Eur6pa Tanacs irattaraban helyeznek
letetbe. Az Eur6pa Tanacs Fotitkara az Eur6pa Tanacs
valamennyi tagallamanak es a jelen egyezmenyhez
tOrteno csatlakozasra meghfvott orszagoknak hiteles
masolatot ktild.

A TEROLETI ONKORMANVZATOK ES
KOZIGAZGATASI SZERVEK HATARMENTI
EGVOTTMUKODESERE VONATKOZO MINTAES KERETMEGALLAPODAsOK,
SZAsAL VZATOK ES SZERZODESEK
A mintamegallapodasoknak ez a tagolt rendszere a
megallapodasok szintje szerint ket fo kateg6riat ktilonboztet meg:
- a tertileti es helyi szinten megval6sul6 hatarmenti
egytittmiikodesre vonatkoz6 allamok kozotti mintamegallapodasok;
- a helyi onkormanyzatok kozotti hatarmenti egytittmiikodeshez alapot nyt1jt6 keretmegallapodasok,
szabaIyzatok es szerzodesek.
Amint az alabbi tablazatb61kitiinik, csupan az else
ketto, a helyi onkormanyzatok kozotti hatarmenti
egytittmiikodest es kapcsolattartast elosegfto allamok
kozotti mintamegallapodas tartozik az allamok kizar6134
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lagos hataskorebe. A tObbiallamok kozotti megallapodas csupan jogi keretet ad a helyi onkormanyzatok kozotti megallapodasok, illetoleg szerzodesek megkOtesehez, amelyek a masodik csoportba tartoznak.
1. Allamok kozotti mintamegallapodasok
Az allamok kozotti mintamegallapodasok altalanos
.
feltetelei:
1.1. A hatarmenti egytittmiikodes eloseglteserol sz616
allamok kozotti mintamegallapodas
1.2. A hatarmenti tertileti konzultaci6kr61 sz616 allamok kozotti mintamegallapodas
1.3. A hatarmenti helyi konzultaci6kr61 sz616 aIlamok
kozotti mintamegallapodas
1.4. A helyi onkormanyzatok szerzodeses hatarmenti
egytittmiikodeserol sz616 allamok kozotti mintamegallapodas
1.5. A helyi onkormanyzatok hatarmenti egytittmiikodesenek szerveirol sz616 allamok kozotti mintamegaIlapodas
2. A helyi onkormanyzatok kozotti egytittmiikodesre
vonatkoz6 keretmegallapodasok, szabalyzatok es szerzodesek

2.1. Keretmegallapodasa helyi onkormanyzatokkozotti konzultativbizottsagletrehozasar61
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2.2. KeretmegaIlapodas a hatarmenti helyi koziigyek
viteleben va16egyiittmukodesrol
2.3. Keretmegallapodas a hatarmenti egyiittmUkodest
szolgaI6 maganjogi szervezetek Ietrehozasar6l
2.4. Keretszerzodes a hatarmenti helyi onkormanyzatok kozotti beszallftasok vagy szolgaltatasok ny6jtascir6l(maganjogi tfpusu megallapodas)
2.5. Keretszerzodes a hatarmenti helyi onkormanyzatok kozotti beszallftasok vagy szolgaItatasok ny6jtasar6l (kozjogi tfpusu megallapodas)

2.6. KeretmegaIlapodasa helyi onkormanyzatokkozotti hatarmentiegyiittmukodesiszervezetekletrehozascir6!.

1. Allamkozi mintamegallapodasok
Bevezeto megjegyzes: Az aIlamkozi megaIlapodasok
rendszerenek celja mindenekelott az, hogy pontosan
meghatarozza azokat az osszefiiggeseket, formakat es
korlatokat, amelyeket az aIlamok a teriileti kozigazgatasi szervek egyiittmUkodesere nezve alkalmazni kfvannak, tovabba, hogy kikiiszobOljek az esetleg vitahoz vezeto jogi bizonytalansagokat (az alkalmazand6
jog, a jogorvoslati hat6sagok, a lehetseges fellebbezesi
utak, stb. meghatarozasa).
Tovabba, az erintett allamok kozott a helyi onkormanyzatok hatarmenti egyiittmUkodeset elosegfto al136
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larnkozi megallapodasok megkotese ketsegtelentil elonyos lehet az alabbi szempontokb61:
- az ilyen egytittmiikodesre vonatkoz6 eljarasok tOrvenyessegenek hivatalos elismerese es a helyi hat6sagok batorltasa ezek alkalmazasara;
-

a feltigyeleti vagy ellenorzo hat6sagok beavatkoza-

sanak celja es feltetelei;

- az allamok kozotti informaci6csere;
- az ilyen formaju egytittmiikodes es a hatarmenti terlileteken az osszehangolt cselekvesre iranyu16 egyeb
eljarasok kozott letrehozhat6 kapcsolat;
- a hatarmenti egytittmiikodest akadalyoz6 jogszabalyok m6dosftasa vagy azok ertelmezese, stb. szempontjab61.
A fentiekben lefrt tObbszoros vaIasztasi lehetoseget
kfna16 mintamegallapodasok rendszere lehetove teszi a
kormanyok szamara, hogy a hatarmenti egytittmiikodest az adott igenyekhez legjobban illo osszeftiggesekben helyezzek el a hatarmenti egytittmiikodes elosegftesere iranyu16 allamkozi megallapodasoknak (1.1.)
mint alapnak az alkalmazasaval es a ktilonbozo valasztasi lehetosegeknek a kiegeszft6sevel (1.2-1.5. mintamegallapodasok). Az allamok igenybe vehetnek egy
vagy tObb, vagy akar minden lehetoseget, akar parhulamas, akar szakaszos jelleggel. Az olyan, mar hason16
jogrendszerrel rendelkezo allamok kozotti megallapodasok eseteben, mint peldaul a skandinav allamok, az
137
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lYUl.
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kat a szamukra biztosftott egytit
rol, es segftseget nyujtanak azol

isok altahinos kikotesei
kk

ra nezve a "helyi hat6saonkormanyzatokat vagy
k az egyes allamok belso
latnak el.
jara nezve a "regionalis
igokat, onkormanyzatokat
melyek az egyes allamok
funkci6katlatnak ell.
kk
m erinti azokat a hatalyos .
az allamok kozott a
tilonbozo formaira vonatImelyek nemzetkozi szerkk
)nalis es a helyi hat6sago,

cl) Cikk

A jelen megallapodasban a
egyes Felek altal kije16lt feltig)
tik.

e) CHili

A jelen megallapodas semmi
a helyi hat6sagok hataskorene1
jogaban meghatarozott terjedelr
t)Cikk

Az egyes allamok barmikor n
a joghat6saguk ala tartoz6 terii
des azon celjait es formait, am~
podas hatalya a16lkivesznek.

g) CHili

A Felek folyamatosan tajek<
nacs Fotitkarat a jelen megalla]
megbfzott bizottsagok es egyet
gerol.

h) CHili
zakaz 1.3.,1.4 es 1.5 megallapo-

B

A Felek

- a tapasztalatok alapj~
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dast erint6 kisebb jelent6segu valtoztatasokat egyszeru
jegyzekvaltas litjan eszkozOlhetik.
i) Cikk

1. Az egyes Felek ertesftik a masik Felet a bels6 jog
alapjan a jelen megallapodas vegrehajtasara nezve e16frt eljarasok befejezeser61, amely az utols6 ertesftes
keltet61lep hataIyba.
2. A jelen megallapodast a hatalybalepest6l szamftott
oteves id6tartamra kotik. Hacsak a lejarat el6tt hat h6nappal felmondasi ertesltest nem nylijtanak, a megallapodas hallgat6lagosan ugyanilyen feltetelek mellett egy
tovabbi Otevesid6tartamra nezve meglijltasra kerti!.
3. A felmondasi ertesltest nylijt6 Fel jelezheti, bogy a
felmondas csak meghatarozott rendelkezesekre, fOldrajzi regi6kra vagy tevekenysegi tertiletekre vonatkozik.
A megallapodas ilyen esetben a fennmarad6 reszre
nezve tovabbra is hatalyban marad, hacsak azt a masik
Fel vagy Felek fel nem mondjaka reszlegesfelmondasr6l sz6l6 ertesftes kezhezvetelet6l szamftott negy h6napan belli!.
4. A Felek b<irmikor felftiggeszthetik a jelen megallapodas alkalmazasat meghatarozott id6tartamra. Hasonl6keppen megallapodhatnak egy adott bizottsag tevekenysegenek felftiggeszteseb~n vagy besztinteteseben
is.
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1.1. A hatarmenti egyuttmukodes
elosegltesere iranyul6 allamkozi
mintamegallapodasok
Bevezeto megjegyzes: Ez egy olyan, altalanos alapveto rendelkezeseket tartalmaz6 allamkozi mintamegallapodas, amely vagy onmagaban, vagy pedig az
alabbiakban megjeleno egy vagy tObb allamkozi
mintamegallapodassal egytitt kotheto meg.
A
orszag es a
orszag kormanyai ismerve a teriileti onkormanyzatok es kozigazgatasi
szervek hatarmenti egytittmiikodeserol sz616 Eur6pai
keretegyezmenyben lefrt hatarmenti egytittmiikodes
elonyeit, az alabbiakban allapodnak meg:

1.Cikk
A Felek vallaljak, bogy regionalis es helyi szinten
igenybe veszik es elosegftik a hatarmenti egytittmiikodes eszkozeit.
A hatarmenti egytittmiikodes alatt a Felek a hatar
barmely oldalan elhelyezkedo teriiletek kozOtti szomszedos egytittmiikodes erosftesere es elmelyftesere iranyul6 osszehangolt kozigazgatasi, miiszaki, gazdasagi,
tarsadalmi vagy kulturalis intezkedeseket, valamint az
ezeken a teriileteken felmeriilo problemak megoldasara
iranyul6 megfelelo megallapodasok megkoteset ertik.
Ezek az intezkedesek

- tDbbek kozott - a regionalis
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es varosfejlesztes felteteleinek javftasara, a tenneszeti
erOforrasok megovasara, katasztr6fahelyzetekben vagy
mas szerencsetlensegek eseteben a kolcsonos segftsegnylijtasra es a kozszolgaltatasok javftasara iranyulnak.

2. CHili:
A Felek kolcsonos egyeztetes utjan arra tOrekednek,
bogy a joghatosaguk ala tartozo regionalis hatosagok
szamara biztosftsak az egylittmiikodes kialakftasahoz
szlikseges erOforrasokat.
3. Cikk
Vallaljak tovabba, bogy osztOnzik a helyi hatosagoknak a hatarmenti egylittmiikodes kialakftasara es fejlesztesere iranyulo intezkedeseit.
4. Cikk
A jelen megallapodasnak megfeleloen a hatannenti
egylittmiikodesben reszt vevo helyi es regionalis hatosagok ugyanazon lehetosegekre es vedelemre jogosultak, mintha az egylittmiikodes orszagos szinten tOrtenne.
Az egyes Felek illetekes hatosagai gondoskodnak arrol, bogy a jelen megallapodas hatalya ala tartozo
hatarmenti egylittmiikodes elosegfteseert felelos testliletek miikodesi koltsegeinek fedezeset biztosfto kiadasokra koltsegvetesi tartaIekot kepezzenek.
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5. Cnd<

Az egyes Fe1ekfe1kerikaz alta1ukkije1O1ttestiiletet,
bizottsagot vagy intezmenyt a hata1yosbe1sajogszaba1yokes szaba1yozasoktanu1manyozasaraannak erdekeben, bogy a he1yihatarmenti egytittmiikodes fej1eszteset akada1yoz6 rende1kezesek megva1toztatasarajavas1atot tegyenek. Ezek a testiiletek kiilonos figye1met
szente1nek az ad6- es vamszaba1yok, a deviza- es
takeatuta1asi szaba1yok, va1amint a fe1ettes hat6sagok
beavatkozasara iranyad6 szaba1yokjavftasara, kiilonosell a feltigye1etetes az ellenarzest illeta szaba1yokra.
A fenti bekezdesben hivatkozott 1epesek megtete1e
e1att a Fe1ekaz adott he1yzetnekmegfe1e1aenkicserelik
egymassa1es egyeztetik a targyra vonatkoz6 ismereteiketo
6. cnd<
A Fe1ek arra tOrekednek, bogy va1asztottbfr6sag
mego1dastta1aIjanak
vagy mas eszkozigenybevete1eve1
azokra a he1yije1entasegii, vitatott kerdesekre, ame1yek
e1azetes mego1dasa sztikseges a hatarmenti egytittmiikodesi projektek sikerehez.
1.2. A hatarmenti terUleti konzultaciokrol
szolo allamkozi mintamegallapodas
Bevezeto megjegyzes: A je1en megallapodas megkotbeta vagy onmagaban, vagy pedig egy vagy tObballamkozi mintamegallapodassa1egytitt (1.1-1.5. szovege).

143

STRATEGIAI FOZETEK - 4.

1. Cikk
A jelen szoveghez ruzott mellekletben meghatarozott regi6k kozotti hatarmenti egyeztetes elosegitese
erdekeben a Felek kozos bizottsagot hoznak letre (a
tovabbiakban: Bizottsag, hivatkozassal), es ha sziikseges, egy vagy tObb teruleti/regionalis bizottsagot (a
tovabbiakban: Bizottsagok, hivatkozassal), amelyek a
hatarmenti konzultaci6kkal foglalkoznak.
2. Cikk
1. A Bizottsag es a Bizottsagok olyan kiildottsegekbol
allnak, amelyek tagjait az egyes Felek valasztjak ki.
2. A Bizottsagban reszt vevo kiildottsegek legfeljebb 8
tagb61allnak, akik koziillegalabb 3 fa kepviseli a regionalis hat6sagokat. A Bizottsagokban reszt veva kiildottsegek elnokei vagy kepviselaik tanacsad6i minasegben reszt vesznek a Bizottsag munkajaban.2
3. A Bizottsagok ... kiildottsegbol, amelyek kiilonkiilon ."
tagb61 aIlnak, es azokat a Bizottsagnak a jelen megal-

2

A Bizottsagtagjainakmegadottszamacsak iranymutatasuiszolgal,es a
letszamot a konkret helyzethez kelI alkalmazni, mint ahogyan a jelen
mintamegaJlapodas minden rendelkezeset is. A szamok megadasaval a
mintamegalIapodas osszealIftoinak az volt a szandeka, hogy ravilagftsanak egy viszonylag keves taggal rendelkezo hatekony bizottsag igenyere.
Acrol az aranyszamrol is csak jelzest kfvantak adni, amelyet egyreszrol a
kozponti hatosagok kepvisel6i es masreszrol a regionalis hatosagok
kepviseloi kozott kelI fenntartani.
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lapodas hataIya ala tartoz6 tertiletek regionalis es helyi
hat6sagaival kotOtt megallapodasban foglalt kezdemenyezesere allftjak feI. A Bizottsagokban reszt vev6
ktildottsegek az adott hat6sagok, vagy regionalis, vagy
helyi testtiletek kepvisel6ib61 aIlnak. Egy ktildottet a
kozponti hat6sagok jelOlnek ki. Ez a szemely adott
esetben kivalaszthat6 azon hatarmenti tertileteken miikod6 kozponti hat6sagokat kepvisel6 testtiletek koreb61,amelyre nezve a Bizottsagok felel6sek.
4. A Bizottsag legalabb evente egyszer tilesezik. A
Bizottsagok a kortilmenyeknek megfelel6en, de evente
legalabb ketszer tileseznek.
5. A Bizottsag es a Bizottsagok sajat maguk hatarozzak
meg tigyrendjtiket.

3. Cikk
Az egyes Felek viselik a Bizottsagban reszt vev6
ktildottsegtik kOltsegeit.
A Bizottsagokban reszt vev6 ktildottsegek koltsegeit az adott ktildottsegeket felallft6 hat6sagok viselik.

4. Cikk
A Bizottsag es a Bizottsagok munkajanak koordinalasa es folyamatossaga erdekeben a Felek adott esetben
titkarsagot allfthatnak rei, amelynek osszetetelet, szekhelyet, miikodesi m6djeites a koltsegviselest egy kozotttik megkotOttad hoc jellegii szerz6des rogzfti a Bizott145
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sag javaslata alapjan. A Pelek kozotti ilyen megallapodas hianyaban a Bizottsag maga is felalllthatja a titkarsagot.

5. Cikk
A jelen megallapodas hatalya ala tartoz6 hatarmenti
teriileteket a csatolt melleklet hatarozza meg, amelynek
tartalma egyszeriijegyzekvaltas utjan m6doslthat6.
6. Cikk
1. A hatarmenti konzultaci6k sarin az alabbi teriileteken
felmeriilo kerdesekkel foglalkoznak:3
=>

varosies regionalisfejlesztes;

=>szallftas es kozlekedes (tOmegkozlekedes, kozutak
es aut6palyak, kozos reptiloterek, vlzi utak, tengeri
kikotok, stb.);
=>energia (eromiivek, gaz-, villamos aram- es vlzszolgaltatas);
=> termeszetvedelem (vedelmet igenylo helyek, pi-

henoteriiletek, termeszetvedelmi parkok, stb.);
=>vlzvedelem (szennyezes ellenorzes, kezelotizemek,
stb.);

3

A lista pusztan iranymutatasuIszolgal.amelyetaz egyes egyiitt-

miikOdesi projektekhez alkalmaznak. Nem ertelmezheto ugy. hogy m6dosftja a belso jog altal a terUletihat6sagokra ruhazott jogkoroket.
A kozponti es a regionalis hat6sagok mindenesetre kepviseltetve
vannak a Bizottsagban.
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=>

a legkor vectelme (legszennyezes, zajszennyezes,
zajmentes ovezetek, stb.);

=>oktatas, kepzes es kutatas;
=>kozegeszsegtigy (pI. orvosi letesftmenyek hasznalata
egy adott teriileten a masik tertilet lakosai altal);
=>kultura, szabadido es sport (szfnhazak, zenekarok,
sportkozpontok, tidtilok es taborok, ifjusagi kozpontok, stb.);
=>ko1csonos segftsegnyujtas katasztr6fahelyzet enyhftese soran (tuzvesz, arvfz, jarvanyok, legi katasztr6fak, fOldrengesek,hegyi balesetek, stb.);
=>idegenforgalom (kozos projektek az idegenforgalom
el6segftesere);
=>hatarmenti munkasokkal kapcsolatos problemak
(kozlekedesi lehetosegek, lakasepftes, tarsadalombiztosftas, ad6zas, foglalkoztatas, munkanelktiliseg, stb.);
=>vegyes projektek (szemetlerak6 tizem, szennyvfzelvezetes, stb.);
=>a mezogazdasagi rendszer javftasa;
~

szocialisletesftmenyek.

2. A Felek megallapodhatnak a lista m6dosftasaban
egyszeriijegyzekvaltas utjan.
7. Cikk
1. Ellenkezo rendelkezes hianyaban a Bizottsag hataskorebe tartoznak az olyan altalanos es elvi jelentosegii tigyek mint peldaul programok osszeallftasa a
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Bizottsagok szmmira, koordimici6 es kapcsolattartas az
erintett kozponti kozigazgatasi egysegekkel es a jelen
megallapodas hatalybalepese e16tt letrehozott kozos
Bizottsagokkal.
2. A Bizottsag fele16s ktilonosen azert, bogy adott esetben az illet6 kormanyok ele terjessze a sajat es a Bizottsagok ajanlasait, valamint a nemzetkozi megallapodasok megkOtesereiranyu16tervezeteket.
3. A Bizottsag - adott kerdesek kivizsgalasa tekinteteben
- ktils6 szakert6k szolgaltatasait is igenybe veheti.
8. Cikk
1. A Bizottsagok els6dleges feladata a 6. Cikkben meghatarozott tertileteken felmerti16problemak vizsgalata,
es az ennek alapjan megfele16javaslatok es ajanlasok
kidolgozasa. A vizsgaland6 temakorokre a Bizottsag, a
Felek kozponti, regionalis es helyi hat6sagai, valamint
intezmenyek, egyestiletekvagy egyeb magan- vagy
allami testtiletek is javaslatot tehetnek. Az tigyekkel
saj<itkezdemenyezestikre is foglalkozhatnak.
2 A Bizottsagok e kerdesek tanulmanyozasa erdekeben
munkacsoportokat allfthatnak fel. Igenybe vehetik
szakert6k szolgaltatasait is, es jogi velemenyt vagy
muszaki jelenteseket kerhetnek..
A Bizottsagok - a lehet6 legszelesebb egyeztetes titjan az erintett lakossag erdekeinek megfele16 eredmenyek
eleresere tOrekednek.
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9. Cikk

1. A Bizottsagok tajekoztatjak a Bizottsagot az elejtik
terjesztett kerdesekrol es az altaluk hozott kovetkeztetesekrol.
2 Ha az altaluk hozott kovetkezteteshez a Bizottsag vagy
az illeto korrnany dontese sztikseges, akkor a Bizottsagok ajanlast tesznek a Bizottsag szamara.
10. Cikk

1. A Bizottsag es a Bizottsagok egyarant fel vannak
hatalmazva arra, hogy dontsenek a tagok megallapodasa utjan hozott, altalanos erdekeket szolgal6 kerdesekben, amennyiben a tagok ezt hataskortikben, a
Felek jogszabalyaiban foglaltaknak megfeleloen terjesztettek elo.
2. A Bizottsag es a Bizottsagok kicserelik az e tekintetben hozott dontesekkel kapcsolatos ismereteiket.
11.Cikk
1. A Bizottsagban vagy a Bizottsagokban reszt vevo
ktildottsegek kicserelik ismereteiket az illetekes hat6sagoknak a 7.2. Cikkben es a 9.2. Cikkben foglaltaknak megfelelOen hozott ajanlasokkal vagy megallapodasokkal kapcsolatban tett intezkedeseirol.
2 A Bizottsag es a Bizottsagok az 1. bekezdesben hivatkozott illetekes hat6sagok altal hozott intezkedesekkel
kapcsolatban meghatarozott teendokkel is foglalkoznak.
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1.3. A helyi hatarmenti konzultaciorol szolo
allamkozi mintamegallapodas
Bevezeto megjegyzes: A je1en megallapodas megkothet6 vagy onmagaban, vagy pedig egy vagy tObballamkozi mintamegal1apodassa1egytitt (1.1-1.5. szovege).
1. Cikk
A te1jesebb informaci6csere es a fej16d6 konzu1taci6
biztositasa erdekeben a hatar barme1y olda1an ta1a1hat6
he1yihat6sagok kozott, a Fe1ekfe1sz6lithatjak ezeket a
hat6sagokat, hogy Konzultativ Bizottsagok utjan kozos
tanu1manyt keszitsenek a va1amennyitiketerint6 prob1emakr61.
2. Cikk
E Bizottsagok e1jarasi szaba1yait a tagok allapitjak
meg. A fe1ettes hat6sagokat bevonjak az e1jarasba,
vagy arr61tajekoztatast adnak.
A Konzultativ Bizottsagok reszt vesznek a regiona1is
Konzultativ

Bizottsagok

munkajaban

-

az ut6bbiak

alta1 meghatarozott feltete1ek szerint -, amennyiben
ilyen bizottsagokat a kerdeses regi6kban 1etrehoztak. E
Bizottsagok hason16keppen tamogatjak a Konzu1tativ
Bizottsagok munkajM.
3. Cikk

A Konzultativ Bizottsagok fe1adata az informaci6csere es a konzultaci6k megszervezese mindket olda150
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Ion, valamint a kozos gondot okozo kerdesek tanulmanyozasa es a kozos celok meghatarozasa.
A Bizottsagok tevekenysegere a tagok feladatkore az
iranyado, es a tevekenyseg nem jar hataskor atruhazassal. A Bizottsagok tagjai azonban - az egytittmiikodesi

megallapodasokkeretein beltil - kozosen donthetnek
arrol, hogy milyen intezkedesek vagy korl<itozasok
iranyadoak az egyes tevekenysegekre, vagy hogy milyen elozetes konzultacios eljarast kfvannak lefolytatni.
4. Cikk (alternativa)
A Konzultatfv Bizottsagok munkajanak tamogatasa
erdekeben az erintett helyi hatosagok - a belso jog
alapjan a rajuk ruhazott hataskor hatarain beltil- egyestiletbe tOmortilhetnek, hogy jogi kereteket biztosftsanak egyiittmiikodestikhoz.
Ezek az egyestiletek az egyik erintett allamban az
egyestiletekre alkalmazando polgari jog vagy kereskedelmi jog alapjan allfthatok fel. A kivalasztott jogrendszer alkalmazasara nezve, az esemeny bekovetkezesekor az egyestilet tagjainak allampolgarsagaval kapcsolatos feltetelektol, formalitasoktol es egyedi engedelyezesektol el kell tekinteni.
A 2. Cikkben foglaltaknak megfeleloen a felettes
hatosagok szamara tovabbftott tajekoztatok a jelen
Cikkben emlftett egyestiletek tevekenysegevel kapcsolatos tajekoztatasokat is tartalmazzak.
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1.4. A helyi hatosagok kozotti szerzodeses
hatarmenti egyuttmukodesrol szolo
allamkozi mintamegallapodas
Bevezeto megjegyzes: A jelen megallapodas megkotbeta vagy onmagaban, vagy pedig egy vagy tObballamkozi mintamegallapodassal egyiitt (1.1-1.5. szovege).
1. Cilili:
A helyi hat6sagok kozotti hatarmenti egytittmukodest - tObbek kozott - kozigazgatasi, gazdasagi vagy
muszaki szerzadesek utjan lehet szabaIyozni.
2. Cikk
A helyi hat6sagok hatarmenti egytittmukodesi szerzadeseket a belsa jog alapjan rajuk ruhazott hataskor
keretei kozott kOthetnek.
Ezek a szerzadesek - tObbekkozott - a beszallftasok
vagy szolgaltatasok nyujtasara, kozos intezkedesek
megtetelere, az egyik allami Fel polgari vagy kereskedelmi joga alapjan Ietrehozott egyestiletekre vagy az
ilyen egyestiletekben va16tagsagra vonatkoznak.4

4

A jelen megallapodaskoherenciaja ugyanaz marad, akar bele-

fog laljak ezt a bekezdest, akar nemo
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3. CHill:

A szerzodest kola Felek a jelen megallapodas egyik
alair6 Felenek kotelmi jogara (kozjogi es maganjogi
egyarant) val6 hivatkozassal hatarozzak meg a szerzodesre alkalmazand6 jogot.
Amennyiben sztikseges, meghatarozzak az adott jog
rendelkezeseitol val6 elteresek lehetosegeit is.
Amennyiben a szerzodes eltero kikotest nem tartalmaz, az alkalmazand6 jog annak az allamnak a joga,
amelynek helyi hat6saga a szerzodes alapjan felelos a
szolgaltatas nyujtasaert, vagy ennek hianyaban, amelynek helyi hat6saga a legjelentosebb penztigyi hozzajarulassal rendelkezik.
A szerzodes helyi hat6sagi Felei ala tartoz6 szemelyek minden kortilmenyek kozott rendelkeznek azzal a
joggal, hogy olyan pert indftsanak vagy jogorvoslatert
folyamodjanak az adott hat6saggal szemben, amelyre
jogosultak lennenek, ha az ut6bbinak a feladatkorebe
tartozna az emlftett szemelyek szamara a kerdeses beszallftasok vagy szolgaltatasok nyujtasa. Az a helyi
hat6sag, amellyel szemben pert indftottak vagy jogorvoslatert folyamodtak, jogosult arra, hogy eljarast kezdemenyezzen azon helyi hat6saggal szemben, amely a
beszallftasok vagy szolgaltatasok nylijtasaert felelosseget vallalt.

4. CHill:
A szerzodesek megkotesere vagy m6dosftasara iranyul6 javaslatokat az egyes allamokban egy idoben bo153
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csatjak a felettes hat6sagok ut61agosjogi ellenorzesere,
az erre vonatkoz6 szabalyok szerint. Azonban semmilyen j6vahagyast nem kell kerni a szerzodes hat6sagi
Felei reszerol. A felettes hat6sag olyan dontese eseteben, amely megakadalyozhatja egy hatarmenti egytittmiikodesi megallapodas megkoteset vagy alkalmazasat, vagy annak ervenytelenfteset idezi elo, elozetes
konzultaci6ra van sztikseg az erintett tObbi allam megfelelo felsobb hat6sagaival.
5. Cikk
Vita eseteben az illetekes bfr6sagot az alkalmazand6
jog hatarozza meg. A hatarmenti egytittmiikodesi szerzodesek azonban valasztottbfr6sagr61sz616rendelkezeseket is tartalmazhatnak.
Az ilyen rendelkezesek ellenere a felhaszna16k es
harmadik szemelyek a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott jogorvoslati lehetoseggel elhetnek annak az
allamnak a helyi hat6sagaival szemben, amelyhez tartoznak, es az adott hat6sagokon mulik, bogy a mulaszt6 szerzodo tarssal szemben jogorvoslattal elnek-e.
A felettes hat6sagok hataskortikben minden intezkedest megtesznek a bfr6sagi dontesek azonnali vegrehajtasa erdekeben, tekintet nelktil a dontest meghoz6 bfr6sag hovatartozasara.

6. Cikk
A jelen megallapodas alapjan megkotOtt szerzodesek a visszavonasig maradnak hatalyban. A szerzodesek azonban olyan rendelkezest is tartalmazhatnak,
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amely a Feleket a jelen megallapodashoz tOrrent csatlakozas visszavonasa eseten felmondasara jogosftja rei,
Oteves felmondasi idovel. Az allami Feleknek jogaban
all e rendelkezes.alkalmazasanak vegrehajtasa.

1.5. A helyi hatosagok kozotti hatarmenti
egyLittmukodes szerveirol szolo allamkozi
mintamegallapodas
Bevezeto megjegyzes: A jelen megallapodas megkothero vagy onmagaban, vagy pedig egy vagy tObballamkozi mintamegallapodassal egytitt (1.1-1.5. szovege).
1. Cikk
Azokra a eelokra, amelyekre nezve a belso jog egyestilet vagy konzorcium letesfteset engedelyezi, a helyi
hat6sagok es mas kozjogi testtiletek reszt vehetnek
helyi hat6sagoknak a masik Fel tertileten letrehozott
egyestileteiben vagy konzorciumaiban az ut6bbi Fel
belso joganak megfeleloen.

2. Cikk
A tagok jogkorenek hatarain beltil az 1. Cikkben hivatkozott egyestiletek vagy konzorciumok az egyes
erintett Felek tertileten jogosuItak az alapszabaIyukban
meghatarozott celok szerinti tevekenyseget folytatni.
Ennek small rajuk az adott allam altal megallapftott
szabalyok vonatkoznak, hacsak az adott allam azok
al6l mentesseget nem biztosft. Ennek soran rajuk az
adott allam aItal megallapftott szabalyok vonatkoznak,
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hacsak az adott allam azok al61 mentesseget nem biztosft.
3. Cikk
1. Az egyestilet vagy konzorcium alapft6 okiratahoz, a
tarsasagi szerzodesekhez vagy azok m6dosftasahoz
meg kell szerezni az osszes reszt vevo helyi hat6sag
felettes hat6sagainak j6vahagyasat. Ugyanez vonatkozik a mar miikodo egyestilethez vagy konzorciumhoz
/ val6 csatlakozasra is.
2 Az erintett lakossagot ertesfteni ken ezekrol az okiratokr61 es azok j6vahagyasar61 az egyes orszagok
rendes kozzeteteli megoldasainak megfeleloen. Ugyanez vonatkozik a hivatalos fOirodakkalkapcsolatos valtozasokra es az egyestilet vagy konzorcium neveben
eljami jogosult szemelyekkel es jogkortik korlatozasaval kapcsolatos dontesekre.
3. A fenti okiratokat az azokban az allamokban hasznalatos hivatalos nyelveken allftjak ossze, ahol azok
hatalyba lepnek. A szoveg minden egyes ilyen valtozata hivatalosnak tekintendo.
4. Cikk
1. A tarsasagi szerzodes hatarozza meg az egyestilet vagy
a konzorcium jogviszonyara iranyad6 szabalyokat.
Tartalmazzak a vonatkoz6 jogszabalyok altal elofrtakat
az 1. Cikknek megfeleloen. A tal1Sasagiszerzodesek
minden esetben megnevezik tagjaikat, elnevezestiket es
szekhelytiket. Meghatarozzak az egyestilet vagy a konzorcium celjat, es adott esetben a beiktatasi feladatokat
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es azok helyszineit. Megallapitjak a vezeto es az tigyviteli testtiletek kinevezesenek m6djat, a tagok kotelezettsegeinek merteket es a kozos kiadasokhoz val6
hozzajarulasaikat. A vezeto testtiletekben reszt vesz az
egyes tagorszagok helyi hat6sagainak legalabb egy
kepviseloje. A tarsasagi szerzodes meghatarozza a kozgyiiles osszetetelet es tanacskozasi m6djat, az tilesekrol
felvett jegyzokonyvek formajat, a feloszlatas vagy felszamolas m6djat, valamint a koltsegvetesekre es az
elszamolasokra iranyad6 szabalyokat.
2 A tarsasagi szerzodes olyan rendelkezest is tartalmaz,
amelynek alapjan a tagok kilephetnek az egyestiletbol a
tarsasagi szerzodesben rogzltett felmondasi ertesltessel, az egyestilet iranyaban val6 tartozasok rendezese
titan es az egyestilet szamara a szakertok altal felbecstilt dijak kifizetesekor az erintett tagok neveben az
egyestilet altal eszkozolt befektetes vagy az egyestiletnel felmertilt kiadasok tekinteteben. Meghatarozzak
azokat a szabalyokat is, amelyek a vallalt kotelezettsegtiket elmulaszt6 tagok felmentese vagy kizarasa eseten iranyad6ak.
5. Cilill:
A Felek vallaljak, hogy tertilettikon az egyestilet
vagy a konzorcium szamara biztosltjak a feladatok
ellatasahoz sztikseges engedelyeket az MIami politika
es a kozbiztonsag kovetelmenyeitol ftiggoen.
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6. Cikk

Ha a belso jog ertelmeben az egyestilet vagy konzorcium egy allam tertileten nem tud bizonyos, az adott
tagallam helyi hat6saga javat szolga16 feladatai ellatasahoz sztikseges jogkoroket, jogokat gyakorolni vagy
elonyokkel elni, akkor ez ut6bbinak jogaban all es kotelessege, hogy az egyestilet vagy konzorcium javara es
neveben eljarjon e jogkorok, jogok vagy elonyok gyakorlasa vagy biztosltasa celjab61.
7. Cikk
1. Az egyestilet vagy a konzorcium feletti feltigyeleti
vagy ellenorzesi jogkort a belso jognak megfeleloen
annak az allamnak a felelos hat6saga gyakorolja, ahol a
szekhely-iroda talalhat6. Ez a hat6sag a tObbi allam
helyi hat6sagainak erdekeit is koteles biztosltani.
2. A tObbiallamok felelos hat6sagai jogosultak arra, hogy
tajekoztatast kapjanak az egyestilet vagy konzorcium
tevekenysegerol es donteseirol, valamint a feltigyelet
vagy az ellenorzes gyakorlasa soran hozott intezkedesekro1. Keresre atadjak nekik az elfogadott szovegeket
es az egyestilet vagy a konzorcium testtileti tileseirol
keszftett jegyzokonyveket, az eves elszamolasokat es
az esetleges koltsegvetes tervezeteket, amennyiben a
belso jog elofrja ezek kozleset a feltigyeletet vagy az
ellenorzest ellat6 szervek szamara. Kozvetlentil targyalhatnak az egyestileti vagy konzorciumi testtiletekkel es a feltigyeleti vagy ellenorzo hat6sagokkal, atadhatjak resztikre tapasztalataikat, vagy kerhetik, hogy
kozvetlentil tanacskozzanak veltik meghatarozott ese158
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tekben es meghatarozott kerdesekrol.
3. A tObbi allam felelos hat6sagainak jogaban all az is,
hogy ertesftsek az egyesi.iletetvagy konzorciumot arr61,
hogy ellenzik a hataskorlikbe tartoz6 hat6sagok szamara az egyesi.iletbenvagy a konzorciumban val6 tovabbi
reszvetelt. Az ilyen, kelloen indokolt ertesftes kizarasi
alapnak tekintendo, es azt ilyenkent bele kell foglalni a
tarsasagi szerzodesbe. A jelen Cikk 1. es 2. bekezdeseiben hivatkozott hat6sagok arra is jogosultak, hogy

kepviselotdelegaljanakaz egyesi.iletvagy a konzorcium vezeto testi.ileteibe;ennek a kepviselonek jogaban
all, hogy reszt vegyen valamennyi testlileti i.ilesen, es
hogy megkapja azok napirendjet es jegyzokonyvet.
8. Cikk
A tarsasagi szerzodesnek megfeleloen az egyestilet
vagy a konzorcium a beszallftasokat vagy szolgaltatasokat a tagok terlileten az egyesi.iletvagy a konzorcium
felelossegere nyujtja, ezaltal a tagok teljes mertekben
mentesi.ilnek az azokkal kapcsolatos kotelezettsegek
a16l.Az egyesi.iletvagy a konzorcium felelos a felhasznal6kkal es a harmadik szemelyekkel szemben is. Ez
ut6bbiakat azonban az azon helyi hat6sagok tekinteteben, amelyek javara es neveben a beszallftasokat vagy
szolgaltatasokat nyujtjak, tovabbra is olyan kereseti es
jogorvoslati jogok illetik meg, mintha maguk a hat6sagok lennenek kotelesek a kerdeses beszallftasok vagy
szolgaltatasok nyujtasara. Azok a hat6sagok, amelyekkel szemben pert vagy jogorvoslatot kezdemenyeztek,
pert indfthatnak az egyeslilettel szemben.
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9. Cikk

1. Ha az egyeztetes sikertelennek bizonyul, az egyestilet
es a tagok vagy a Wbb tag kozotti, a mukodessel kapcso1atos vitat azon allarn kozigazgatasi szerve es bfrosaga ele terjesztik, ahol az egyestilet vagy a konzorciurn szekhelye talalhato.
2. Az 1. bekezdesben hivatkozottakon kfvtil rninden vitat
az allarni Felek tertileten alkalrnazando rendes szabalyok szerinti kozigazgatasi szervek es bfrosagok ele
terjesztik, hacsak az erdekelt Felek ugy nern dontenek,
hogy az ilyen vitat az altaluk kijelOlt valasztottbfro ele
terjesztik.
3. Az allarni Felek rnegteszik a sztikseges intezkedeseket
annak erdekeben, hogy tertilettikon biztosftsak a fenti
rendelkezesekkel kapcsolatos hatarozatok es lteletek
vegrehajtasat.
10. Cikk
A jelen rnegallapodasnak rnegfeleloen letrehozott
egyestiletek es konzorciurnok a jelen rnegallapodas
rnegsziinese titan is fennrnaradnak, kiveve a 7. Cikk 3.
bekezdeseben szabalyozott esetet.
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2. A helyi onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek kozotti egyuttmukodesre
vonatkozo keretmegallapodasok,
szabalyzatok es szerzodesek
Bevezeto megjegyZf?s:A helyi hat6sagoknak szant
keretmegallapodasok, szerzodesek es szabalyzatok.
Az allamokhoz hasonl6an a helyi hat6sagok szamara is fellehetne kfnalni a megallapodasok es szerzodesek valasztekat.
Val6jaban ilyen valasztek mar letezik szamos orszagban, mint ahogyan azt a mar osszegyiijtatt, megkotatt megallapodasokra vonatkoz6 dokumentaci6 figyelemre melt6 terjedelme mutatja.
A javasolt rendszer hat keretmegallapodast, szerzodest es szabalyzatot aIel fel, amely megfelel a ktilonfele szintu es szabalyozasu helyi hatarmenti egytittmukodesnek. A belso jogi szabalyozas rendelkezeseitol ftiggoen azok vagy azonnal,patalyba lepnek, vagy azt a
vonatkoz6 allamkozi megallapodas megkOtesetol teszik ftiggove.
Altalaban veve az allamkozi megallapodasok megkotese meg akkor is, ha nem tunik abszolut ertelemben
alapvetonek, segftseget jelenthet azoknak a felteteleknek a tisztazasaban, amelyek szerint a helyi hat6sagok
alkalmazhatjak ezeket a megallapodasokat. Mindenesetre ugy tunik, hogya 2.6. szam alatti megallapodas
(hatarmenti egytittmukodesi szervek) elOfeltetele egy
allamkozi megallapodas megkotese lenne.
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A helyi hat6sagoknak szant keretszerzodes e rendszere megfelelaz allamkozi modellmegallapodasoknak.Minden egyes keretszerzodes bevezetojeben utalas
tort~nik az aIlamkozi megaIlapodasokra.
Ezt kovetoen lehetseges a helyi szintii megallapodasok es' helyi szinten felallftott szervek beillesztese a
regionalis vagy nemzeti szinten felallftand6 aIlamkozi
konzultaei6k rendszerebe. Peldaul a helyi konzultatfvbizottsagokat (2.1. szam) be lehetne illeszteni a bizottsagok es az egyiittmiikodo Felek rendszerebe, melyet a
hatarmenti regionalis konzultaci6ra vonatkoz6 (1.2.
szam) allamkozi mintamegallapodasban rogzftenek.
Emellett a fenti modellek osszeallftasa sztiksegszeriien leegyszeriisftett, mivel nines lehetoseg <itfog6an
attekinteni az egyes esetek valamennyi problemajat. A
tervezetek ertekes utmutat6k, de m6dosfthat6k az azokat alkalmaz6 helyi hat6sagok reszerol felmertilo igenyeknek megfeleloen.
Ugyanfgy a helyi hat6sagoknak meg kell hatarozniuk, bogy mitreD eszkozokkel osztOnozhetik az allampolgarok reszvetelet a hatarmenti tanacskozasokon, a
tarsadalmi-ku1turalis teriileten. Az ilyen reszvetel bizonyara legyozne azokat a pszichol6giai akadalyokat,
amelyek neha komolyan gatoljak a hatarmenti egyiittmiikodest. A kozerdekii tamogatast elvezo tanacskozas
szinten szilard alapokra epiilne. A kozvelemeny reszvetelet osztOnzo utak egyike lenne egy tarsasag igenybevetele. Igy a tervezetek egyike (2.3.) a maganjogi
tarsasag megalakftasara vonatkozik.
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2.1. Keretmegallapodas a helyi
onkormanyzatok as kozigazgatasi szervek
kozotti Konzultativ Bizottsag latrehozasara
Bevezeto megjegyzes: Rendes kortilmenyek kozott
egy ilyen Bizottsag Ietrehozasa allamkozi megallapodas nelktil is lehetseges. Szamos peldaja van ennek a
lehetosegnek. Ha azonban jogi vagy egyeb bizonytalansagok allnak fenD, allamkozi megallapodas biztosftana azo1.<at
a felteteleket, amelyek kozott az ilyen konzultaci6 igenybe veheto lenne (lasd az 1.3.
keretmegallapodast).
A Bizottsag celja es szekhelye
1.§
A helyi hat6sagok, a jelen megallapodasban resztvevo felek vallaljak, bogy az alabbi tertileteken osszehangoljak erOfeszfteseiket,hataskortikon beltil rogzftve
a felelosseg tertilete(i)t. E celb61 ezennel Konzultatfv
Bizottsagot hoznak letre (a tovabbiakban: Bizottsag),
melynek szekhelye:........................................................
A Bizottsag feladata az informaci6csere, az osszehangolas es az egyeztetes biztosftasa a tagok kozott az
elozo bekezdesben megnevezett tertileteken. A taghat6sagok vallaljak, bogy ellatjak a Bizottsagot mindeD,a
feladata gyakorlasahoz sztikseges ismerettel, es bogy a
Bizottsag utjan tanacskoznak egymassal a rent megnevezett tertil~teket erinto dontesek vagy intezkedesek
meghozatalat megelozoeQ.
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Tagsag
2. §
Minden, a Bizottsagban resztvevo helyi hat6sagot
az altala kinevezett,
tagb61 a116
ktildottseg kepviseli. Mindegyik ktildottseghez kapcso16dhatnak - a Bizottsag beleegyezesevel - tarsadalmigazdasagi ftiggetlen szervezetek kepviseloi es szakertoi
(ez az altematlva kizarja a helyi hat6sagokon kfvtili
mas szervezeteket a tagsagb61,amely megktilonbozteti
a jelen szervezetet a maganjogi tarsasagokt61, amelyekkel a 2.3. pant foglalkozik).
Lehetseges varians: Az egyes ktildottsegekben a tagok szama valtoz6 lehet. A tagsag nyitott a jelen
mega11apodast alMr6 helyi es regionalis hat6sagok,
tarsadalmigazdasagi csoportok es maganszemelyek
szamara. A Bizottsag dont az tij tagok felvetelerol.
Minden egyes ktildottseghez kapcsol6dhatnak - a Bizottsag beleegyezesevel - ftiggetlen szervezetek kepviseloi es szakertok.

Hataskor
3. §
A Bizottsag mindeD, az 1. §-ban megnevezett kerdest megvitathat. Minden olyan kerdest, amelyre nezve
teljes egyetertes jott letre, es mindeD olyan ajanlast,
amelyet a Bizottsag az illetekes hat6sagok vagy csoportok fele tenni kfvan, jegyzokonyvben rogzftik. A Bizottsagot a hataskorebe tartoz6 tigyekben felhatalmazzak bizottsagi tanulmanyok elkeszltesere es
vizsgaIatok vegzesere.
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4.§
A Bizottsag tagjai megallapodhatnak abban, bogy
megbizzak a Bizottsagot meghatarozott gyakorlati feladatok elvegzesevel. A Bizottsag barmely egyeb feladatot is ellathat, amellyel mas hat6sagok megbizzak.
Miikodes
5. §
A Bizottsag maga hatarozza meg tigyrendjet.
6. §
A Bizottsagot - f6 szabalykent - evente ketszer,
vagy a tagok egyharmadanak keresere, meghatarozott
napirendi javaslattal hivjak ossze.
Az tilesre sz616 meghiv6t a napirendi javaslattal
egytitt legalabb 15 nappal korabban .ktildik el annak
erdekeben, bogy a tanacskozasra minden egyes kepviselt intezmeny fel tudjon kesztilni.
7. §.
A Bizottsag a tagjai koreb61alland6 vezet6seget valaszt, es meghatarozza ennek osszetetelet, hataskoret
Az elnoki teend6k ellatasa az tigyrend szabalyai szerint tOrtenik, ilyen rendelkezes hianyaban a jelenlev6
legid6sebb tag tOltibe ezt a funkci6t.
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Kiilso szemelyekkel es felettes hat6sagokkal val6
kapcsolatok
8. §
Kiilso szemelyekkel va16kapcsolatait tekintve a Bizottsagot az elnok kepviseli, kiveve, ha az iigyrend erre
nezve maskeppen rendelkezik. Azon felettes hat6sagok, amelyekhez a Bizottsag tagjai tartoznak, a Bizottsag miikodeserol - keresiikre - tajekoztatast kaphatnak,
valamint jogukban all az iilesekre megfigyelot kiildeni.
Titkarsagi feladatok es ezek koItsegei
9. §
A titkarsagi feladatokat az egyik tagintezmeny
biztositja(evenkentivaltasban,vagy anelkiil).
Minden egyes hat6sag hozzajarul a titkarsagi feladatok koltsegeihez a kovetkezok szerint: """"""""
A tajekoztat6kat es egyeb iratokat rendes koriilmenyek kozott a kiildo orszag nyelven tovabbitjak.
Csatlakozas es kilepes
1O.§
A Bizottsag tagsaga nyitott minden olyan tovabbi
helyi es regionalis hat6sag szamara, amelyek a jelen
megallapodashoz csatlakozni kivannak. Az uj tagok
felvetelerol a Bizottsag dent.
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11.§

Barmelyik tag kilephet a Bizottsagb61, ertesftve e
tenyrol az elnokot. Egy tagnak a Bizottsagb61 tOrteno
kilepese nem befolyasolja annak miikodeset, hacsak a
Bizottsag maskeppen nem dont.
12.§
A Felek tajekoztatjak az Eur6pa Tanacs Fotitkarat a
jelen megallapodas megkoteserol, es annak szoveget a

rendelkezeserebocsatjak.

.:

2.2. Keretmegallapodas a hatarmenti helyi
kozugyek viteleben vale egyuttmlikodesrol
Bevezeto megjegyzes: Ilyen tfpusu, hatarmenti
egytittmiikodesi megallapodas mar tObb allamb~m lehetseges. Ahol nem ez a helyzet, ott meg ken hatarozni
azokat a felteteleket, amelyek mellett az ilyen'megaIlapodas alkalmazhat6 egy allamkozi megallapodas kereten beltil (lasd az 1.3. mintamegallapodast).
A megallapodas celja
1.§
Az 1. § hatarozza meg a megallapodas celjat (pI. a
hatarmenti terseg harmonikus fejlesztese) es az egytittmiikodes tertileteit.
167

STRATEGIAI FOZETEK

- 4.

A megallapodas teriileti hatalya
2. §
A 2. § hatarozza meg a megallapodas altal erintett
teleptileseket a hatar egyik oldalan, illetoleg valamennyi oldalan.
Kotelezettsegvallalas
3.§
A 3. §-ban hatarozzak meg a megallapodas celkituzesei megval6sftasahoz sztikseges eszkOloket (1. §). A
megallapodas lenyeges celkituzeseikent az alabbi kotelezettsegvallalasokat lehet megallapftani:

.

a Felek vallaljak, bogy betartjak az elozetes egyeztetesi eljarast, mielott dontest hoznak valamennyi hataskortikbe es illetekessegtikbe tartoz6 kerdesben;

.

a Felek vallaljak, bogy illetekessegi tertilettik es
hataskortik keretein beltil mindeDolyan intezkedest
meghoznak, amely a megallapodas celkituzeseinek
eleresehez sztikseges;

.

a Felek vallaljak, bogy semmi olyat nem tesznek,
ami a jelen megallapodas celkituzeseit h:itranyosan
befolyasolna.
Koordinaci6
4.§

A 4. § hatarozza meg - az egyes megallapodasok
konkret kortilmenyeiveles kovetkezmenyeivelosszhangban- a koordinaci6tszolgal6eljarast:
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.

vagy a 2.1. keretmegallapodas tervezeteben hivatkozott altalanos eelu Bizottsagot jelOlik ki a koordinaci6 ellatasara;

.

vagy a jelen megallapodas eeljait szolga16 ktilon
konzultatfv esoport letesfteserol intezkednek;

. vagy egyszeriien az erintett hat6sagok kozotti kozvetlen ketoldalu szerzodesek utjan hatarozzak meg
azt.
Egyeztett~s
5. §
A Csoport minden tagja (mindegyik fel, ha nines
esoport) felhfvhatja a Csoport (a masik fel, ha nines
esoport) figyelmet olyan esetre, amely soran velemenye
szerint a megallapodast nem tartottak be:

.

nem volt elozetes konzultaci6;

.

a megtett intezkedesek nem felelnek meg a megallapodasnak,vagy

.

nem kertilt sor a megallapodas eeljai eleresehez
sztikseges intezkedesek megtetelere.

Ha a Felek nem tudnak megallapodni, a vitat az
Egyezteto Testtilethez utaljak, amely a vallalt kotelezettsegek teljesftesenek biztosftasara kapott felhatalmazast.
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Ellenorzo Testiilet
6. §
A Felek megallapodhatnak egy kUlonEllenorzo TestUletfelallftasaban, amely biztosftja a v,Hlaltkotelezettsegek teljesfteset. Ez a testUlet az egyes Felek altal kijelOlt, egyenlo szamu szakertobol, valamint egy semleges szakertobol all, akinek kijelOleserol vagy kijelOlesenek m6djar61elozetesen rendelkezni kell.
Az Ellenorzo TestUlet velemenyt nyilvanft a megallapodas fenntartasar61, s velemenyet nyilvanossagra
hozhatja.
7. §
A Felek tajekoztatjak az Eur6pa Tanaes Fotitkarat a
jelen megallapodas alafrasar61, es annak szoveget a
rendelkezesere boesatjak.

2.3. Keretmegallapodas a hatarmenti
egyuttmukodest szolgal6 maganjogi
szervezetek letrehozasar61
Bevezeto megjegyzes: Feltetelezztik, hogy az egyik
allam helyi hat6saga esatlakozhat egy masik allam polgari jogi tarsasagahoz ugyanazon ~zabalyok es feltetelek szerint, mint amelyek a helyi hat6sag allamaban a
maganjogi/polgari jogi tarsasagi tagsagra vonatkoznak.
Ha jelenleg nem ez a helyzet, akkor ezt a lehetoseget
kifejezetten biztosftani kell allamkozi megallapodas
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reven a ket erintett allam kozott (lasd az 1.3. es az 1.4.
allamkozi mintamegaIlapodasokat).
A polgari jogi tarsasagok rendes kortilmenyek kozott
azon orszag belso joga szerint miikodnek, ahol szekhelytik van. Az alabbi lista felsorolja azokat a rendelkezeseket, amelyeket tOrvenyirendelkezes hianyaban a
tarsasag alapft6 okirataba kell belefoglalni. A Konzultatty Bizottsagra vonatkoz6 rendelkezesek (lasd a 2.1.
keretmegallapodast) szinten alkalmazhat6k mutatis
mutandis az ilyen tfpusu tarsasagokra.
1) A tarsasag alapft6 okirataban rogzfteni kell:
2) (a tarsasag) alapft6 tagjait es az uj tagok felveteIenek felteteleit;
3) nevet, szekhelyet es jogi formajat (a vonatkoz6
belso jogszabalyra val6 hivatkozassal);
4) celkitiizeseit, azok eleresenek m6djat es a tarsasag rendelkezesere a1l6forrasokat;
5) testtileteit, ktilonosen kozgyiilesenek hataskoret
es miikodesenek m6djat (kepviselet es szavazas);
6) az tigyvezeto igazgat6k vagy a vezeto tisztsegviselok kinevezeset, es azok hataskoret;
7) a tagok felelossegenek merteket harmadik szemellyel szemben;
8) az alapft6 okirat m6dosftasanak es a szervezet feloszlatasanak a felteteleit
9) a felek kOtelezettsegvallalasat arra nezve, hogy
tajekoztatjak az Eur6pa Tanacs Fotitkarat a
171

STRATEGIAI FUZETEK - 4.

hatarmenti szervezet letrehozasar61,es bogy az
alapft6 okirat szoveget a rendelkezeserebocsatjak.
2.4. Keretszerzodes a hatarmenti helyi
onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek
kozotti beszallltasok vagy szolgaltatasok
nyujtasar61(maganjogi Upusu megallapodas)
Bevezeto megjegyzes: Feltetelezztik, bogy a helyi hat6sagoknak jogaban all ilyen szerzodest kotni mas orszagok helyi hat6sagaival. Ahol ez nem all fenn, a lehetoseget kifejezetten biztositani kell egy allamkozi
megallapodas kereteben (lasd az 1.4. mintamegallapodast).
Ez olyan tipusu szerzodes, amelyet a helyi hat6sagok
felhasznalhatnak ertekesftesre, lizingre, munkaszerzodesekre, aruk vagy szolgaltatasok szallitasara, tizemeltetesi koncesszi6k nyujtasara, stb. A "maganjogi" szerzodesek helyi hat6sagok altal tOrteno igenybevetelet a
belso jog es a joggyakorlat ktilonbozo mertekben teszi
lehetove, ezert nehez meghuzni a hatart a "kozjogi" es
a "maganjogi" szerzodesek kozott. Mindazonaltal, az
egyes orszagokban uralkod6 ertelmezes szerint feltetelezheto, bogy az ilyen tipusu szerzodes ott veheto
igenybe, ahol a megallapodas kereskedelmi vagy gazdasagi tipusu tevekenysegre vonatkozik, amelyre egy
maganszemely vagy testtilet ugyszinten szerzodhetne.
Olyan tevekenysegek eseteben, amelyek a helyi hatosagok intezkedeset foglaljak magukban, a kozhatosa172
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goknak fenntartott tevekenyseg koreb61 a "kozjogi"
keretszerz6desben (hisd a 2.5. pontot) rogzftett kiegeszft6 rendelkezeseket szem e16tt kell tartani az alabbi
kikotesek mellett:
Felek
Az 1. § nevezi meg a Feleket (es azt, hogy a megallapodas nyitott-e mas helyi hat6sagok szamara).
A 2. § hatarozza meg a szerz6des altalanos tartalmat,
fgy kiilonosen a kedvezmenyezetteket es a felteteleket.
Adott esetben meghatarozhatjak a sztikseges fenntartasokat peldaul a felettes hat6sagok engedelyezese tekinteteben, ha ez erinti a szerz6des alkalmazhat6sagat.
A szerzodes targya
A 3. § hatarozza meg a szerz6des targyeitaz alabbiakra hivatkozassal:

.

a sajatos tigyek;

.

a fOldrajzi terliletek;

.

a korporatfv testtiletek (helyhat6sagok, helyi hataskort is gyakorl6 orszagos testiiletek, stb.);

.

a sajeitosjogi formak.

A 4. § hatarozza meg a szerz6des id6tartamat, a
meghosszabbftas felteteleit es a teljesftes idejet.
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Jogi es penziigyi rendelkezesek
Az 5. § jelzi a szerzodes alafnlsanak es teljesftesenek
helyet es rogzfti az alkalrnazand6 jogagat es az alkalrnazand6 jogszabalyt (nernzetkozi rnaganjog).
A 6. § foglalkozik a penztigyi kerdesekkel, pI. a
penznern rneghatarozasaval, arnelyben a fizetes teljesftendo, es az armegallapftas rn6djaval a hosszu tavu
szolgaltatasok eseteben, valarnint a biztosftassaI.
Valasztottbir6sag
A 7. § rogzfti - adott esetben - az egyeztetesi eljaras es a valasztottbfr6sagi eljaras tigyrendjet.
Valasztottbfr6sag eseten annak osszetetele az
alabbiak szerint alakul:

.

az ellentetes ertekii Felek rnindegyike (varians:
azon kozigazgatasi bfr6sagok elnokei, arnelyek metekesek a Felek rnindegyike vonatkozasaban) kije101egy valasztottbfr6sagi tagot es a Felek egytittesell kijelOlnek egy vagy ket ftiggetlen tagot ugy,
hogy a tagok szarna paratlan legyen;

.

ha a valasztottbfr6sag tagjainak szarna paras,
szavazategyenloseg eseten a ftiggetlen tag szavazata lesz a donto.
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A szerzodes modositasa es megsziinese
A 8. § reszletezi azokat a szabalyokat, amelyek a
szerzodes m6dosftasa vagy megszunese eseten alkalmazand6k.
9. § A Felek tajekoztatjak az Eur6pa TanacsFotitkarat a jelen megallapodas megkoteserol, es rendelkezesere bocsatjak ennek szoveget.

2.5. Keretszerzc5des a hatarmenti helyi
onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek
kozotti szallftasokral vagy szolgaltatasokrei (kozjogi tfpusu)
Bevezeto megjegyzes: Az ilyen tfpusu szerzodes
annyiban hasonlft a 2.4. pontban emlftett ("maganjogi") szerzodesekhez, amennyiben ez is sajatos eelokra vonatkozik.
Ez a szerzodestfpus reszletesebben foglalkozik a
kozszolgaltatasokra vagy kozszolgaltat6kra vonatkoz6
koneesszi6kkal, szerzodesekkel (vagy olyan szolgaltatasokkal vagy tevekenysegekkel, amelyek "kozszolgal-

tatasnak vagy kozszolgaltat6knak" tekintendok az
egyik erintett orszag reszerol), vagy az egyik hat6sag
reszerol a hatar tuloldalan levo masik szamara nytijtand6 anyagi hozzajarulas felteteleive1.5

5 Ez az imezkedes kii16nosen hasznos lehet a hatarmenti hatosagok
szamara (pI. a kornyezetszennyezes eseteben: az egyik hat6sag hat6teren belul, anyagi hozzajarulast ajanlhat Eel a masiknak a munka
elvegzesere) .
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Az ilyen kozkoncesszi6k sajatos kockazatokkal es
kotelezettsegekkel jamak a biztosftott kozszolgaltatasok tekinteteben, amelyek a "maganjogi" keretszerzodesben felttintetetteken tulmenoen tovabbi kikotesek
rogzfteset is megkfvanjak a szerzodesben.
Az ilyen tfpusu "hatarmenti" szerzodesek nem minden orszagban megengedettek. Ennek kovetkezteben
az ilyen szerzodeskotest es annak felteteleit gyakran
rogzlteni kell elobb egy allamkozi megallapodasban
(lasd az 1.4. mintamegallapodast).
Egy ilyen szerzodeskOtes, amely eleg egyszerii ahhoz, bogy letrehozasara es vegrehajtasara sor kertiljon,
bizonyos esetekben eletre hfvhatja a "Helyi Hat6sagok
Hatarmenti Kozos Szervezetet" (lasd 2.6.), amely
egyeb jogi problemakat vet feI.
Szerzodesi feltetelek
Ahol a szerzodes magaban foglalja koztulajdon, kozszolgaltatas vagy egyeb ellatas leteslteset vagy kezeleset, amely legalabb az egyik orszagban helyi hat6saghoz tartozik, az erintett orszag jogszabalyai szerint meg
kell hatarozni a szerzodeses garanciakat.

A szerzodes - ahol sztikseges- tartalmazza az
alabbisajatosfelteteleketis:
1) A sz6ban forg6 letesftmeny vagy szolgaltatas letesfreset, vagy miikodeset szabalyoz6 rendelkezeseket
(pI. menetrend dfjak, hasznalati feltetelek, stb.);
176
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2) a letesitmeny vagy szolgaltatas felallitasat szabalyoz6 sajatos felteteleket (pI. a sztikseges engedelyek,
eljaras, stb.);

3) a letesitmeny vagy szolgaltatas szerzodeses felteteleit;
4) a szerzodes kozerdekbol es penztigyi szempontokb61Wrtenom6dositasanak eljarasat;
5) a letesitmeny vagy szolgaltatas fogyaszt6i es az
tizemelteto kozotti kapcsolatokat (pI. hozzajarulasi
feltetelek, dijak, stb.);
6) a szerzodestol val6 elalhlst, annak felmondasat vagy
megszuneset.
E sajatos kovetelmenyeken tul a "maganjogi" keretszerzodesben (2.4.) rogzitett feltetelek is alkalmazand6k.

2.6. Keretmegallapodas a helyi
onkormanyzatok Q.skozigazgatasi szervek
kozotti hatarmenti egyuttmukodesi
szervezetek letrehozasar61
Bevezeto rnegjegyzes:Feltetelezztik,hogy szamos
helyi hat6sag kozosen letrehozhat jogszabalyokban
meghatarozott szervezeteket valamilyen kozhasznu
szolgaltatasvagyIetesitmenybiztositasaraes mukodtetesere.
Egy ilyen tarsasag/kozos szervezet megalakitasa es
mukodese fOleg azokt61 az alkalmazand6 jogszabalyokt61 es a megelozo allamkozi megallapod~sokt61
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fiigg, melyek erre az egyiittmiikodesi formara felhatalmazast tartalmaznak (lasd az 1.5. mintamegalIapodast).
Az alabbiakban listat kozliink azokr61a rendelkezesekr61, amelyeket az alapft6 okiratnak tartalmaznia
kelI, amennyiben azokat a vonatkoz6 jogszabalyok
nem foglaljak magukban. A tarsasag alapft6 okiratanak
- inter alia - reszletezni kelI:
1) a tarsasag alapft6 tagjainak nevet es azokat a felteteleket, amelyek melIett uj tagok csatlakozhatnak;
2) a tarsasag nevet, szekhelyet, fennalIasi idejet es jogi
statusat (utalassal arra a jogszabalyra, amely a jogi
statussal felruhazza);
3) a tarsasag tevekenysegi koret, annak gyakorlasi
m6djat es a tarsasag rendelkezesere a1I6forrasokat;
4) azt a m6dot, ahogyan a bejegyzett t6ke kepzese tOrtenik;
5) a tagok felel6ssegenek merteket es korlatait;
6) a tarsasag vezet6inek vagy igazgat6inak kinevezesi
(kijelOlesi) es felmentesi eljarasat, valamint jogkoriiket;
7) a tarsasag kapcsolatat tagjaival, harmadik szemelylyel, fels6bb hat6sagokkal, kiilonosen a koltsegvetessel, 'a merleggel es az elszamolassal kapcsolatos
tajekoztatast illet6en;
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8) a penztigyi es muszaki ellenorzest ell<it6szemelyek
felelosseget es az ilyen ellenorzesekbol eredo jelenteseket;
9) a tarsasagi alapft6 okirat m6dosftasanak es a tarsasag feloszlatasanak a felteteleit;
10) a szemelyzetre vonatkoz6 rendelkezeseket;
11) nyelvhasznalatra vonatkoz6 szabalyokat.

KIEGESZiTO JEGVZOKONVV A
TEROLETI ONKORMANVZATOK ES
KOZIGAZGATASI SZERVEK
HATARMENTIEGVOTTMOKODESEROL
SZOLO EUROPAI
KERETEGVEZMENVHEZ
Strasbourg,1995. november 9.

Az Eur6pa Tanacs azon tagallamai, amelyek alafrjak
jelen Jegyzokonyvet a tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek hatarmenti egytittmukodeserol sz616
eur6pai Keretegyezmenyhez (a tovabbiakban: Keretegyezmeny), megerosftve a hatarmenti tertiletek onkormanyzati vagy kozigazgatasi szervei kozotti hatarmenti
egytittmukodes jelentoseget;
abbol azelhatarozasb61 kiindulva, hogy tovabbi lepeseket tegyenek a tertileti onkorrwinyzatok vagy koz179
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igazgatasi szetvek hatarmenti
biztosftasa erdekeben;

egytittmiikodesenek

megkonnyfteni es fejleszteni kfvanvan a hatarok
kozeleben le"o tertiletek onkormanyzati vagy kozigazgatasi szervei kozotti hatarmenti egytittmiikodest;
elismerven annak sztiksegesseget, hogy a Keretegyezmenyt a tenyleges eur6pai viszonyokhoz igazftsak; tekintetbe veve, hogyahatarmenti tertiletek onkormanyzatainak vagy kozigazgatasi szervei egytittmiikodesenek megerosftese erdekeben celszeru kiegeszfteni
a Keretegyezmenyt;
szem elOtt tartva a Helyi Onkormanyzatok Eur6pai
Kartajat;
emlekeztetven az eur6pai hatarmenti egytittmiikodesrol sz616Nyilatkozatra, melyet a Miniszteri Bizottsag fogadott el az Eur6pa Tanacs 40. evfordu16ja alkalmab61 es amely, egyebek mellett, a hatarmenti projektek fejleszteset gatl6 mindennemii akadaly - legyen
az akar adminisztratfv, jogi, politikai vagy pszicho16giai termeszetii - lektizdese erdekeben folyamatos erofeszftesekre sz6lft fel;
az alabbiakban aIlapodtak meg:

1. Cikk
1. Minden Szerzodo Felelismeri es tiszteletben tartja a
joghat6s~ga .ala tartoz6 es a Keretegyezmeny 1. es 2.
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Cikkeiben emlftett teriileti onkormanyzatok vagy kozigazgatasi szervek azon jogat, hogy mas allamok azonos szintii felelosseggel birD onkormanyzataival vagy
kozigazgatasi szerveivel, az alapszabalyaikban lefekte'tett eljarasokkal, valamint a belso jogukkal osszhangban hatarmenti egytittmiikodesi megallapodasokat kossenek, amennyiben ezen megallapodasok tiszteletben
tartjak a Fel nemzetkozi kOtelezettsegeit..
2. A hatarmenti egytittmiikodesi megallapodas csak az
azt alafro teriileti onkormanyzatokra vagy kozigazgatasi szervekre ro kOtelezettsegeket.
2. Cikk
A hatarmenti egytittmiikodesi megallapodas keretein beliil kozosen meghozott donteseket a teriileti on~
kormanyzatok vagy kozigazgatasi szervek a nemzyti
jogrendszertikon beliil hajtjak vegre, a belso jogukkal
osszhangban. Az ily modon vegrehajtott dontesek jogi
ereje es hatalya megegyezik az ezen onkormanyzatok
vagy kozigazgatasiszervekaltal a hazai jogrendszertikon bellil foganatositott intezkedesekevel.

3. Cikk
A teriileti onkormanyzatok vagy kozigazgatasi
szervek altal kotOtt hatarmenti egytittmiikodesi megallapodasok rendelkezhetnek hatarmenti egytittmiikodesi
testtilet letrehozasarol, amely jogi szemelyiseggel rendelkezhet vagy nem rendelkezhet. A megallapodas
hatarozza meg, hogy a testiilet, figyelembe veve a raru181
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hazott felelossegeket es a belso jog rendelkezeseit,
kozjogi vagy maganjogi szemelyisegnek tekintendo
azon nemzeti jogrendszer szerint, amelyhez a megallapodast alafro tertileti onkormanyzatok vagy kozigazgatasi szervek tartoznak.

4. Cikk
1. Amennyiben a hatarmenti egytittmiikodesitesttilet jogi
szemelyiseggel bfr, ezen szemelyiseget azon Szerzod6
Fel jogrendje hatarozza meg, amelynek tertileten a
testtilet szekhelye talalhato. A testtilet jogi szemelyiseget a tObbi Szerz6d6 Felek, amelyeknek tertileti onkormanyzatai vagy kozigazgatasi szervei a hatarmenti
megcillapodastalafrtak, bels6 joguk szerint ismerik el.
2. A hatarmenti egytittmiikodesi testtilet es tertileti onkormanyzatok vagy kozigazgatasi szervek altal raruhazott kOtelessegeketa celjaival osszhangban es a ra vonatkozo belso jog altal meghatarozott modon koteles
teljesfteni. Ennek megfelel6en:
a) a hatarmenti egytittmiikodesi testtilet intezkedeseit
annak alapszabalya, valamint a szekhelye szerinti
allam bels6 joga vezerli;
b) ugyanakkor a hatarmenti egytittmiikodesi testtiletnek nem all jogaban olyan intezkedeseket hozni,
amelyek altalanos hatalyuak vagy amelyek egyeni
jogokat es szabadsagokat erintenek;
c) a hatarmenti egytittmiikodesi testtiletet a tertileti
onkormanyzatok vagy kozigazgatasi szervek kolt182
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segveteseib61 finanszfrozzak. Nem all jogaban fiskalis termeszetii kozterheket kivetni. A teriileti onkormanyzatoknak vagy kozigazgatasi szerveknek,
felhasznal6knak vagy harmadik feleknek nyujtott
szolgaltatasaiert sztikseg eseten jovedelmet kaphat;
d) a hatarmenti egytittmiikodesi testiilet eves e16iranyzott kOltsegvetessel miikodik es elszamolasi
merleget koteles keszfteni, amelyet a megallapodasban reszes teriileti onkormanyzatokt61 vagy
kozigazgatasi szervekt61 ftiggetlen konyvvizsga16k
hagynak j6va.

5. Cikk
1. Amennyiben bels6 joguk erre lehet6seget ad, a
Szerz6d6 Felek donthetnek a hatarmenti egytittmiikodesi testiilet kozjogi szemelyisegkent va16miikodeser61, es minden Szerz6d6 Fel jogrendszere Yonatkozasaban a testiilet altal hozott intezkedesek olyan
tOrvenyes hatallyal es ervennyel birnak, mintha azokat
a megallapodasban reszes tertileti onkormanyzatok
vagy kozigazgatasi szervek hoztak volna meg.
2 Ugyanakkor a megallapodas kikotheti, bogy a
megallapodast alMr6 teriileti onkormanyzatok vagy
kozigazgatasi szervek kotelessege az ilyen intezkedesek foganatositasa, ktilOnoskeppen, ha ezek egyeni
jogokat, szabadsagokat vagy erdekeket erinthetnek.
Ezen kivtil minden Szerz6d6 Fel kikotheti, bogy ~i1tahinos fele16sseget nem lehet hatarmenti egytittmiikodesi testtiletre ruhazni es ezen testtileteket nem lehet
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aItahinosan alkalmazand6 intezkedesek meghozatalara
felhatalmazni.

6. Cikk
1. A tertileti onkormanyzatok vagy kozigazgatasi
szervek altal a hatarmenti egytittmiikodesi megallapodas keretein bellil meghozott intezkedesek ugyanazon feltigyelet ala esnek, mint amelyet az egyes Szerzodo Felek tOrvenyeieloirnak a megallapodast megkoto tertileti onkormanyzatok vagy kozigazgatasi szervek
altal hozott barmely intezkedes vonatkozasaban.
2. A megallapodas reven felallitott hatarmenti
egytittmiikodesi testtilet altal hozott intezkedesek azon
allam tOrvenyeiben megszabott feltigyelet ala esnek,
amelyben a testtilet szekhelye talalhat6, figyelembe
veve tovabba a tObbiallam tertileti onkormanyzatainak
vagy kozigazgatasi szerveinek erdekeit is. A
hatarrnenti egytittmiikodesi testtilet eleget tesz azon
allamok hat6sagait61 szarmaz6 tajekoztatasi felkereseknek, amelyekben a tertileti onkormanyzatok vagy
kozigazgatasi szervek miikodnek. A Szerzodo Felek
feltigyeleti hat6sagai kotelesek a koordinaci6 es tajekoztatas megfelelo m6djainak kialakitasara tOrekedni.
3. A testtilet altal, az 5. Cikk 1. bekezdese szerint
hozott intezkedesek felett olyan felligyelet ervenyestil,
mint amelyet az egyes Szerzodo Felek tOrvenyei a
megallapodast megkoto tertileti onkorrnanyzatok vagy
kozigazgatasi szervek altal hozott intezkedesek vonatkozasaban elOirnak.
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7. Cikk
A hatarmenti egytittmiikodesi testtilet tevekenysegebol szarmaz6 mindeDvitas tigyet a belso jog alapjan
vagy valamelynemzetkozimegallapodasertelmebenil-

letekesseggel bir6 bir6sagok ele kell terjeszteni.

8. Cikk
1. Ezen Jegyzokonyv alafrasakor vagy a megerositesrol, elfogadasr61 vagy j6vahagyasr61 sz616 okirat
letetbe helyezesekor mindeDSzerzodo Fel koteles nyilatkozni arr61,hogy alkalmazni kivanja-e mind a 4. es
5. Cikk rendelkezeseit, vagy csak ezen cikkek egyikenek rendelkezeseit.
2. Ezen nyilatkozatok barmely kesobbi idopontban
m6dosfthat6k.

9. Cikk
Ezen Jegyzokonyv rendelkezeseihez fenntartasokat
nem lehet fiizni.
10. Cikk
1. Jelen Jegyzokonyv alafrasra nyitva all a Keretegyezmenyt alafr6 allamok szamara, amelyek az alabbiak valamelyikevel fejezhetik ki hozzajarulasukat ahhoz, hogy az rajuk nezve kotelezo ervenyii legyen:
a) megerositest, elfogadast vagy j6vahagyast nem kikoto alafrassal;
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b) megerositest, elfogadast vagy j6vahagyast kikoto
alMrassal, melyet megerosites, elfogadas vagy j6vahagyas kovet.
2 Az Eur6pa Tanacs egyetlen tagallama sem frhatja
ala ezen Jegyzokonyvet megerosftest, elfogadast vagy
j6vahagyast nem kikoto alMrassal, es nem helyezhet
letetbe Qlegerosfto,elfogadasi vagy j6vahagyasi okiratot, amennyiben korabban nem helyezte letetbe vagy
egyidejiileg nem helyezi letetbe a Keretegyezmeny
megerositesere, elfogadasara vagy j6vahagyasara vonatkoz6 okiratat.
3; A megerosftesrol, elfogadasr61vagyj6vahagyasr61
sz616 okiratokat az Eur6pa Tanacs Fotitkaranal kell
letetbe helyezni.
11. Cikk
1. Jelen Jegyzokonyv az azon idopontot koveto haram h6nap leteltekor lep hataIyba, amikor az Eur6pa
Tanacs negy tagallama a Jegyzokonyv 10. Cikkeben
foglalt rendelkezeseknek megfeleloen kifejezte hozzajarulasat ahhoz, bogy az rajuk nezve kotelezo ervenyii
legyen.
2. Minden allam 'szamara, amely egy kesobbi idopontban nyilatkozik a Jegyzokonyvben foglalt kotelezettsegek vallalasar61, a Jegyzokonyv az alMras
vagy a megerosfto, elfogadasi vagy j6vahagyasi okirat
letetbe helyezesetol szamitett harem h6nap leteltevel
lep hatalyba.
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12. Cikk
1. A je1en Jegyzokonyv hata1yba 1epeset kovetoen
mindeD olyan allam, ame1y csat1akozott a Keretegyezmenyhez, csatlakozhat a Jegyzokonyvhoz.
2. A csatlakozast a csatlakozasi okiratnak az Eur6pa
Tanacs Fotitkarana1 tOrt(~no1etetbe he1yezesevei 1ehet
megtenni, ame1y a 1etetbehe1yezesnapjat61 szamftott
harom h6nap elte1teve11ephata1yba.
13. Cikk
1. Barme1ySzerzodo Fe1az Eur6pa Tanacs Fotitkarahoz intezett ertesftes utjan barmikor fe1mondhatja a
je1en Jegyzokonyvet.
2. A fe1mondas az ertesltesnek a Fotitkar altali kezhezvete1eto1szamftott hat h6nap elte1tetkovetoen valik
hata1yossa.
14. Cikk
Az Eur6pa Tanacs Fotitkara ertesfti az Eur6pa Taoars tagallamait es a je1en Jegyzokonyvhoz csatlakozott mindeDallamot:

a) a jelen Jegyzokonyv 8. Cikkevei osszhangban
barmelySzerzodoFel altalbenyujtottnyilatkozatr61;
b) mindeDalafrasr61;
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c) minden megerosfto, elfogadasi, j6vahagyasi vagy
csatlakozasi okirat letetbe helyezeserol;

d) ajelen Jegyzokonyv minden, a 11. es 12. Cikkekkel osszhangban levo hatalyba 16pesi idopontjar6l;
e) minden egyeb, a jelen Jegyzokonyvvel osszeftiggo intezkedesrol, ertesftesrol vagy kozlesro1.
Minek hiteletil az alulfrottak, kello felhatalmazas
birtokaban, alafrtak a jelen Jegyzokonyvet.
Kesztilt Strasbourgban, 1995. november 9-en,
angel es francia nyelven, mindket szoveg egyarant hiteles, egyetlen peldanyban, amelyet az Eur6pa Tanacs
leveltaraban kell letetbe helyezni. Az Eur6pa Tanacs
Fotitkara hitelesftett masolatot ktild az Eur6pa Tanacs
minden tagallamanak es a jelen Jegyzokonyvhoz va16
csatlakozasra felkert minden allamnak.
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MAsODIK KIEGESZITO JEGVZOKONVV
A TEROLETI ONKORMANVZATOK ES
KOZIGAZGA TAsl SZERVEK
HATARMENTIEGVOTTMUKODESEROL
SZOLO EUROPAI
KERETEGVEZMENVHEZ
Strasbourg, 1998. majus 5.
BEVEZETO
Az Eur6pa Tanacsnak azon tagallamai, amelyek alairjak a jelen Masodik kiegeszito jegyzokonyvet a terlileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek
hatarmenti egylittmiikodeserol sz616 eur6pai Keretegyezmenyhez, tekintetbe veve, bogy 1995. november
9-en megkotOttek a Keretegyezmeny Kiegeszito jegyzokonyvet a hatarmenti egylittmiikodes kereteben vegrehajtott intezkedesek jogi hatasaira es a hatarmenti
egylittmiikodesi megallapodasok altal letrehozand6
egylittmiikodesi szervek jogallasara vonatkoz6an;
tekintetbe veve, bogy feladataik hatekony ellatasa
erdekeben a terlileti onkormanyzatok egyre gyakrabban
egylittmiikodnek nemcsak mas allamok szomszedos
hat6sagaival (hatarmenti egylittmiikodes), hanem a
kozos erdekekkel bir6 ktilfOldi nem-szomszedos hat6sagokkal is (terliletkozi egylittmiikodes), es ezt nemcsak a tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek hatarmenti egylittmiikodesi szervei es szovetsegei
kereteben teszik, hanem ketoldalu szinten is;
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szem elott tartva a tagallamok allam- es kormanyfoinek 1993. evi Mcsi nyilatkozatat, amely elismerte az
Eur6pa Tanacs szerepet a tolerans es viragz6 Eur6pa
megteremteseben a tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek hatarmenti egytittmiikodeseutjan;
figyelembe veve, hogy a tertiletkozi egytittmiikodes
tertileten nem letezik a Keretegyezmenyhez hasonl6
okmany;
azzal a szandekkal, hogy megteremtsek a tertiletkozi
egytittmiikodes nemzetkozi jogi keretet, az alabbiakban
allapodtak meg:

1. Cikk
Jelen Jegyzokonyv alkalmazasaban a "tertiletkozi
egytittmiikodes" minden olyan osszehangolt cselekvest
jelent, amelynek celja ket vagy tObbSzerzodo Fel tertileti onkormanyzatai vagy kozigazgatasi szervei kozotti
kapcsolatok kiepftese, amelyek nem minostilnek a
szomszectos hat6sagok hatarmenti egytittmiikodesi
kapcsolatanak, beleertve mas allamok tertileti onkormanyzataival vagy kozigazgatasi szerveivel egytittmiikodesi megallapodasok kOteset.

2. Cikk
1. A Szerzodo Felek elismerik es tiszteletben tartjak
a joghat6saguk ala tartoz6 - es a tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek hatarmenti egytittmiikodeserol sz616 eur6pai Keretegyezmeny (a tovabbiakban: "Keretegyezmeny") 1. es 2. cikkeiben
190

STRA TEGIAI FOZETEK - 4.

emlftett - tertileti onkormanyzatok es kozigazgatasi
szervek jogat, hogy eszmecseret folytassanak es az
azonos feladatkorokben az alapszabalyaikban lefektetett eljanlsokkal es a belso joggal osszhangban tertiIetkozi egytittmiikodesi meg.Hlapodasokat kossenek,
amennyiben ezen megallapodasok tiszteIetben tartjak a
Szerzodo Fel nemzetkozi kotelezettsegeit.
2. A tertiletkozi egytittmiikodesi megallapodas csak
az azt aIaira tertileti onkormanyzatokra vagy kozigazgatasi szervekre ra kotelezettsegeket.

3. Cikk
A jeIen Jegyzokonyvben reszes allamok erteIemszeruen (mutatis mutandis) alkalmazzak a Keretegyezmeny rendeIkezeseit a tertiletkozi egytittmiikodesre.

4. Cikk
A jeIen Jegyzokonyvben reszes allamok, ameIyek
reszesei a Keretegyezmeny Kiegeszfto jegyzokonyvenek (a tovabbiakban: "Kiegeszfto jegyzokonyv") is,
erteIemszeruen (mutatis mutandis) aIkaImazzak azon
Jegyzokonyv rendeIkezeseit a tertiletkozi egytittmiikodesre.
5. Cikk
A jeIen Jegyzokonyv szempontjabal az "erteIemszeru aIkaImazas" azt jelenti, hogy a Keretegyezmenyben es a Kiegeszfto jegyzokonyvben a "hatarmenti
egytittmiikodes" kifejezes helyett "tertiletkozi egytitt191
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miikodes" ertendo, valamint bogy a jelen Jegyzokonyv
ellenkezo rendelkezese hianyaban a Keretegyezmeny
es a Kiegeszftojegyzokonyv cikkei alkalmazand6k.

6. Cikk
1. A jelen Jegyzokonyv alMrasakorvagy a megerosfto, elfogad6 vagyj6vahagy6 okirat letetbe helyezesekor
a Keretegyezmenyben es a Kiegeszfto jegyzokonyvben
reszes allamok nyilatkozatot tesznek, bogy a jelen
Jegyzokonyv 4. Cikke alapjan alkalmazni kfvanjak-e a
Kiegeszfto jegyzokonyv mind 4. es 5. Cikkenek rendelkezeseit, vagy csak ezen cikkek egyiket.
2 Ezen nyilatkozatok az Eur6pa Tanacs Fotitkarahoz
intezett nyilatkozattal barmely kesobbi idopontban
m6dosfthat6k.

7. Cikk
A jelen Jegyzokonyv rendelkezeseihez fenntartas
nem fiizheto.

8. Cikk
1. A jelen Jegyzokonyv alMrasra nyitva all a Keretegyezmenyt alMr6 allamok szamara, amelyek az alabbiak valamelyikevel fejezhetik ki hozzajarulasukat
ahhoz, bogy az rajuk nezve kotelezo ervenyii legyen:
a) megerosftest, elfogadast vagy j6vahagyast nem
kikoto alMrassal;
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b) megerosftest, elfogadast vagy j6vahagyast kikoto
alafrassal, amelyet megerosftes, elfogadas vagy
j6vahagyas kovet.

2 Az Eur6pa Tanacs egyetlen tagallama sem frhatja
ala ezen Jegyzokonyvet megerosftest, elfogadast vagy
j6vahagyast nem kikoto alafrassal, es nem helyezhet
letetbe megerosfto, elfogadasi vagy j6vahagyasi okiratot, amennyiben korabban nem helyezte letetbe vagy
egyidejUleg nem helyezi letetbe a Keretegyezmeny
megerosftesere, elfogadasara vagy j6vahagyasara vonatkoz6 okiratat.
3. A megerosfto, elfogad6 vagy j6vahagy6 okiratokat
az Eur6pa Tanacs Fotitkaranal helyezik letetbe.

9. Cikk
1. A Jegyzokonyv az azon idopontot koveto harom
h6nap leteltekor lep hatalyba, amikor az Eur6pa Tanacs
negy tagallama a Jegyzokonyv 8. Cikkenek megfeleloen kifejezte hozzajarulasat ahhoz, bogy az rajuk nezve
kotelezo ervenyu legyen.
2 Minden tagaIlam szamara, amely egy kesobbi idopontban nyilatkozik a Jegyzokonyvben foglalt kotelezettsegek vallalasar6l, a Jegyzokonyv az alafras
vagy a megerosfto, elfogadasi vagy j6vahagyasi okirat
letetbe helyezesetol szamftott harom h6nap leteltevel
lep hatalyba.
10. Cikk
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1. A je1en Jegyzokonyv hata1yba 1epeset kovetoen
minden olyan allam, ame1y csatlakozott a Keretegyezmenyhez, csat1akozhat a Jegyzokonyvhoz.

2 A csatlakozas a csatlakozasi okiratnak az Eur6pa
Tanacs Fotitkarana1 tOrteno 1etetbe he1yezeseveI tOrtenik, ame1y a 1etetbehe1yezesnapjat61 szamftott harom
h6nap e1telteve11ephata1yba.
11. Cikk
1. A je1en Jegyzokonyvet barme1y Szerzodo Fe1 barmikor fe1mondhatja az Eur6pa Tanacs Fotitkarahoz
intezett ertesftesse1
2. A fe1mondas az ertesitesnek a Fotitkar a1ta1ikezhezvete1eto1 szamitott hat h6nap elteltet kovetoen va1ik
hata1yossa.

12. Cikk
Az Eur6pa Tanacs Fotitkara ertesiti az Eur6pa Tanacs tagallamait es a je1en Jegyzokonyvhoz csatlakozott allamokat:
a) a je1en Jegyzokonyv 6. Cikkenek megfe1e1oen
barme1ySzerzodo Fe1alta1benyujtott nyi1atkozatr61;
b) minden a1airasr61;
c) minden megerosito, e1fogadasi vagy j6vahagyasi
okirat 1etetbe he1yezeser61;
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d) a jelen Jegyzokonyv mindeD, a 9. es 10. Cikk
szerint t5rtent hatalybalepesi idopontjar61;
e) mindeD egyeb, a jelen Jegyzokonyvvel osszeftiggo intezkedesrol, ertesftesrol vagy kozlesrol.

f) Minek hiteletil alulfrottak, kello felhatalmazas
birtokaban, alMrtakajelen Jegyzokonyvet.
Kesztilt Strasbourgban, 1998. majus 5-en, egyarant
hiteles angol es franeia nyelvu egyetlen eredeti peldanyban, amelyet az Eur6pa Tanaes irattaraban helyeznek letetbe. Az Eur6pa Tanaes Fotitkara hiteles masolatot ktild az Eur6pa Tanaes valamennyi tagallamanak
es a jelen Jegyzokonyvhoz t5rteno esatlakozasra meghfvott mindeDallamnak.
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