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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LXXIII.
tör vény

a felsõoktatásról  szóló 2005. évi 
CXXXIX. tör vény módosításáról*

1.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 
(a továb biak ban: Ftv.) 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gaz da sá gi ta nács a fel sõ ok ta tá si in téz mény fel -
ada ta i nak vég re haj tá sa meg ala po zá sá ban, a ren del ke zé sé -
re bo csá tott for rá sok, esz kö zök, a köz pénz, a köz va gyon
ha té kony és fe le lõs hasz ná la tát se gí tõ gaz da sá gi stra té gi ai
dön té se ket elõ ké szí tõ és vég re haj tá suk el len õr zé sé ben
részt vevõ, a fenn tar tói dön té sek elõ ké szí té sé ben – e tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – köz re mû kö dõ tes tü let.
A fel sõ ok ta tá si in téz mény va gyon ke ze lé sé ben lévõ kincs -
tá ri va gyon el ide ge ní té sé re, meg ter he lé sé re vo nat ko zó, az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
109/H.  § (1) be kez dé se, és 109/K.  § (1)–(2) be kez dé se sze -
rin ti dön tést – ide nem ért ve azo kat a dön té se ket, ame lye -
ket a fel sõ ok ta tá si in téz mény kü lön jog sza bály alap ján sa -
ját ha tás kör ben hoz hat meg – a sze ná tus kez de mé nye zé sé -
re a gaz da sá gi ta nács hoz za meg. Az ér té ke sí tés jó vá ha -
gyá sá ra és le bo nyo lí tá sá ra a kincs tá ri va gyon el ide ge ní té -
sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásokat kell meg fele lõen
al kal maz ni.”

2.  § Az Ftv. 25.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A gaz da sá gi ta nács a fel sõ ok ta tá si in téz mény va -
gyon ke ze lé sé be adott ál la mi va gyon el ide ge ní té se, meg -
ter he lé se kér dé sé ben ho zott dön té sét meg kül di a Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó ság nak. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság a dön tés el len har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül
ki fo gás sal él het. A ki fo gás olt dön tés nem hajt ha tó vég re.”

3.  § Az Ftv. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben az kezd he ti meg ta -
nul má nya it, aki fel vé telt nyert. A fel vé tel je lent ke zés alap -
ján, az e cél ra szol gá ló je lent ke zé si lap be nyúj tá sá val tör -
té nik. A fel sõ ok ta tá si in téz mény be je lent ke zõ kor lát lan
szá mú je lent ke zé si la pot nyújt hat be. A fel vé te li je lent ke -
zé si la pon meg kell je löl ni, hogy a je lent ke zõ mi lyen mun -

ka rend sze rin ti kép zés re, to váb bá hogy az elsõ tan év re ál -
la mi lag tá mo ga tott vagy költ ség té rí té ses kép zés re je lent -
ke zik. Ha a je lent ke zõ több le he tõ sé get je löl meg, azo kat
rang so rol nia kell.”

4.  § Az Ftv. 40.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ szö -
veg résszel egé szül ki:

„Nem je lent kez het be az a hall ga tó, aki az idõ ará nyos fi -
ze té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get. A hall ga tó ál la mi -
lag tá mo ga tott vagy költ ség té rí té ses kép zés be való be so ro -
lá sa egy tan év idõ tar tam ra szól. A fel sõ ok ta tá si in téz mény
a hall ga tó be so ro lá sá ról e tör vény ren del ke zé sei alap ján
hoz dön tést.”

5.  § Az Ftv. 46.  §-a (5) be kez dé se c) pont já nak a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hall ga tó joga, hogy va gyo ni vi szo nya i ra, jö ve del mi
hely ze té re, ta nul má nyi ered mé nyé re te kin tet tel pénz be li,
il let ve ter mé szet be ni gon dos ko dás ban ré sze sül hes sen,
e kör ben kü lö nö sen]

„c) fi ze té si kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé hez – a Kor -
mány ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek és sza bá lyok sze rint –
men tes sé get, rész let fi ze té si ked vez ményt, ha lasz tást kap -
jon,”

6.  § Az Ftv. 49.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[A hall ga tó kö te les sé ge, hogy]
„e) tel je sít se a ta nul má nyai foly ta tá sá hoz kap cso ló dó

fi ze té si kö te le zett sé gét, így kü lö nö sen ál la mi lag tá mo ga -
tott kép zés ke re té ben kép zé si hoz zá já ru lást, költ ség té rí té -
ses kép zés ben költ ség té rí tést fi zes sen.”

7.  § Az Ftv. 51.  §-ának (3)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A Kor mány ha tá roz za meg
a) az ál la mi költ ség ve tés, va la mint a kép zé si hoz zá já -

ru lás ter hé re biz to sí tott hall ga tói jut ta tá sok hoz való hoz zá -
fé rés fel té te le it, en nek so rán a ked vez mé nye ket, tá mo ga tá -
so kat ah hoz a fel té tel hez köt he ti, hogy a hall ga tó a nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint ké szül jön fel, vagy ál la mi lag
tá mo ga tott kép zés ben ve gyen részt,

b) a di ák iga zol vány ki adá sá val, a kol lé gi u mi el lá tás
igény be vé te lé vel és a lak ha tá si tá mo ga tás sal, az egyes ta -
nul má nyi ösz tön dí jak igény be vé te lé vel kap cso la tos fel té -
te le ket, to váb bá egyes, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal
nyúj tott szol gál ta tá so kért való fi ze tés el ve it,

c) a rá szo rult sá gi ala pon ad ha tó jut ta tá so kat.
(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si

sza bály za ta ha tá roz za meg, hogy a hall ga tói jo go kat és kö -
te le zett sé ge ket mi lyen mó don le het gya ko rol ni, il let ve
vég re haj ta ni. A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat – az ál -
la mi költ ség ve tés, va la mint a kép zé si hoz zá já ru lás ter hé re
biz to sí tott hall ga tói jut ta tá sok te kin te té ben – kor mány ren -
de let ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött meg ha tá roz za az
egyes jut ta tá sok hoz való hoz zá ju tás fel té te le it, va la mint a
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hall ga tók ré szé re to váb bi jo go kat és kö te le zett sé ge ket ál -
la pít hat meg.”

8.  § Az Ftv. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben fo lyó kép zés le het ál -
la mi lag tá mo ga tott vagy költ ség té rí té ses kép zés. Az ál la -
mi lag tá mo ga tott kép zés költ sé ge i nek több sé gét az e tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint az ál la mi költ ség ve tés, a
költ ség té rí té ses kép zés költ sé ge it a hall ga tó vi se li. Az ál la -
mi lag tá mo ga tott alap- és mes ter kép zés ben ta nul má nyo kat 
foly ta tó hall ga tó kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te les.”

9.  § (1) Az Ftv. 55.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói lét szám ke ret re 
fel vett hall ga tó nak a ta nul má nyai be fe je zé se elõtt meg szû -
nik a hall ga tói jog vi szo nya, vagy az 59.  § (4) be kez dé sé -
nek c) pont já ban fog lalt fel té tel nem tel je sí té se ese tén, il -
let ve egyéb ok ból ta nul má nya it költ ség té rí té ses kép zés ben 
foly tat ja to vább, he lyé re – ilyen irá nyú ké re lem ese tén – a
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben költ ség té rí té ses for má ban ta -
nul má nyo kat foly ta tó ki emel ke dõ ta nul má nyi tel je sít mé -
nyû hall ga tó lép het. Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ál la -
mi lag tá mo ga tott kép zés ben ta nul má nyo kat foly ta tó hall -
ga tó ról a tan év vé gén a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg ál la -
pít ja, hogy az utol só két olyan fél év ben, amely ben hall ga -
tói jog vi szo nya nem szü ne telt nem sze rez te meg leg alább
az aján lott tan terv ben elõ írt kre dit mennyi ség öt ven szá za -
lé kát, ta nul má nya it a kö vet ke zõ tan év ben csak költ ség té rí -
té ses kép zés ben foly tat hat ja. E be kez dés ben fog lalt fel té -
te lek alap ján az át so ro lás sal érin tett ál la mi lag tá mo ga tott
kép zés ben részt vevõ hall ga tók szá ma a tan év ben a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt
vevõ hall ga tó i nak ti zen öt szá za lé ká ig ter jed.”

(2) Az Ftv. 55.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A tá mo ga tá si idõ nyil ván tar tá sá nak, az ál la mi lag
tá mo ga tott és a költ ség té rí té ses kép zés kö zöt ti át so ro lás
rend jét a Kor mány ha tá roz za meg.”

10.  § Az Ftv. 56.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tá si idõ, il let ve a költ ség té rí té ses kép zés -
hez ren del ke zés re álló idõ szá mí tá sa kor egy fél év ként kell
nyil ván tar ta ni, ha a hall ga tó – az el sõ ként meg kez dett kép -
zé sé nek leg ké sõbb har ma dik fél évé ben lé te sí tett to váb bi
(pár hu za mos) hall ga tói jog vi szo nyá ra te kin tet tel –

a) egy ide jû leg több fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel áll hall -
ga tói jog vi szony ban, il let ve ha

b) ugyan ab ban a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben egy ide jû -
leg több szak kép zett ség, szak ké pe sí tés meg szer zé sé re ké -
szül fel.”

11.  § Az Ftv. 60.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga -
sza bály za ta ha tá roz za meg a zá ró vizs gá ra je lent ke zés
mód ját, a zá ró vizs ga meg szer ve zé sé nek és le bo nyo lí tá sá -
nak rend jét, ered mé nyé nek ki szá mí tá si mód ját. Nem bo -
csát ha tó zá ró vizs gá ra az a hall ga tó, aki a fel sõ ok ta tá si in -
téz ménnyel szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te le zett sé gé nek
nem tett ele get. Zá ró vizs gát a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
kö zö sen is szer vez het nek.”

12.  § Az Ftv. 79.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Konferen -
ciája jogi sze mély, szék he lye Bu da pest, kép vi se le té re az el -
nök jo go sult. A Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe -
ren ci á ja jo go sult a Ma gyar Köz tár sa ság cí me ré nek hasz ná la -
tá ra. A Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ját
a re giszt rá ci ós köz pont ve szi nyil ván tar tás ba. A Hall ga tói
Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja fe lett az ügyész -
ség gya ko rol tör vényességi fel ügye le tet. A Hall ga tói Ön kor -
mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja be szá mo lá si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé re az egyéb szer ve ze tek re vo nat ko zó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”

13.  § Az Ftv. 107.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A re giszt rá ci ós köz pont ve szi nyil ván tar tás ba az e tör -
vénnyel lét re ho zott jogi sze mély Hall ga tói Ön kor mány za -
tok Or szá gos Kon fe ren ci á ját, a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si
Akk re di tá ci ós Bi zott sá got, a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos 
Ta ná csot és a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren ci át.”

14.  § Az Ftv. 111.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott sá got
a re giszt rá ci ós köz pont ve szi nyil ván tar tás ba, ala pí tó ok -
ira tát az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter adja ki. A Ma gyar
Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za tot ké szít, ame lyet az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter hagy jóvá.”

15.  § Az Ftv. 113.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ala pí tó ok ira -
tát az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter adja ki, a Ta ná csot a re -
giszt rá ci ós köz pont ve szi nyil ván tar tás ba. A Fel sõ ok ta tá si és
Tu do má nyos Ta nács szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot ké -
szít, me lyet az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter hagy jóvá.”

16.  § Az Ftv. 114.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény kép vi se le té re, ér de ke i nek vé del mé re jo go sult tes -
tü let, amely a fel sõ ok ta tás rend sze ré nek mû kö dé sé vel kap -
cso la tos bár mi lyen kér dés ben vé le ményt nyil vá nít hat,
 javaslatot te het a dön tés ho zó, il let ve a dön tés elõ ké szí tõ je
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ré szé re. A Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia jogi sze mély,
szék he lye Bu da pest, kép vi se le té re az el nök jo go sult. A
Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia fe lett az ügyész ség gya ko rol
tör vényességi el len õr zést. A Ma gyar Rek to ri Kon fe ren ci át 
a re giszt rá ci ós köz pont ve szi nyil ván tar tás ba. A Ma gyar
Rek to ri Kon fe ren cia be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé re az egyéb szer ve ze tek re vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni.”

17.  § (1) Az Ftv. 125.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge, va la mint a) pont ja és a §-t meg elõ zõ cím he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE TÉRÍTÉSI
DÍJ FIZETÉSE ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ

SZOLGÁLTATÁSOK

(1) Az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ke re té ben a hall ga tó
ál tal igény be ve he tõ szol gál ta tá sok a kö vet ke zõk:

a) a kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott ok ta tá si és ta -
nul má nyi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé hez, a bi zo nyít vány,
az ok le vél, il let ve dok to ri ab szo lu tó ri um meg szer zé sé hez
szük sé ges elõ adá sok, sze mi ná ri u mok, kon zul tá ci ók, gya -
kor la ti fog lal ko zá sok, te rep gya kor la tok leg fel jebb két al -
ka lom mal tör té nõ fel vé te le, a be szá mo lók, vizs gák és a si -
ker te len be szá mo lók, il let ve vizs gák egy al ka lom mal tör -
té nõ meg is mét lé se, a zá ró vizs ga le té te le, il let ve a fo ko zat -
szer zé si el já rás a hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sa alatt, a
68.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint,”

(2) Az Ftv. 125.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza -
bály za ta az ugyan ab ból a tan tárgy ból tett har ma dik és to váb -
bi vizs gát, a té rí té si és jut ta tá si sza bály za ta a ta nul má nyi és
vizs ga sza bály zat ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség el mu lasz -
tá sát vagy ké se del mes tel je sí té sét fi ze té si kö te le zett ség hez
köt he ti. A fi ze té si kö te le zett ség al kal man kén ti mér té ke nem
ha lad hat ja meg a hall ga tói nor ma tí va öt szá za lé kát.”

18.  § Az Ftv. a kö vet ke zõ 125/A.  §-sal és az azt meg elõ -
zõ cím mel egé szül ki:

„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

125/A.  § (1) Az ál la mi lag tá mo ga tott ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tó – nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – alap kép zés ben vagy egy sé ges, osz tat lan
kép zés ben a har ma dik fél év tõl kez dõ dõ en, mes ter kép zés -
ben a tel jes ta nul má nyi idõ alatt kép zé si hoz zá já ru lás fi ze -
té sé re kö te les. A hát rá nyos hely ze tû hall ga tó kép zé si hoz -
zá já ru lás fi ze té sé re nem kö te les.

(2) A hall ga tó ál tal fi ze ten dõ kép zé si hoz zá já ru lás
irány adó éves össze ge alap kép zés ben a kép zé si nor ma tí va
éves össze gé nek meg ál la pí tá sá hoz ren delt szor zó szá mok -
nak – az alap- és mes ter kép zés va la mennyi fi nan szí ro zá si
cso port ja figye lembe véte lével együt te sen szá mí tott –
szám ta ni át la ga és a költ ség ve té si évet meg elõ zõ má so dik

évre szá mí tott, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé -
tett nem zet gaz da sá gi brut tó havi át lag ke re set szor za ta
ered mé nye más fél sze re sé nek húsz szá za lé ka, mes ter kép -
zés ben har minc szá za lé ka.

(3) A kép zé si hoz zá já ru lás tény le ges össze gét a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ál la pít ja meg, az zal, hogy az irány adó
összeg nél öt ven szá za lék kal ala cso nyabb, il let ve ma ga -
sabb mér té ket nem ha tá roz hat meg. A fel sõ ok ta tá si in téz -
mény a kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett hall ga tói 
leg fel jebb ti zen öt szá za lé kát – a Kor mány ál tal meg ha tá ro -
zott fel té te lek és sza bá lyok sze rint – men te sít he ti a kép zé si 
hoz zá já ru lás meg fi ze té se alól. A fel sõ ok ta tá si in téz mény a 
men tes sé get és a tény le ges kép zé si hoz zá já ru lás össze gét
olyan mó don ál la pít ja meg, hogy a kép zé si hoz zá já ru lás
in téz mé nyi éves be vé te le el ér je vagy meg ha lad ja a kép zé si 
hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zet tek lét szá má nak és a
(3) be kez dés sze rint szá mí tott irány adó össze gek szor za tá -
nak együt tes össze gét.

(4) A kép zé si hoz zá já ru lás ból szár ma zó be vé tel nek
Kor mány ál tal meg ha tá ro zott mér té két – leg alább egy har -
ma dát, de leg fel jebb fe lét – a ki emel ke dõ ta nul má nyi tel je -
sít mé nyû hall ga tók tá mo ga tá sá ra kell for dí ta ni. A fenn ma -
ra dó részt a sze ná tus dön té se alap ján az in téz mény fej lesz -
té sé re kell for dí ta ni.

(5) A kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé nek rész le tes sza bá -
lya it a Kor mány ál la pít ja meg.”

19.  § Az Ftv. 129.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a di ák ott hon ban el he lye -
zett hall ga tók ra te kin tet tel meg ál la pí tott, a kol lé gi u mi nor -
ma tív tá mo ga tás nak meg fe le lõ össze gû tá mo ga tás ra jo go -
sult, ha a di ák ott hon a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel kö tött
meg ál la po dás alap ján ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben
részt vevõ hall ga tó el he lye zé sét biz to sít ja és a di ák ott hont
a 122.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti PPP ke re té ben a
fel sõ ok ta tá si in téz mény és a di ák ott hon fenn tar tó ja kö zöt ti 
szer zõ dés sze rint mû köd te tik. A di ák ott hon fenn tar tó ja
– az (5) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – a fel sõ ok ta tá si 
in téz ménnyel kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szol gál -
ta tás ra jo go sult.”

20.  § Az Ftv. 147.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ 22/A.
pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„10. hát rá nyos hely ze tû hall ga tó: az a hall ga tó, akit kö -

zép fo kú ta nul má nyai so rán csa lá di kö rül mé nyei, szo ci á lis
hely ze te  miatt a jegy zõ vé de lem be vett, il let ve aki után
rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, il -
let ve rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult,
vagy ál la mi gon do zott volt,”

„22/A. ki emel ke dõ ta nul má nyi tel je sít mé nyû hall ga tó: a 
fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá ro zott is -
mér vek sze rint, az át la gos mér té ket meg ha la dó ta nul má nyi 
tel je sít ményt nyúj tó hall ga tó,”
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21.  § Az Ftv. 152.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az 1993. évi fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény
10/A.  §-a és 10/B.  §-a ren del ke zé sei alap ján utol já ra
2006-ban le het ösz tön dí jat oda ítél ni, a már meg ál la pí tott
ösz tön dí ja kat e tör vény ha tály ba lé pé se nem érin ti, azo kat
az ösz tön dí jas jog vi szony kez de te kor ha tá lyos ren del ke zé -
sek sze rint kell az ösz tön díj tar ta má nak meg fele lõen fo -
lyó sí ta ni.”

22.  § Az Ftv. 153.  §-a (1) be kez dé sé nek 7. és 12. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a kö vet -
ke zõ 23. pont tal egé szül ki:

[(1) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
tel sza bá lyoz za]

„7. a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû köd te té sé -
vel, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek irat ke ze lé sé vel, az adat to -
váb bí tás sal, to váb bá a di ák iga zol vánnyal, az ok ta tói iga -
zol vánnyal, az ok ta tói azo no sí tó szám mal és a hall ga tói
azo no sí tó szám mal kap cso la tos el já rá si kér dé se ket, a tá -
mo ga tá si idõ nyil ván tar tá sá nak, az ál la mi lag tá mo ga tott és 
a költ ség té rí té ses kép zés kö zöt ti át so ro lás nak a rend jét
[35.  § (2) és (11) be kez dés, 55.  § (6) be kez dés, 73.  § (1) be -
kez dés],”

„12. a hall ga tói jut ta tá sok és egyéb ked vez mé nyek
igény be vé te li rend jét [51.  § (3) be kez dés, 104.  § (5) be kez -
dés, 118.  § (6) be kez dés, 119.  § (3) be kez dés, 125/A.  §
(4) be kez dés],”

„23. a hall ga tói hoz zá já ru lá si kö te le zett ség meg ál la pí tá -
sá nak, nyil ván tar tá sá nak és tel je sí té sé nek, a so ron kí vü li
tel je sí tés hez kap cso ló dó, a to váb bi (pár hu za mos) hall ga tói 
jog vi szony ra te kin tet tel igény be ve he tõ és egyéb ked vez -
mé nyek biz to sí tá sá nak rend jét, [125/A.  § (5) be kez dés].”

23.  § Az Ftv. 158.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Azok a hall ga tók, akik a fel sõ ok ta tás ban a ta nul má -
nya i kat 2006. szep tem ber 1-je elõtt kezd ték meg, azt a fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal el fo ga dott tan ter vi kö ve tel -
mé nyek alap ján a ko ráb bi ké pe sí té si kö ve tel mé nyek sze -
rint fe jez he tik be, és az 1993. évi fel sõ ok ta tás ról  szóló tör -
vény ren del ke zé sei alap ján fõ is ko lai szin tû vég zett sé get
ta nú sí tó, il let ve egye te mi szin tû vég zett sé get ta nú sí tó ok -
le ve let sze rez nek. A hall ga tók ré szé re biz to sí tott ta nul má -
nyi idõt, a ta nul má nyok meg sza kí tá sát és szü ne tel te té sét a
hall ga tói jog vi szo nyuk lé te sí té se kor ér vé nyes ren del ke zé -
sek nek meg fele lõen kell meg ha tá roz ni. E ren del ke zé sek -
tõl a fel sõ ok ta tá si in téz mény 2015. szep tem ber 1-jé tõl el -
tér het.”

24.  § Az Ftv. 2. szá mú mel lék let „A hall ga tók ada tai” cí -
mé nek 1. bb) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1. E tör vény alap ján nyil ván tar tott ada tok:

b) a hall ga tói (kol lé gi u mi tag sá gi, dok to ran dusz, dok -
tor je lölt) jog vi szonnyal össze füg gõ ada tok:]

„bb) a hall ga tó ta nul má nya i nak ér té ke lé se, vizs ga ada -
tok, meg kez dett fél évek, igény be vett tá mo ga tá si idõ, a
hall ga tói jog vi szony szü ne te lé sé nek ide je, a kép zé si hoz -
zá já ru lás ada tai,”

25.  § (1) E tör vény – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az Ftv. 46.  §-a (7) be kez dé se d) pont já nak az „ok ta -
tá si jo gok mi nisz te ri biz to sá hoz” szö veg ré sze he lyé be az
„ok ta tá si jo gok biz to sá hoz” szö veg rész, az Ftv. 48.  §-a
(4) be kez dé sé nek „mely nek havi össze ge nem le het ke ve -
sebb, mint a leg ki sebb kö te le zõ mun ka bér (mi ni mál bér)”
szö veg ré sze he lyé be a „mely nek havi össze ge, a tel jes
mun ka idõ öt ven szá za lé ká nak meg fe le lõ ide jû fog lal koz -
ta tás ese tén, nem le het ke ve sebb, mint a leg ki sebb kö te le -
zõ mun ka bér (mi ni mál bér), el té rõ ide jû fog lal koz ta tás ese -
tén en nek idõ ará nyos ré sze” szö veg rész, az Ftv. 55.  §-a
(2) be kez dé sé nek „va la mely kép zé si cik lus ban zá ró vizs -
gát tett” szö veg ré sze he lyé be a „va la mely kép zé si cik lus -
ban vég bi zo nyít ványt szer zett” szö veg rész, az Ftv. 59.  §-a
(2) be kez dé sé nek „Ha az is mét lõ ja ví tó vizs ga sem volt si -
ke res” szö veg ré sze he lyé be a „Ha a ja ví tó vizs ga sem volt
si ke res” szö veg rész, az Ftv. 75.  §-a (3) be kez dé sé nek „az
ok ta tá si jo gok mi nisz te ri biz to sá nak” szö veg ré sze he lyé be 
„az ok ta tá si jo gok biz to sá nak” szö veg rész, az Ftv. 82.  §-a
(1) be kez dés c) pont já nak az „ok ta tá si jo gok mi nisz te ri
biz to sá hoz” szö veg ré sze he lyé be az „ok ta tá si jo gok biz to -
sá hoz” szö veg rész, az Ftv. 103.  §-a (1) be kez dés ac) pont -
já nak az „ok ta tá si jo gok mi nisz te ri biz to sá nak hi va ta lát”
szö veg ré sze he lyé be „az ok ta tá si jo gok biz to sá nak hi va ta -
lát” szö veg rész, az Ftv. 112.  §-a (9) be kez dé sé nek „az ok -
ta tá si jo gok mi nisz te ri biz to sá nak” szö veg ré sze he lyé be
„az ok ta tá si jo gok biz to sá nak” szö veg rész, az Ftv. 114.  §-a 
(3) be kez dé sé nek „sza bály za tá ban” szö veg ré sze he lyé be
„alap sza bá lyá ban” szö veg rész, az Ftv. 115.  §-a (13) be -
kez dés b) pont já nak „az e tör vény 106.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben” szö veg ré sze he lyé be „a 106.  § (1) be kez dé sé -
ben” szö veg rész, az Ftv. 120.  §-a (3) be kez dé sé nek „a sa ját 
be vé te lé bõl az át me ne ti leg sza bad pénz esz kö ze it” szö veg -
ré sze he lyé be „a sa ját be vé te lé bõl és elõ zõ évi be vé te li elõ -
irány zat ma rad vá nya i ból át me ne ti leg sza bad pénz esz kö -
ze it – amennyi ben nincs le járt kö te le zett sé ge –” szö veg -
rész, az Ftv. 138.  §-a (1) be kez dé sé nek „meg fe lel az e tör -
vény 137.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek,” szö veg ré sze he lyé be a „meg fe lel a 137.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tel nek,” szö veg rész, az
Ftv. 139.  §-a (8) be kez dé se b) pont já nak „a 46.  § (2) be kez -
dé sé nek f) pont já ban fog lal tak tól” szö veg ré sze he lyé be az
„a 46.  § (2) be kez dé sé nek f) pont já ban és a 125/A.  §-ban
fog lal tak tól” szö veg rész, az Ftv. 140.  §-a (1) be kez dé sé -
nek „az e tör vény 23.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott” szö veg ré sze he lyé be „a 23.  § (5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott” szö veg rész, az Ftv. 153.  §-a (2) be kez dé se
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a) pont já nak „az ok ta tá si jo gok mi nisz te ri biz to sa hi va ta lá -
nak” szö veg ré sze he lyé be „az ok ta tá si jo gok biz to sa hi va -
ta lá nak” szö veg rész, az Ftv. 1. szá mú mel lék le te „Nem ál -
la mi fõ is ko lák” cí mé nek „Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós Fõ -
is ko la, Bu da pest” szö veg ré sze he lyé be „Bu da pes ti Kom -
mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la, Bu da pest” szö veg rész lép,

b) az Ftv. 7.  §-a (4) be kez dé sé nek, 18.  §-a (5) be kez dé -
sé nek, 23.  §-a (5) be kez dé sé nek és (7) be kez dés h) pont já -
nak, 26.  §-a (4) be kez dé sé nek, 32.  §-a (1) be kez dé sé nek,
35.  §-a (1) be kez dé sé nek, 54.  §-a (2) be kez dé sé nek,
89.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek, 91.  §-a (3) be kez dé sé nek,
95.  §-a (3) be kez dé sé nek, 102.  §-a (1)–(3) és (5)–(6) be -
kez dé sé nek, 103.  §-a (1)–(2) be kez dé sé nek, 104.  §-a (1) és 
(4)–(6) be kez dé sé nek, 105.  §-a (1)–(3) és (5) be kez dé sé -
nek, 106.  §-a (1)–(4) és (6) be kez dé sé nek, 107.  §-a (1) és
(3) be kez dé sé nek, 110.  §-a (3)–(4) és (6) be kez dé sé nek,
111.  §-a (2) és (8) be kez dé sé nek, 112.  §-a (1) és (6) be kez -
dé sé nek, 113.  §-a (1)–(2) és (8) be kez dé sé nek, 116.  §-a
(2) be kez dé sé nek, 117.  §-a (1) és (3) be kez dé sé nek,
139.  §-a (6)–(7) és (11) be kez dé sé nek, 145.  §-a (3)–(4) és
(7) be kez dé sé nek, 151.  §-a (4) és (7) be kez dé sé nek,
153.  §-a (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé nek, (4) be kez dé -
sé nek „ok ta tá si mi nisz ter” szö veg ré sze he lyé be „ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész, az Ftv. 37.  §-a (8) be -
kez dé sé nek, 106.  §-a (3) be kez dé sé nek, 107.  §-a (3) be -
kez dé sé nek „az ok ta tá si mi nisz ter nél” szö veg ré sze he lyé -
be „az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nél” szö veg rész, az
Ftv. 106.  §-a (4) be kez dé sé nek, 114.  §-a (6) be kez dé sé nek
„az ok ta tá si mi nisz ter nek” szö veg ré sze he lyé be „az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek” szö veg rész, az Ftv.
129.  §-a (5) be kez dé sé nek, 139.  §-a (7) be kez dé sé nek „az
ok ta tá si mi nisz ter rel” szö veg ré sze he lyé be „az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter rel” szö veg rész, az Ftv. 151.  §-a (7) be -
kez dé sé nek „az ok ta tá si mi nisz ter tõl” szö veg ré sze he lyé -
be „az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter tõl” szö veg rész, az
Ftv. 23.  §-a (9) be kez dé sé nek, 37.  §-a (8) be kez dé sé nek,
38.  §-a (1) és (3) be kez dé sé nek, 45.  §-a (2) be kez dé sé nek,
98.  §-a (3) be kez dé sé nek, 110.  §-a (8) be kez dé sé nek, a
111.  §-a (2) és (5) be kez dé sé nek, 113.  §-a (2) és (5) be kez -
dé sé nek, 118.  §-a (2) és (3) be kez dé sé nek, 122.  §-a (4) be -
kez dé sé nek, 127.  §-a (4) be kez dé sé nek, 128.  §-a (2)–(3) és 
(7) be kez dé sé nek, 149.  §-a (11) be kez dé sé nek „Ok ta tá si
Mi nisz té ri um” szö veg ré sze he lyé be „Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Mi nisz té ri um” szö veg rész, az Ftv. 127.  §-a (4) be kez -
dé sé nek „az Ok ta tá si Mi nisz té ri um mal” szö veg ré sze he -
lyé be „az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um mal” szö -
veg rész, az Ftv. 113.  §-a (1) be kez dé sé nek „fog lal koz ta -
tás po li ti kai és mun ka ügyi” szö veg ré sze he lyé be a „szo ci á -
lis és mun ka ügyi” szö veg rész lép,

c) ha tá lyát vesz ti az Ftv. 62.  § (5) be kez dé sé nek „ , kép -
zé si for ma” szö veg ré sze, va la mint a 73.  §-a (3) be kez dé sé -
nek utol só mon da ta, az Ftv. 126.  § (1) be kez dé sé nek „in -
gye ne sen igény be ve he tõ” szö veg ré sze,

d) ha tá lyát vesz ti az Ftv. 159.  § (3) be kez dé sé nek „A
dok to ran du szok jo gai és kö te le zett sé gei nem vál toz nak.”
szö veg ré sze.

(3) E tör vény 1–2.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

26.  § (1) Az Ftv. – e tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott –
39.  §-ának (3) be kez dé sét elsõ al ka lom mal a 2007/2008.
tan év re vo nat ko zó fel vé te li je lent ke zé si el já rás ban kell al -
kal maz ni.

(2) Az Ftv. – e tör vény 6., 17–18. és 24.  §-ával, meg ál la -
pí tott – 49.  §-ának e) pont ját, 125.  §-át meg elõ zõ cí mét,
125.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gét és a) pont ját, 
va la mint (4) be kez dé sét, 125/A.  §-át, 2. szá mú mel lék let
„A hall ga tók ada tai” cí mé nek 1. bb) pont ját a 2007. szep -
tem ber ben az elsõ év fo lya mon alap- és mes ter kép zés ben
(egy sé ges, osz tat lan kép zés ben) ál la mi lag tá mo ga tott kép -
zés ke re té ben ta nul má nya i kat meg kez dõ hall ga tók te kin -
te té ben, majd ezt köve tõen fel me nõ rend szer ben kell al -
kal maz ni. A 2007. szep tem ber ben ál la mi lag tá mo ga tott
mes ter kép zés ben elsõ év fo lya mon ta nul má nyo kat kez dõ
hall ga tók kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re 2008. szep tem -
ber tõl kez dõ dõ en kö te le sek.

(3) Az Ftv. – e tör vény 4–5., 8–11. és 25.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont já val meg ál la pí tott – 40.  §-ának (3) be kez -
dé sét, 46.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ját, 53.  §-ának
(1) be kez dé sét, 55.  §-ának (1) és (6) be kez dé sét,
56.  §-ának (3) be kez dé sét, 60.  §-ának (6) be kez dé sét, a
2007. szep tem ber ben ta nul má nya i kat az elsõ év fo lya mon
meg kez dõ hall ga tók te kin te té ben, majd ezt köve tõen fel -
me nõ rend szer ben kell al kal maz ni.

(4) Az Ftv. – e tör vény 13.  §-ával meg ál la pí tott –
107.  §-ának (6) be kez dé se alap ján a re giszt rá ci ós köz pont
a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja, a
Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia, a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si
Akk re di tá ci ós Bi zott ság, a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos
Ta nács ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé te lét – e tör vény ha tály -
ba lé pé sét, il let ve az ala pí tó ok irat ki adá sát köve tõen – hi -
va tal ból le foly tat ja.

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

2006. évi LXXIV.
tör vény

a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ
tör vénymódosításokról  szóló

2003. évi LXXIII. tör vény módosításáról*

1.  § A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok -
hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes
kér dé se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról
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szóló 2003. évi LXXIII. tör vény (a továb biak ban: MVH
tör vény) az alábbi 37.  §-sal egészül ki:

„37.  § Az MVH ál tal a kö zös sé gi és nem ze ti tá mo ga tá -
sok kal össze füg gés ben le foly ta tott el já rá sok tár gyi il le ték -
men te sek.”

2.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti az MVH tör vény 45.  §-ának (4) be kez dé se.
 (2) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé re vissza -
me nõ le ges ha tállyal kell alkalmazni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke

2006. évi LXXV.
tör vény

az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete
(FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott
és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi

Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia
1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán
elfogadott, 2005. október 2-án hatályba lépett
módosításaival egységes szerkezetben történõ

kihirdetésérõl*

(A Ma gyar Nép köz tár sa ság 1960. má jus 17-én csat la -
ko zott a Nem zet kö zi Nö vény vé del mi Egyez mény hez,
amely nek az 1997. évi mó do sí tá sa it meg erõ sí tõ ok ira tot a
Ma gyar Köz tár sa ság 2001. jú ni us 28-án a FAO fõ igaz ga -
tó já nál le tét be he lyez te.)

1.  § Az Or szág gyû lés az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz -
da sá gi Szer ve ze te (FAO) ke re té ben 1951. de cem ber 6-án
lét re ho zott és 1952. áp ri lis 3-án ha tály ba lé pett Nemzet -
közi Nö vény vé del mi Egyez ményt (a to váb bi ak ban:
Egyez mény) a FAO-kon fe ren cia 1997. no vem be ri, hu -
szon ki len ce dik ülés sza kán el fo ga dott, 2005. ok tó ber 2-án
ha tály ba lé pett mó do sí tá sa i val egy sé ges szer ke zet be fog -
lal tan e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § A mó do sí tott 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:

„International Plant Protection Convention

(New Re vised Text ap proved by the FAO Con fer ence at
its 29th Ses sion – No vem ber 1997)

Preamble

The con tract ing par ties,

– rec og niz ing the ne ces sity for in ter na tional
co op er a tion in con trol ling pests of plants and plant
prod ucts and in pre vent ing their in ter na tional spread, and
es pe cially their in tro duc tion into endangered areas,

– rec og niz ing that phytosanitary mea sures should be
tech ni cally jus ti fied, trans par ent and should not be ap plied
in such a way as to con sti tute ei ther a means of ar bi trary or
un jus ti fied dis crim i na tion or a dis guised re stric tion,
par tic u larly on international trade,

– de sir ing to en sure close co or di na tion of mea sures
di rected to these ends,

– de sir ing to pro vide a frame work for the de vel op ment
and ap pli ca tion of har mo nized phytosanitary mea sures
and the elab o ra tion of in ter na tional stan dards to that effect,

– tak ing into ac count in ter na tion ally ap proved
prin ci ples gov ern ing the pro tec tion of plant, hu man and
an i mal health, and the en vi ron ment, and

– not ing the agree ments con cluded as a re sult of the
Uru guay Round of Mul ti lat eral Trade Ne go ti a tions,
in clud ing the Agree ment on the Ap pli ca tion of San i tary
and Phytosanitary Measures,

have ag re ed as fol lows:

Article I

Purpose and responsibility

1. With the pur pose of se cur ing com mon and ef fec tive
ac tion to pre vent the spread and in tro duc tion of pests of
plants and plant prod ucts, and to pro mote ap pro pri ate
mea sures for their con trol, the con tract ing par ties
un der take to adopt the leg is la tive, tech ni cal and
ad min is tra tive mea sures spec i fied in this Con ven tion and
in sup ple men tary agreements pursuant to Article XVI.

2. Each con tract ing party shall as sume re spon si bil ity,
with out prej u dice to ob li ga tions as sumed un der other
in ter na tional agree ments, for the ful fil ment within its
ter ri to ries of all re quire ments under this Convention.

3. The di vi sion of re spon si bil i ties for the ful fil ment of
the re quire ments of this Con ven tion be tween mem ber
or ga ni za tions of FAO and their mem ber states that are
con tract ing par ties shall be in ac cor dance with their
re spec tive competencies.

4. Where ap pro pri ate, the pro vi sions of this
Con ven tion may be deemed by con tract ing par ties to
ex tend, in ad di tion to plants and plant prod ucts, to stor age
places, pack ag ing, con vey ances, con tain ers, soil and any
other or gan ism, ob ject or ma te rial ca pa ble of har bour ing
or spread ing plant pests, par tic u larly where in ter na tional
trans por ta tion is in volved.
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Article II

Use of terms

1. For the pur pose of this Con ven tion, the fol low ing
terms shall have the mean ings here un der as signed to them:

„Area of low pest prev a lence”: an area, whether all of a
coun try, part of a coun try, or all or parts of sev eral
coun tries, as iden ti fied by the com pe tent au thor i ties, in
which a spe cific pest oc curs at low lev els and which is
sub ject to ef fec tive sur veil lance, con trol or erad i ca tion
measures.

„Com mis sion”: the Com mis sion on Phytosanitary
Mea sures es tab lished un der Ar ti cle XI.

„En dan gered area”: an area where eco log i cal fac tors
fa vour the es tab lish ment of a pest whose pres ence in the
area will re sult in eco nom i cally im por tant loss.

„Es tab lish ment”: per pet u a tion, for the fore see able
fu ture, of a pest within an area af ter entry.

„Har mo nized phytosanitary mea sures”: phytosanitary
mea sures es tab lished by con tract ing par ties based on
in ter na tional standards.

„In ter na ti o nal stan dards”: in ter na ti o nal stan dards
es tab lis hed in ac cor dan ce with Ar tic le X, pa rag raphs 1 and 2.

„In tro duc tion”: the en try of a pest re sult ing in its
es tab lish ment.

„Pest”: any spe cies, strain or biotype of plant, an i mal or
patho genic agent in ju ri ous to plants or plant prod ucts.

„Pest risk anal y sis”: the pro cess of eval u at ing bi o log i cal 
or other sci en tific and eco nomic ev i dence to de ter mine
whether a pest should be reg u lated and the strength of any
phytosanitary mea sures to be taken against it.

„Phytosanitary mea sure”: any leg is la tion, reg u la tion or
of fi cial pro ce dure hav ing the pur pose to pre vent the
in tro duc tion and/or spread of pests.

„Plant prod ucts”: unmanufactured ma te rial of plant
or i gin (in clud ing grain) and those man u fac tured prod ucts
that, by their na ture or that of their pro cess ing, may cre ate
a risk for the in tro duc tion and spread of pests.

„Plants”: liv ing plants and parts thereof, in clud ing seeds 
and germplasm.

„Quar an tine pest”: a pest of po ten tial eco nomic
im por tance to the area en dan gered thereby and not yet
pres ent there, or pres ent but not widely dis trib uted and
be ing of fi cially controlled.

„Re gional stan dards”: stan dards es tab lished by a
re gional plant pro tec tion or ga ni za tion for the guid ance of
the mem bers of that or ga ni za tion.

„Reg u lated ar ti cle”: any plant, plant prod uct, stor age
place, pack ag ing, con vey ance, con tainer, soil and any
other or gan ism, ob ject or ma te rial ca pa ble of har bour ing
or spread ing pests, deemed to re quire phytosanitary
mea sures, par tic u larly where in ter na tional transportation
is involved.

„Reg u lated non-quar an tine pest”: a non-quar an tine pest 
whose pres ence in plants for plant ing af fects the in tended

use of those plants with an eco nom i cally un ac cept able
im pact and which is there fore reg u lated within the ter ri tory 
of the im port ing contracting party.

„Reg u lated pest”: a quar an tine pest or a reg u lated
non-quar an tine pest.

„Sec re tary”: Sec re tary of the Com mis sion ap pointed
pur su ant to Ar ti cle XII.

„Tech ni cally jus ti fied”: jus ti fied on the ba sis of
con clu sions reached by us ing an ap pro pri ate pest risk
anal y sis or, where ap pli ca ble, an other com pa ra ble
ex am i na tion and eval u a tion of avail able scientific
information.

2. The def i ni tions set forth in this Ar ti cle, be ing lim ited
to the ap pli ca tion of this Con ven tion, shall not be deemed
to af fect def i ni tions es tab lished un der do mes tic laws or
reg u la tions of contracting parties.

Article III

Relationship with other international agreements

Noth ing in this Con ven tion shall af fect the rights and
ob li ga tions of the con tract ing par ties un der rel e vant
in ter na tional agreements.

Article IV

General provisions relating to the organizational
arrangements for national plant protection

1. Each con tract ing party shall make pro vi sion, to the
best of its abil ity, for an of fi cial na tional plant pro tec tion
or ga ni za tion with the main re spon si bil i ties set out in this
Article.

2. The re spon si bil i ties of an of fi cial na tional plant
pro tec tion or ga ni za tion shall in clude the following:

a) the is su ance of cer tif i cates re lat ing to the
phytosanitary reg u la tions of the im port ing con tract ing
party for con sign ments of plants, plant prod ucts and other
reg u lated articles;

b) the sur veil lance of grow ing plants, in clud ing both
ar eas un der cul ti va tion (inter alia fields, plan ta tions,
nurs er ies, gar dens, green houses and lab o ra to ries) and wild 
flora, and of plants and plant prod ucts in stor age or in
trans por ta tion, par tic u larly with the ob ject of re port ing the
oc cur rence, out break and spread of pests, and of
con trol ling those pests, in clud ing the re port ing re ferred to
un der Ar ti cle VIII para graph 1 a);

c) the in spec tion of con sign ments of plants and plant
prod ucts mov ing in in ter na tional traf fic and, where
ap pro pri ate, the in spec tion of other reg u lated ar ti cles,
par tic u larly with the ob ject of pre vent ing the in tro duc tion
and/or spread of pests;

9312 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/128. szám



d) the dis in fes ta tion or dis in fec tion of con sign ments of
plants, plant prod ucts and other reg u lated ar ti cles mov ing
in in ter na tional traf fic, to meet phytosanitary
requirements;

e) the pro tec tion of en dan gered ar eas and the
des ig na tion, main te nance and sur veil lance of pest free
ar eas and ar eas of low pest prevalence;

f) the con duct of pest risk anal y ses;
g) to en sure through ap pro pri ate pro ce dures that the

phytosanitary se cu rity of con sign ments af ter cer tif i ca tion
re gard ing com po si tion, sub sti tu tion and reinfestation is
main tained prior to export; and

h) train ing and de vel op ment of staff.

3. Each con tract ing party shall make pro vi sion, to the
best of its abil ity, for the fol low ing:

a) the dis tri bu tion of in for ma tion within the ter ri tory of
the con tract ing party re gard ing reg u lated pests and the
means of their pre ven tion and control;

b) re search and in ves ti ga tion in the field of plant
pro tec tion;

c) the is su ance of phytosanitary reg u la tions; and
d) the per for mance of such other func tions as may be

re quired for the im ple men ta tion of this Con ven tion.

4. Each con tract ing party shall sub mit a de scrip tion of
its of fi cial na tional plant pro tec tion or ga ni za tion and of
changes in such or ga ni za tion to the Sec re tary. A
con tract ing party shall pro vide a de scrip tion of its
or ga ni za tional ar range ments for plant pro tec tion to
an other contracting party, upon request.

Article V

Phytosanitary certification

1. Each con tract ing party shall make ar range ments for
phytosanitary cer tif i ca tion, with the ob jec tive of en sur ing
that ex ported plants, plant prod ucts and other reg u lated
ar ti cles and con sign ments thereof are in con for mity with
the cer ti fy ing state ment to be made pur su ant to para graph
2 b) of this Article.

2. Each con tract ing party shall make ar range ments for
the is su ance of phytosanitary cer tif i cates in con for mity
with the fol low ing provisions:

a) In spec tion and other re lated ac tiv i ties lead ing to
is su ance of phytosanitary cer tif i cates shall be car ried out
only by or un der the au thor ity of the of fi cial na tional plant
pro tec tion or ga ni za tion. The is su ance of phytosanitary
cer tif i cates shall be car ried out by pub lic of fi cers who are
tech ni cally qual i fied and duly au tho rized by the of fi cial
na tional plant pro tec tion or ga ni za tion to act on its be half
and un der its con trol with such knowl edge and in for ma tion 
avail able to those of fi cers that the au thor i ties of im port ing
con tract ing par ties may ac cept the phytosanitary
certificates with confidence as dependable documents.

b) Phytosanitary cer tif i cates, or their elec tronic
equiv a lent where ac cepted by the im port ing con tract ing
party con cerned, shall be as worded in the mod els set out in 
the An nex to this Con ven tion. These cer tif i cates should be
com pleted and is sued tak ing into ac count rel e vant
in ter na tional standards.

c) Un cer ti fied al ter ations or era sures shall in val i date
the cer tif i cates.

3. Each con tract ing party un der takes not to re quire
con sign ments of plants or plant prod ucts or other reg u lated 
ar ti cles im ported into its ter ri to ries to be ac com pa nied by
phytosanitary cer tif i cates in con sis tent with the mod els set
out in the An nex to this Con ven tion. Any re quire ments for
ad di tional dec la ra tions shall be lim ited to those technically 
justified.

Article VI

Regulated pests

1. Con tract ing par ties may re quire phytosanitary
mea sures for quar an tine pests and reg u lated
non-quar an tine pests, pro vided that such mea sures are:

a) no more strin gent than mea sures ap plied to the same
pests, if pres ent within the ter ri tory of the im port ing
con tract ing party; and

b) lim ited to what is nec es sary to pro tect plant health
and/or safe guard the in tended use and can be tech ni cally
jus ti fied by the con tract ing party concerned.

2. Con tract ing par ties shall not re quire phytosanitary
mea sures for non-reg u lated pests.

Article VII

Requirements in relation to imports

1. With the aim of pre vent ing the in tro duc tion and/or
spread of reg u lated pests into their ter ri to ries, con tract ing
par ties shall have sov er eign au thor ity to reg u late, in
ac cor dance with ap pli ca ble in ter na tional agree ments, the
en try of plants and plant prod ucts and other reg u lated
ar ti cles and, to this end, may:

a) pre scribe and adopt phytosanitary mea sures
con cern ing the im por ta tion of plants, plant prod ucts and
other reg u lated ar ti cles, in clud ing, for ex am ple,
in spec tion, pro hi bi tion on im por ta tion, and treatment;

b) re fuse en try or de tain, or re quire treat ment,
de struc tion or re moval from the ter ri tory of the con tract ing 
party, of plants, plant prod ucts and other reg u lated ar ti cles
or con sign ments thereof that do not com ply with the
phytosanitary mea sures pre scribed or adopted un der
sub para graph a);
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c) pro hibit or re strict the move ment of reg u lated pests
into their ter ri to ries;

d) pro hibit or re strict the move ment of bi o log i cal
con trol agents and other or gan isms of phytosanitary
con cern claimed to be ben e fi cial into their territories.

2. In or der to min i mize in ter fer ence with in ter na tional
trade, each con tract ing party, in ex er cis ing its au thor ity
un der para graph 1 of this Ar ti cle, un der takes to act in
con for mity with the following:

a) Con tract ing par ties shall not, un der their
phytosanitary leg is la tion, take any of the mea sures
spec i fied in para graph 1 of this Ar ti cle un less such
mea sures are made nec es sary by phytosanitary
con sid er ations and are tech ni cally justified.

b) Con tract ing par ties shall, im me di ately upon their
adop tion, pub lish and trans mit phytosanitary
re quire ments, re stric tions and pro hi bi tions to any
con tract ing party or par ties that they be lieve may be
di rectly af fected by such measures.

c) Con tract ing par ties shall, on re quest, make avail able
to any con tract ing party the ra tio nale for phytosanitary
re quire ments, re stric tions and pro hi bi tions.

d) If a con tract ing party re quires con sign ments of
par tic u lar plants or plant prod ucts to be im ported only
through spec i fied points of en try, such points shall be so
se lected as not to un nec es sar ily im pede in ter na tional trade. 
The con tract ing party shall pub lish a list of such points of
en try and com mu ni cate it to the Sec re tary, any re gional
plant pro tec tion or ga ni za tion of which the con tract ing
party is a mem ber, all con tract ing par ties which the
con tract ing party be lieves to be di rectly af fected, and other 
con tract ing par ties upon re quest. Such re stric tions on
points of en try shall not be made un less the plants, plant
prod ucts or other reg u lated ar ti cles con cerned are re quired
to be ac com pa nied by phytosanitary certificates or to be
submitted to inspection or treatment.

e) Any in spec tion or other phytosanitary pro ce dure
re quired by the plant pro tec tion or ga ni za tion of a
con tract ing party for a con sign ment of plants, plant
prod ucts or other reg u lated ar ti cles of fered for
im por ta tion, shall take place as promptly as pos si ble with
due re gard to their perishability.

f) Im port ing con tract ing par ties shall, as soon as
pos si ble, in form the ex port ing con tract ing party con cerned 
or, where ap pro pri ate, the re-ex port ing con tract ing party
con cerned, of sig nif i cant in stances of non-com pli ance
with phytosanitary cer tif i ca tion. The ex port ing
con tract ing party or, where ap pro pri ate, the reexporting
con tract ing party con cerned, should in ves ti gate and, on
re quest, re port the re sult of its in ves ti ga tion to the
importing contracting party concerned.

g) Con tract ing par ties shall in sti tute only phytosanitary 
mea sures that are tech ni cally jus ti fied, con sis tent with the
pest risk in volved and rep re sent the least re stric tive
mea sures avail able, and re sult in the min i mum

im ped i ment to the in ter na tional move ment of peo ple,
com mod i ties and conveyances.

h) Con tract ing par ties shall, as con di tions change, and
as new facts be come avail able, en sure that phytosanitary
mea sures are promptly mod i fied or re moved if found to be
un nec es sary.

i) Con tract ing par ties shall, to the best of their abil ity,
es tab lish and up date lists of reg u lated pests, us ing
sci en tific names, and make such lists avail able to the
Sec re tary, to re gional plant pro tec tion or ga ni za tions of
which they are mem bers and, on re quest, to other
contracting parties.

j) Con tract ing par ties shall, to the best of their abil ity,
con duct sur veil lance for pests and de velop and main tain
ad e quate in for ma tion on pest sta tus in or der to sup port
cat e go ri za tion of pests, and for the de vel op ment of
ap pro pri ate phytosanitary mea sures. This in for ma tion
shall be made avail able to con tract ing parties, on request.

3. A con tract ing party may ap ply mea sures spec i fied in
this Ar ti cle to pests which may not be ca pa ble of
es tab lish ment in its ter ri to ries but, if they gained en try,
cause eco nomic dam age. Mea sures taken against these
pests must be tech ni cally justified.

4. Con tract ing par ties may ap ply mea sures spec i fied in
this Ar ti cle to con sign ments in tran sit through their
ter ri to ries only where such mea sures are tech ni cally
jus ti fied and nec es sary to pre vent the in tro duc tion and/or
spread of pests.

5. Noth ing in this Ar ti cle shall pre vent im port ing
con tract ing par ties from mak ing spe cial pro vi sion, sub ject
to ad e quate safe guards, for the im por ta tion, for the
pur pose of sci en tific re search, ed u ca tion, or other spe cific
use, of plants and plant prod ucts and other reg u lated
articles, and of plant pests.

6. Noth ing in this Ar ti cle shall pre vent any con tract ing
party from tak ing ap pro pri ate emer gency ac tion on the
de tec tion of a pest pos ing a po ten tial threat to its ter ri to ries
or the re port of such a de tec tion. Any such ac tion shall be
eval u ated as soon as pos si ble to en sure that its con tin u ance 
is jus ti fied. The ac tion taken shall be im me di ately re ported 
to con tract ing par ties con cerned, the Sec re tary, and any
re gional plant pro tec tion or ga ni za tion of which the
contracting party is a member.

Article VIII

International cooperation

1. The con tract ing par ties shall co op er ate with one
an other to the full est prac ti ca ble ex tent in achiev ing the
aims of this Con ven tion, and shall in particular:

a) co op er ate in the ex change of in for ma tion on plant
pests, par tic u larly the re port ing of the oc cur rence,
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out break or spread of pests that may be of im me di ate or
po ten tial dan ger, in ac cor dance with such pro ce dures as
may be es tab lished by the Commission;

b) par tic i pate, in so far as is prac ti ca ble, in any spe cial
cam paigns for com bat ting pests that may se ri ously
threaten crop pro duc tion and need in ter na tional ac tion to
meet the emergencies; and

c) co op er ate, to the ex tent prac ti ca ble, in pro vid ing
tech ni cal and bi o log i cal in for ma tion nec es sary for pest
risk analysis.

2. Each con tract ing party shall des ig nate a con tact
point for the ex change of in for ma tion con nected with the
im ple men ta tion of this Convention.

Article IX

Regional plant protection organizations

1. The con tract ing par ties un der take to co op er ate with
one an other in es tab lish ing re gional plant pro tec tion
or ga ni za tions in ap pro pri ate areas.

2. The re gional plant pro tec tion or ga ni za tions shall
func tion as the co or di nat ing bod ies in the ar eas cov ered,
shall par tic i pate in var i ous ac tiv i ties to achieve the
ob jec tives of this Con ven tion and, where ap pro pri ate,
shall gather and disseminate information.

3. The re gional plant pro tec tion or ga ni za tions shall
co op er ate with the Sec re tary in achiev ing the ob jec tives of
the Con ven tion and, where ap pro pri ate, co op er ate with the 
Sec re tary and the Com mis sion in de vel op ing international
standards.

4. The Sec re tary will con vene reg u lar Tech ni cal
Con sul ta tions of rep re sen ta tives of re gional plant
pro tec tion or ga ni za tions to:

a) pro mote the de vel op ment and use of rel e vant
in ter na tional stan dards for phytosanitary mea sures; and

b) en cour age inter-re gional co op er a tion in pro mot ing
har mo nized phytosanitary mea sures for con trol ling pests
and in pre vent ing their spread and/or introduction.

Article X

Standards

1. The con tract ing par ties agree to co op er ate in the
de vel op ment of in ter na tional stan dards in ac cor dance with 
the pro ce dures adopted by the Commission.

2. In ter na tional stan dards shall be adopted by the
Com mis sion.

3. Re gional stan dards should be con sis tent with the
prin ci ples of this Con ven tion; such stan dards may be
de pos ited with the Com mis sion for con sid er ation as

can di dates for in ter na tional stan dards for phytosanitary
mea sures if more broadly applicable.

4. Con tract ing par ties should take into ac count, as
ap pro pri ate, in ter na tional stan dards when un der tak ing
ac tiv i ties re lated to this Convention.

Article XI

Commission on Phytosanitary Measures

1. Con tract ing par ties agree to es tab lish the
Com mis sion on Phytosanitary Mea sures within the
frame work of the Food and Ag ri cul ture Or ga ni za tion of
the United Nations (FAO).

2. The func tions of the Com mis sion shall be to pro mote 
the full im ple men ta tion of the ob jec tives of the
Con ven tion and, in par tic u lar, to:

a) re view the state of plant pro tec tion in the world and
the need for ac tion to con trol the in ter na tional spread of
pests and their in tro duc tion into en dan gered areas;

b) es tab lish and keep un der re view the nec es sary
in sti tu tional ar range ments and pro ce dures for the
de vel op ment and adop tion of in ter na tional stan dards, and
to adopt in ter na tional standards;

c) es tab lish rules and pro ce dures for the res o lu tion of
dis putes in ac cor dance with Ar ti cle XIII;

d) es tab lish such sub sid iary bod ies of the Com mis sion
as may be nec es sary for the proper im ple men ta tion of its
functions;

e) adopt guide lines re gard ing the rec og ni tion of
re gional plant pro tec tion or ga ni za tions;

f) es tab lish co op er a tion with other rel e vant
in ter na tional or ga ni za tions on mat ters cov ered by this
Convention;

g) adopt such rec om men da tions for the im ple men ta tion 
of the Con ven tion as nec es sary; and

h) per form such other func tions as may be nec es sary to
the ful fil ment of the ob jec tives of this Con ven tion.

3. Mem ber ship in the Com mis sion shall be open to all
con tract ing par ties.

4. Each con tract ing party may be rep re sented at
ses sions of the Com mis sion by a sin gle del e gate who may
be ac com pa nied by an al ter nate, and by ex perts and
ad vis ers. Al ter nates, ex perts and ad vis ers may take part in
the pro ceed ings of the Com mis sion but may not vote,
ex cept in the case of an al ter nate who is duly au tho rized to
substitute for the delegate.

5. The con tract ing par ties shall make ev ery ef fort to
reach agree ment on all mat ters by con sen sus. If all ef forts
to reach con sen sus have been ex hausted and no agree ment
is reached, the de ci sion shall, as a last re sort, be taken by a
two-thirds ma jor ity of the con tract ing par ties present and
voting.
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6. A mem ber or ga ni za tion of FAO that is a con tract ing
party and the mem ber states of that mem ber or ga ni za tion
that are con tract ing par ties shall ex er cise their mem ber ship 
rights and ful fil their mem ber ship ob li ga tions in
ac cor dance, mu ta tis mu tan dis, with the Con sti tu tion and
Gen eral Rules of FAO.

7. The Com mis sion may adopt and amend, as re quired,
its own Rules of Pro ce dure, which shall not be in con sis tent 
with this Con ven tion or with the Con sti tu tion of FAO.

8. The Chair per son of the Com mis sion shall con vene
an an nual reg u lar ses sion of the Com mis sion.

9. Spe cial ses sions of the Com mis sion shall be
con vened by the Chair per son of the Com mis sion at the
re quest of at least one-third of its members.

10. The Com mis sion shall elect its Chair per son and no
more than two Vice-Chair per sons, each of whom shall
serve for a term of two years.

Article XII

Secretariat

1. The Sec re tary of the Com mis sion shall be ap pointed
by the Di rec tor-Gen eral of FAO.

2. The Sec re tary shall be as sisted by such sec re tar iat
staff as may be re quired.

3. The Sec re tary shall be re spon si ble for im ple ment ing
the pol i cies and ac tiv i ties of the Com mis sion and car ry ing
out such other func tions as may be as signed to the
Sec re tary by this Con ven tion and shall re port thereon to
the Commission.

4. The Sec re tary shall dis sem i nate:
a) in ter na tional stan dards to all con tract ing par ties

within sixty days of adop tion;
b) to all con tract ing par ties, lists of points of en try

un der Ar ti cle VII para graph 2 d) com mu ni cated by
con tract ing parties;

c) lists of reg u lated pests whose en try is pro hib ited or
re ferred to in Ar ti cle VII para graph 2 i) to all con tract ing
par ties and re gional plant pro tec tion or ga ni za tions;

d) in for ma tion re ceived from con tract ing par ties on
phytosanitary re quire ments, re stric tions and pro hi bi tions
re ferred to in Ar ti cle VII para graph 2 b), and de scrip tions
of of fi cial na tional plant pro tec tion or ga ni za tions re ferred
to in Article IV paragraph 4.

5. The Sec re tary shall pro vide trans la tions in the
of fi cial lan guages of FAO of doc u men ta tion for meet ings
of the Com mis sion and in ter na tional standards.

6. The Sec re tary shall co op er ate with re gional plant
pro tec tion or ga ni za tions in achiev ing the aims of the
Convention.

Article XIII

Settlement of disputes

1. If there is any dis pute re gard ing the in ter pre ta tion or
ap pli ca tion of this Con ven tion, or if a con tract ing party
con sid ers that any ac tion by an other con tract ing party is in
con flict with the ob li ga tions of the lat ter un der Ar ti cles V
and VII of this Con ven tion, es pe cially re gard ing the ba sis
of pro hib it ing or re strict ing the im ports of plants, plant
prod ucts or other reg u lated ar ti cles com ing from its
ter ri to ries, the con tract ing par ties con cerned shall con sult
among them selves as soon as pos si ble with a view to
re solv ing the dis pute.

2. If the dis pute can not be re solved by the means
re ferred to in para graph 1, the con tract ing party or par ties
con cerned may re quest the Di rec tor-Gen eral of FAO to
ap point a com mit tee of ex perts to con sider the ques tion in
dis pute, in ac cor dance with rules and pro ce dures that may
be es tab lished by the Com mis sion.

3. This Com mit tee shall in clude rep re sen ta tives
des ig nated by each con tract ing party con cerned. The
Com mit tee shall con sider the ques tion in dis pute, tak ing
into ac count all doc u ments and other forms of ev i dence
sub mit ted by the con tract ing par ties con cerned. The
Com mit tee shall pre pare a re port on the tech ni cal as pects
of the dis pute for the pur pose of seek ing its res o lu tion. The 
prep a ra tion of the re port and its ap proval shall be
ac cord ing to rules and pro ce dures es tab lished by the
Com mis sion, and it shall be trans mit ted by the
Di rec tor-Gen eral to the con tract ing par ties con cerned. The 
re port may also be sub mit ted, upon its re quest, to the
com pe tent body of the international organization
responsible for resolving trade disputes.

4. The con tract ing par ties agree that the
rec om men da tions of such a com mit tee, while not bind ing
in char ac ter, will be come the ba sis for re newed
con sid er ation by the con tract ing par ties con cerned of the
mat ter out of which the disagreement arose.

5. The con tract ing par ties con cerned shall share the
ex penses of the ex perts.

6. The pro vi sions of this Ar ti cle shall be
com ple men tary to and not in der o ga tion of the dis pute
set tle ment pro ce dures pro vided for in other in ter na tional
agree ments deal ing with trade matters.

Article XIV

Substitution of prior agreements

This Con ven tion shall ter mi nate and re place, be tween
con tract ing par ties, the In ter na tional Con ven tion
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re spect ing mea sures to be taken against the Phyl lox era
vastatrix of 3 No vem ber 1881, the ad di tional Con ven tion
signed at Berne on 15 April 1889 and the In ter na tional
Con ven tion for the Pro tec tion of Plants signed at Rome on
16 April 1929.

Article XV

Territorial application

1. Any con tract ing party may at the time of rat i fi ca tion
or ad her ence or at any time there af ter com mu ni cate to the
Di rec tor-Gen eral of FAO a dec la ra tion that this
Con ven tion shall ex tend to all or any of the ter ri to ries for
the in ter na tional re la tions of which it is re spon si ble, and
this Con ven tion shall be ap pli ca ble to all ter ri to ries
spec i fied in the dec la ra tion as from the thir ti eth day af ter
the re ceipt of the declaration by the Director-General.

2. Any con tract ing party which has com mu ni cated to
the Di rec tor-Gen eral of FAO a dec la ra tion in ac cor dance
with para graph 1 of this Ar ti cle may at any time
com mu ni cate a fur ther dec la ra tion mod i fy ing the scope of
any for mer dec la ra tion or ter mi nat ing the ap pli ca tion of
the pro vi sions of the pres ent Con ven tion in re spect of any
ter ri tory. Such mod i fi ca tion or ter mi na tion shall take
ef fect as from the thir ti eth day af ter the receipt of the
declaration by the Director-General.

3. The Di rec tor-Gen eral of FAO shall in form all
con tract ing par ties of any dec la ra tion re ceived un der this
Article.

Article XVI

Supplementary agreements

1. The con tract ing par ties may, for the pur pose of
meet ing spe cial prob lems of plant pro tec tion which need
par tic u lar at ten tion or ac tion, en ter into sup ple men tary
agree ments. Such agree ments may be ap pli ca ble to
spe cific re gions, to spe cific pests, to spe cific plants and
plant prod ucts, to spe cific meth ods of in ter na tional
trans por ta tion of plants and plant prod ucts, or oth er wise
sup ple ment the provisions of this Convention.

2. Any such sup ple men tary agree ments shall come into
force for each con tract ing party con cerned af ter
ac cep tance in ac cor dance with the pro vi sions of the
sup ple men tary agree ments concerned.

3. Sup ple men tary agree ments shall pro mote the in tent
of this Con ven tion and shall con form to the prin ci ples and
pro vi sions of this Con ven tion, as well as to the prin ci ples
of trans par ency, non-dis crim i na tion and the avoid ance of
dis guised re stric tions, par tic u larly on international trade.

Article XVII

Ratification and adherence

1. This Con ven tion shall be open for sig na ture by all
states un til 1 May 1952 and shall be rat i fied at the ear li est
pos si ble date. The in stru ments of rat i fi ca tion shall be
de pos ited with the Di rec tor-Gen eral of FAO, who shall
give no tice of the date of de posit to each of the signatory
states.

2. As soon as this Con ven tion has come into force in
ac cor dance with Ar ti cle XXII it shall be open for
ad her ence by non-sig na tory states and mem ber
or ga ni za tions of FAO. Ad her ence shall be ef fected by the
de posit of an in stru ment of ad her ence with the
Di rec tor-Gen eral of FAO, who shall no tify all contracting
parties.

3. When a mem ber or ga ni za tion of FAO be comes a
con tract ing party to this Con ven tion, the mem ber
or ga ni za tion shall, in ac cor dance with the pro vi sions of
Ar ti cle II para graph 7 of the FAO Con sti tu tion, as
ap pro pri ate, no tify at the time of its ad her ence such
mod i fi ca tions or clar i fi ca tions to its dec la ra tion of
com pe tence sub mit ted un der Ar ti cle II para graph 5 of the
FAO Con sti tu tion as may be nec es sary in light of its
ac cep tance of this Con ven tion. Any con tract ing party to
this Con ven tion may, at any time, re quest a mem ber
or ga ni za tion of FAO that is a con tract ing party to this
Con ven tion to pro vide in for ma tion as to which, as
be tween the mem ber or ga ni za tion and its mem ber states, is 
re spon si ble for the im ple men ta tion of any par tic u lar
mat ter cov ered by this Convention. The member
organization shall provide this information within a
reasonable time.

Article XVIII

Non-contracting parties

The con tract ing par ties shall en cour age any state or
mem ber or ga ni za tion of FAO, not a party to this
Con ven tion, to ac cept this Con ven tion, and shall
en cour age any non-con tract ing party to ap ply
phytosanitary mea sures con sis tent with the pro vi sions of
this Con ven tion and any in ter na tional standards adopted
hereunder.

Article XIX

Languages

1. The au then tic lan guages of this Con ven tion shall be
all of fi cial lan guages of FAO.
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2. Noth ing in this Con ven tion shall be con strued as
re quir ing con tract ing par ties to pro vide and to pub lish
doc u ments or to pro vide cop ies of them other than in the
lan guage(s) of the con tract ing party, ex cept as stated in
para graph 3 below.

3. The fol low ing doc u ments shall be in at least one of
the of fi cial lan guages of FAO:

a) in for ma tion pro vided ac cord ing to Ar ti cle IV
para graph 4;

b) cover notes giv ing bib lio graph i cal data on doc u ments
trans mit ted ac cord ing to Ar ti cle VII para graph 2 b);

c) in for ma tion pro vided ac cord ing to Ar ti cle VII
para graph 2 b), d), i) and j);

d) notes giv ing bib lio graph i cal data and a short
sum mary of rel e vant doc u ments on in for ma tion pro vided
ac cord ing to Ar ti cle VIII para graph 1 a);

e) re quests for in for ma tion from con tact points as well
as re plies to such re quests, but not in clud ing any at tached
doc u ments;

f) any doc u ment made avail able by con tract ing par ties
for meet ings of the Com mis sion.

Article XX

Technical assistance

The con tract ing par ties agree to pro mote the pro vi sion
of tech ni cal as sis tance to con tract ing par ties, es pe cially
those that are de vel op ing con tract ing par ties, ei ther
bi lat er ally or through the ap pro pri ate in ter na tional
or ga ni za tions, with the ob jec tive of fa cil i tat ing the
implementation of this Convention.

Article XXI

Amendment

1. Any pro posal by a con tract ing party for the
amend ment of this Con ven tion shall be com mu ni cated to
the Di rec tor-Gen eral of FAO.

2. Any pro posed amend ment of this Con ven tion
re ceived by the Di rec tor-Gen eral of FAO from a
con tract ing party shall be pre sented to a reg u lar or spe cial
ses sion of the Com mis sion for ap proval and, if the
amend ment in volves im por tant tech ni cal changes or
im poses ad di tional ob li ga tions on the con tract ing par ties,
it shall be con sid ered by an ad vi sory com mit tee of
spe cial ists con vened by FAO prior to the Commission.

3. No tice of any pro posed amend ment of this
Con ven tion, other than amend ments to the An nex, shall be 
trans mit ted to the con tract ing par ties by the
Di rec tor-Gen eral of FAO not later than the time when the
agenda of the ses sion of the Com mis sion at which the
mat ter is to be con sid ered is dispatched.

4. Any such pro posed amend ment of this Con ven tion
shall re quire the ap proval of the Com mis sion and shall
come into force as from the thir ti eth day af ter ac cep tance
by two-thirds of the con tract ing par ties. For the pur pose of
this Ar ti cle, an in stru ment de pos ited by a mem ber
or ga ni za tion of FAO shall not be counted as ad di tional to
those de pos ited by mem ber states of such an organization.

5. Amend ments in volv ing new ob li ga tions for
con tract ing par ties, how ever, shall come into force in
re spect of each con tract ing party only on ac cep tance by it
and as from the thir ti eth day af ter such ac cep tance. The
in stru ments of ac cep tance of amend ments in volv ing new
ob li ga tions shall be de pos ited with the Di rec tor-Gen eral of 
FAO, who shall in form all con tract ing par ties of the
re ceipt of ac cep tance and the entry into force of
amendments.

6. Pro pos als for amend ments to the model
phytosanitary cer tif i cates set out in the An nex to this
Con ven tion shall be sent to the Sec re tary and shall be
con sid ered for ap proval by the Com mis sion. Ap proved
amend ments to the model phytosanitary cer tif i cates set out 
in the An nex to this Con ven tion shall be come ef fec tive
ninety days af ter their no ti fi ca tion to the con tract ing
parties by the Secretary.

7. For a pe riod of not more than twelve months from an
amend ment to the model phytosanitary cer tif i cates set out
in the An nex to this Con ven tion be com ing ef fec tive, the
pre vi ous ver sion of the phytosanitary cer tif i cates shall also 
be le gally valid for the pur pose of this Convention.

Article XXII

Entry into force

As soon as this Con ven tion has been rat i fied by three
sig na tory states it shall come into force among them. It
shall come into force for each state or mem ber
or ga ni za tion of FAO rat i fy ing or ad her ing there af ter from
the date of de posit of its in stru ment of rat i fi ca tion or
adherence.

Article XXIII

Denunciation

1. Any con tract ing party may at any time give no tice of
de nun ci a tion of this Con ven tion by no ti fi ca tion ad dressed
to the Di rec tor-Gen eral of FAO. The Di rec tor-Gen eral
shall at once in form all con tract ing parties.

2. De nun ci a tion shall take ef fect one year from the date
of re ceipt of the no ti fi ca tion by the Di rec tor-Gen eral of
FAO.
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ANNEX

Model Phytosanitary Certificate

No. ..............................................

Plant Pro tec ti on Or ga ni za ti on of ........................................................................................................................................

TO: Plant Pro tec ti on Or ga ni za ti on(s) of ............................................................................................................................

I. Description of Consignment

Name and add ress of ex por ter: ...........................................................................................................................................

Dec la red name and add ress of con sig nee: .........................................................................................................................

Num ber and desc rip ti on of pac ka ges: ................................................................................................................................

Dis tin gu is hing marks: ........................................................................................................................................................

Pla ce of ori gin: ...................................................................................................................................................................

Dec la red me ans of con ve y an ce: .........................................................................................................................................

Dec la red po int of ent ry: .....................................................................................................................................................

Name of pro du ce and qu an tity dec la red: ...........................................................................................................................

Bo ta ni cal name of plants: ...................................................................................................................................................

This is to cer ti fy that the plants, plant pro ducts or ot her re gu la ted ar tic les desc ri bed he re in have been ins pec ted and/or
tes ted ac cor ding to app rop ri a te of fi ci al pro ce du res and are con si de red to be free from the qu a ran ti ne pests spe ci fi ed by
the im port ing cont rac ting party and to con form with the cur rent phy to sa ni ta ry re qu i re ments of the im port ing cont rac ting
party, inc lu ding tho se for re gu la ted non-qu a ran ti ne pests.

They are de e med to be prac ti cally free from ot her pests.*

II. Additional Declaration

III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment

Date ............................... Tre at ment ............................................. Che mi cal (ac ti ve ing re di ent) ................................ 

Du ra ti on and  tem pe rat ure ............................................................... Con cent ra ti on .......................................................

Ad di ti o nal in for mat ion........................................................................................................................................................

 Pla ce of is sue .................................................................................................

(Stamp of Or ga ni za ti on) Name of aut ho ri zed of fi cer ............................................................................

 Date ...............................................................................................................

(Sig na tu re)

No fi nan ci al li a bi lity with res pect to this cer ti fi ca te shall at tach to ........................................... (name of Plant Pro tec ti on 
Or ga ni za ti on) or to any of its of fi cers or rep re sen ta ti ves.*

* Op ti o nal cla u se.
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Model Phytosanitary Certificate for Re-Export

No. ..............................................

Plant Pro tec ti on Or ga ni za ti on of ........................................................................................................................................

(cont rac ting party of re-ex port)

TO: Plant Pro tec ti on Or ga ni za ti on(s) of ............................................................................................................................

[cont rac ting party(ies) of im port]

I. Description of Consignment

Name and add ress of ex por ter: ...........................................................................................................................................

Dec la red name and add ress of con sig nee: .........................................................................................................................

Num ber and desc rip ti on of pac ka ges: ................................................................................................................................

Dis tin gu is hing marks: ........................................................................................................................................................

Pla ce of ori gin: ...................................................................................................................................................................

Dec la red me ans of con ve y an ce: .........................................................................................................................................

Dec la red po int of ent ry: .....................................................................................................................................................

Name of pro du ce and qu an tity dec la red: ...........................................................................................................................

Bo ta ni cal name of plants: ...................................................................................................................................................

This is to cer ti fy that the plants, plant pro ducts or ot her re gu la ted ar tic les desc ri bed abo ve ...................................... were 
im por ted into (cont rac ting party of re-ex port) ........................................ from .................................. (cont rac ting party 
of ori gin) co ve red by Phy to sa ni ta ry Cer ti fi ca te No. ..................................................... *ori gi nal [...] cer ti fi ed true copy
[...] of which is at ta ched to this cer ti fi ca te; that they are pac ked [...] re pac ked [...] in ori gi nal [...] new [...] con ta i ners, that
ba sed on the ori gi nal phy to sa ni ta ry cer ti fi ca te [...] and ad di ti o nal ins pec ti on [...], they are con si de red to con form with
the  cur rent phy to sa ni ta ry re qu i re ments of the im port ing cont rac ting party, and that du ring sto ra ge
in .......................................... (cont rac ting party of re-ex port), the con sign ment has not been sub jec ted to the risk of in -
fes ta ti on or in fec ti on.

II. Additional Declaration

III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment

Date ............................... Tre at ment ............................................. Che mi cal (ac ti ve ing re di ent) ................................ 

Du ra ti on and  tem pe rat ure ............................................................... Con cent ra ti on .......................................................

Ad di ti o nal in for mat ion .......................................................................................................................................................

 Pla ce of is sue ................................................................................................

(Stamp of Or ga ni za ti on) Name of aut ho ri zed of fi cer ...........................................................................

 Date ...............................................................................................................

(Sig na tu re)

No fi nan ci al li a bi lity with res pect to this cer ti fi ca te shall at tach to ........................................... (name of Plant Pro tec ti on 
Or ga ni za ti on) or to any of its of fi cers or rep re sen ta ti ves.**

 * In sert tick in app rop ri a te [...] bo xes.

** Op ti o nal cla u se.
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Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény

(A FAO Kon fe ren cia 1997. no vem be ri, 29. ülés sza kán
el fo ga dott új, mó do sí tott szö veg)

Bevezetés

A szer zõ dõ fe lek 
– fel is mer ve a nem zet kö zi együtt mû kö dés szük sé ges -

sé gét a nö vé nyek és nö vé nyi ter mé kek ká ro sí tói el le ni vé -
de ke zés ben és azok nem zet kö zi el ter je dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ban, kü lö nös kép pen a ve szé lyez te tett te rü le tek re
való be hur co lá suk meg aka dá lyo zá sá ban,

– fel is mer ve, hogy a nö vény egész ség ügyi in téz ke dé -
sek nek szak ma i lag in do kol tak nak, át te kint he tõk nek kell
len ni ük, és nem le het azo kat olyan mó don al kal maz ni,
hogy akár ön ké nyes, akár pe dig in do ko lat lan meg kü lön -
böz te tést vagy bur kolt kor lá to zást je lent se nek, kü lö nö sen
a nem zet kö zi ke res ke de lem vo nat ko zá sá ban,

– biz to sí ta ni kí ván va a fen ti cé lok el éré sé re irá nyu ló in -
téz ke dé sek szo ros ko or di ná lá sát,

– gon dos kod ni kí ván va az össze han golt nö vény egész -
ség ügyi in téz ke dé sek ki dol go zá sá ra és al kal ma zá sá ra al -
kal mas ke ret lét re ho zá sá ról és en nek ér de ké ben nem zet kö -
zi szab vá nyok ki dol go zá sá ról,

– figye lembe véve a nö vény vé de lem re, az em ber és az
ál lat egész sé ge va la mint a kör nye zet vé del mé re néz ve
irány adó, nem zet kö zi leg el fo ga dott alap el ve ket, és

– figye lembe véve a mul ti la te rá lis ke res ke del mi tár -
gya lá sok uru gu ay-i for du ló já nak ered mé nye ként meg kö -
tött egyez mé nye ket, be le ért ve az ál lat egész ség ügyi és nö -
vény egész ség ügyi in téz ke dé sek al kal ma zá sá ról  szóló
egyez ményt,

el fo gad ták a kö vet ke zõ ket:

I. cikk

Cél és felelõsség

1. An nak ér de ké ben, hogy kö zös és ered mé nyes lé pé -
se ket le hes sen ten ni a nö vé nyek és nö vé nyi ter mé kek ká ro -
sí tó i nak el ter je dé se és be hur co lá sa el len, és elõ le hes sen
moz dí ta ni az el le nük való vé de ke zés re al kal mas meg fe le lõ 
in téz ke dé se ket, a szer zõ dõ fe lek vál lal ják, hogy el fo gad -
ják azo kat a jog sza bá lyi, szak mai és igaz ga tá si in téz ke dé -
se ket, ame lye ket a je len Egyez mény és an nak XVI. cik ke
ér tel mé ben kö tött ki egé szí tõ meg ál la po dá sok tar tal maz -
nak.

2. Va la mennyi szer zõ dõ fél az egyéb nem zet kö zi szer -
zõ dé sek ér tel mé ben vál lalt kö te le zett sé ge i nek egy ide jû
fenn tar tá sá val fe le lõs sé get vál lal azért, hogy sa ját te rü le -
tén tel je sít se a je len Egyez mény bõl fa ka dó va la mennyi
elõ írást.

3. A je len Egyez mény bõl szár ma zó elõ írások tel je sí té -
sé ért vi selt fe le lõs ség a FAO tag szer ve ze tei, és olyan tag -

ál la mai kö zött, ame lyek egy út tal szer zõ dõ fe lek, ezek ha -
tás kö re i nek meg fele lõen osz lik meg.

4. Ahol szük sé ges, a je len Egyez mény ren del ke zé se it a
szer zõ dõ fe lek te kint he tik úgy, mint ame lyek a nö vé nye -
ken és nö vé nyi ter mé ke ken túl me nõ en ki ter jed nek a tá ro ló
he lyek re, cso ma go lás ra, szál lí tás ra, cso ma go ló anyag ra,
gön gyö leg re, a ta laj ra és bár mely más olyan szer ve zet re,
tárgy ra vagy anyag ra, amely al kal mas arra, hogy nö vé nyi
ká ro sí tók nak bú vó he lyet nyújt son, vagy azo kat ter jessze,
kü lö nö sen a nem zet kö zi fu va ro zás ban.

II. cikk

Meghatározások

1. A je len Egyez mény cél jai szem pont já ból az aláb bi
ki fe je zé sek je len té se a kö vet ke zõ:

„Ala csony fer tõ zött sé gû te rü let”: az ille té kes ha tó ság
ál tal meg ha tá ro zott olyan te rü let, pl. or szág, or szág rész,
vagy több or szág te rü le te vagy ré szei, ahol egy adott ká ro -
sí tó ala csony szin ten for dul elõ, és ahol ha té kony fel de rí té -
si rend szert mû köd tet nek, vé de ke zé si vagy fel szá mo lá si
in téz ke dést haj ta nak vég re.

„Bi zott ság”: a XI. cikk ér tel mé ben lét re ho zott, Nö vény -
egész ség ügyi In téz ke dé sek kel fog lal ko zó Bi zott ság.

„Ve szé lyez te tett te rü let”: olyan te rü let, ame lyen az öko -
ló gi ai té nye zõk elõ se gí tik azon ká ro sí tók meg te le pe dé sét,
ame lyek nek je len lé te az adott te rü le ten gaz da sá gi szem -
pont ból je len tõs vesz te sé ge ket okoz.

„Meg te le pe dés”: a ká ro sí tó be ke rü lé se utá ni be lát ha tó
jö võ ben an nak fo lya ma tos je len lé te egy adott te rü le ten.

„Össze han golt nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek”: a
szer zõ dõ fe lek ál tal a nem zet kö zi szab vá nyok alap ján
meg ha tá ro zott nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek.

„Nem zet kö zi szab vá nyok”: a X. cikk 1. és 2. pont já nak
meg fele lõen ki dol go zott nem zet kö zi szab vá nyok.

„Be hur co lás”: a ká ro sí tó be ke rü lé se, mely an nak meg te -
le pe dé sé hez ve zet.

„Ká ro sí tó”: a nö vény re vagy nö vé nyi ter mék re ká ros
bár mely nö vény, ál lat vagy kór oko zó faj, törzs, vagy
bio tí pus.

„Ká ro sí tó ve szé lyes sé gi elem zés”: bi o ló gi ai vagy
más tu do má nyos és gaz da sá gi bi zo nyí té kok ér té ke lé sé -
nek fo lya ma ta an nak meg ha tá ro zá sá ra, hogy egy ká ro sí -
tó vizs gá lat kö te le zett le gyen-e, és az el le ne vég re haj -
tan dó nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek mi lyen szi go -
rú ak le gye nek.

„Nö vény egész ség ügyi in téz ke dés”: bár mely tör vény,
elõ írás vagy ha tó sá gi el já rás, mely nek cél ja a ká ro sí tó be -
hur co lá sá nak és/vagy ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa.

„Nö vé nyi ter mék”: nö vé nyi ere de tû fel dol go zat lan
anyag (ide ért ve a sze mes ter ményt is) és azok a fel dol go -
zott anya gok, me lyek ter mé sze tük nél vagy a fel dol go zás
jel le gé nél fog va a ká ro sí tó be hur co lá sá nak és ter je dé sé nek 
ve szé lyét je lent he tik.
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„Nö vé nyek”: élõ nö vé nyek és azok ré szei, a mag va kat
és ge ne ti kai alap anya got is ide ért ve.

„Ka ran tén (zár la ti) ká ro sí tó”: a ve szé lyez te tett te rü le ten 
po ten ci á lis gaz da sá gi je len tõ sé gû ká ro sí tó, amely ott még
nem for dul elõ vagy elõ for dul, de nem ter jedt el és ha tó sá -
gi vé de ke zést foly tat nak el le ne.

„Re gi o ná lis szab vá nyok”: a re gi o ná lis nö vény vé del mi
szer ve zet ál tal tag jai szá má ra út mu ta tó ként ki dol go zott
szab vá nyok.

„Vizs gá lat kö te les áru”: olyan nö vény, nö vé nyi ter mék,
tá ro ló hely, cso ma go ló anyag, szál lí tó esz köz, tá ro ló esz -
köz, ta laj és bár mely egyéb szer ve zet vagy anyag, ame -
lyek ben a ká ro sí tó meg te le ped het vagy amely a ká ro sí tó
ter je dé sét elõ se gí ti, amely nek ha tá sá ra nö vény egész ség -
ügyi in téz ke dést hoz nak, kü lö nö sen ott, ahol a nem zet kö zi
szál lí tás sze re pet ját szik.

„Vizs gá lat kö te les nem-ka ran tén (nem-zár la ti) ká ro sí -
tó”: olyan nem-ka ran tén (nem-zár la ti) ká ro sí tó, amely nek
je len lé te a te le pí tés re szánt nö vé nyek ben gaz da sá gi lag el -
fo gad ha tat lan mér ték ben be fo lyá sol ja e nö vé nyek ter ve -
zett fel hasz ná lá sát, és amely en nek meg fele lõen vizs gá lat -
kö te les az im por tá ló szer zõ dõ fél te rü le tén.

„Vizs gá lat kö te les ká ro sí tó”: Ka ran tén (zár la ti) ká ro -
sí tó vagy vizs gá lat kö te les nem-ka ran tén (nem-zár la ti)
ká ro sí tó.

„Tit kár”: a Bi zott ság nak a XII. cikk ér tel mé ben ki ne ve -
zett Tit ká ra.

„Szak ma i lag in do kolt”: meg fe le lõ ká ro sí tó ve szé lyes -
sé gi elem zés vagy – ahol le het – a ren del ke zés re álló tu do -
má nyos in for má ci ók más, ez zel össze ha son lít ha tó vizs gá -
la ta és ér té ke lé se alap ján in do kolt.

2. A je len cikk ben sze rep lõ meg ha tá ro zá sok – mint -
hogy azok a je len Egyez mény ben való al kal ma zás ra kor lá -
to zód nak – nem te kint he tõk úgy, mint ame lyek a szer zõ dõ
fe lek bel föl di jog sza bá lyai vagy ren del ke zé sei ér tel mé ben
meg ha tá ro zott de fi ní ci ó kat érin te nék.

III. cikk

Összefüggés más nemzetközi szerzõdésekkel

Je len Egyez mény nem érin ti a szer zõ dõ fe lek re a vo nat -
ko zó nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján há ru ló kö te le zett sé -
ge ket, il let ve jo go kat.

IV. cikk

Az országos növényvédelemi hálózat szervezeti
kérdéseivel összefüggõ általános rendelkezések

1. Va la mennyi szer zõ dõ fél, a tõle tel he tõ leg na gyobb
mér ték ben gon dos ko dik hi va ta los or szá gos nö vény vé del -
mi szer ve zet fel ál lí tá sá ról, amely nek fõ fel adat kö rét a je -
len cikk ha tá roz za meg.

2. A hi va ta los or szá gos nö vény vé del mi szer ve zet fel -
adat kö rei közé tar toz nak a kö vet ke zõk:

a) az im por tá ló szer zõ dõ fél nö vény egész ség ügyi elõ -
írásaival össze füg gõ bi zo nyít vá nyok ki adá sa, nö vé nyek,
nö vé nyi ter mé kek és egyéb vizs gá lat kö te les áru szál lít má -
nyok hoz;

b) a fej lõ dõ nö vé nyek fel ügye le te, be le ért ve mind a
meg mû velt te rü le te ket (egye bek kö zött táb lá kat, ül tet vé -
nye ket, fa is ko lá kat, ker te ket, üveg há za kat és la bo ra tó ri u -
mo kat), mind pe dig a va don élõ fló rát, to váb bá a tá ro ló he -
lye ken vagy szál lí tó esz kö zö kön levõ nö vé nye ket és nö vé -
nyi ter mé ke ket, kü lö nö sen az zal a cél lal, hogy je len te ni le -
hes sen az ilyen ká ro sí tók elõ for du lá sát, góc sze rû meg je le -
né sét és ter je dé sét, il let ve ezen ká ro sí tók el le ni vé de ke -
zést, be le ért ve a VIII. cikk 1. a) be kez dé sé ben hi vat ko zott
je len tést;

c) a nem zet kö zi ke res ke de lem ben szál lí tott nö vény- és
nö vé nyi ter mék-szál lít má nyok és – ahol szük sé ges –
egyéb vizs gá lat kö te les áruk vizs gá la ta, kü lö nö sen a ká ro -
sí tók be hur co lá sá nak és/vagy el ter je dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sa cél já ból;

d) a nem zet kö zi ke res ke de lem ben szál lí tott nö vény-,
nö vé nyi ter mék és egyéb vizs gá lat kö te les áru szál lít má -
nyok fer tõt le ní té se, a nö vény egész ség ügyi elõ írások tel je -
sí té se cél já ból;

e) a ve szé lyez te tett te rü le tek vé del me és a ká ro sí -
tó-men tes te rü le tek, il let ve ala csony fer tõ zött sé gû te rü le -
tek ki je lö lé se, fenn tar tá sa és fel ügye le te;

f) a ká ro sí tó ve szé lyes sé gi elem zé sek el vég zé se;

g) an nak biz to sí tá sa meg fe le lõ el já rá sok kal, hogy a
szál lít má nyok nö vény egész ség ügyi biz ton sá ga az
össze té tel, a he lyet te sí tés és az új ra fer tõ zõ dés vo nat ko -
zá sá ban fenn ma rad jon a bi zo nyít vány ki adá sa után az
ex port elõtt; és

h) a sze mély zet to vább kép zé se és fel ké szült sé gé nek
nö ve lé se.

3. A szer zõ dõ fe lek kö te le sek leg jobb ké pes sé ge ik sze -
rint meg ten ni a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket:

a) in for má ció ter jesz té se a szer zõ dõ fél te rü le tén a vizs -
gá lat kö te les ká ro sí tók, va la mint a fel lé pé sük meg aka dá -
lyo zá sa és az el le nük való vé de ke zés esz kö zei te kin te té -
ben;

b) ku ta tás és vizs gá lat a nö vény vé de lem te rén;

c) nö vény egész ség ügyi elõ írások ki adá sa; és

d) egyéb olyan funk ci ók el lá tá sa, ame lyek a je len
Egyez mény vég re haj tá sa szem pont já ból szük sé ge sek le -
het nek.

4. Min den szer zõ dõ fél kö te les le írást adni hi va ta los or -
szá gos nö vény vé del mi szer ve ze té rõl, és az ilyen szer ve -
zet ben be kö vet ke zett min den vál to zás ról a Tit kár nak. A
szer zõ dõ fe lek kö te le sek le írást adni nö vény vé del mi szer -
ve ze tük rõl más szer zõ dõ fe lek szá má ra, az utób bi ak ké rel -
mé re.
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V. cikk

Növényegészségügyi bizonyítvány kiadásának
rendszere

1. Min den szer zõ dõ fél kö te les meg szer vez ni a nö -
vény egész ség ügyi bi zo nyít vány ki adá sá nak rend sze rét az -
zal a cél lal, hogy az ex por tált nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek 
és más vizs gá lat kö te les áruk, il let ve ezek szál lít má nyai
meg fe lel je nek a je len cikk 2. b) be kez dé se ér tel mé ben ki -
ál lí tan dó iga zo ló nyi lat ko zat nak.

2. Min den szer zõ dõ fél kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy a nö vény egész ség ügyi bi zo nyít vá nyok ki adá sa a kö -
vet ke zõ elõ írásoknak meg fele lõen tör tén jen:

a) A nö vény egész ség ügyi bi zo nyít vá nyok ki adá sát
ered mé nye zõ vizs gá la tok és egyéb kap cso ló dó te vé keny -
sé gek ki zá ró lag a hi va ta los or szá gos nö vény vé del mi szer -
ve zet ál tal, vagy an nak fel ügye le te alatt vé gez he tõk el. A
nö vény egész ség ügyi bi zo nyít vány ki adá sát olyan köz -
tiszt vi se lõk nek kell vé gez ni ük, akik meg fe le lõ szak mai
kép zett ség gel ren del kez nek, és kel lõ fel ha tal ma zást kap -
tak a hi va ta los or szá gos nö vény vé del mi szer ve zet tõl arra
vo nat ko zó an, hogy an nak ne vé ben és irá nyí tá sa alatt te vé -
keny ked je nek, az ilyen köz tiszt vi se lõk ren del ke zé sé re álló 
is me ret anyag és in for má ció bir to ká ban, oly mó don, hogy
az im por tá ló szer zõ dõ fe lek ha tó sá gai a nö vény egész ség -
ügyi bi zo nyít ványt hi te les ok mány ként bi za lom mal el fo -
gad has sák.

b) A nö vény egész ség ügyi bi zo nyít ványt – vagy elekt -
ro ni kus meg fe le lõ jét, ha azt az érin tett im por tá ló szer zõ dõ
fél el fo gad ja – a je len Egyez mény Mel lék le té ben be mu ta -
tott min ta sze rint kell meg szö ve gez ni. A bi zo nyít ványt a
meg fe le lõ nem zet kö zi szab vá nyok figye lembe véte lével
kell ki töl te ni és ki ad ni.

c) Nem hi te le sí tett mó do sí tá sok vagy tör lé sek ér vény -
te len né te szik a bi zo nyít ványt.

3. Mind egyik szer zõ dõ fél vál lal ja, hogy nem írja elõ a
te rü le té re be ho zott nö vény- vagy nö vé nyi ter mék- vagy
egyéb vizs gá lat kö te les áru szál lít má nyok hoz olyan nö -
vény egész ség ügyi bi zo nyít vá nyok ki adá sát, ame lyek nin -
cse nek össz hang ban a je len Egyez mény Mel lék le té ben
sze rep lõ min ták kal. A ki egé szí tõ nyi lat ko zat ra vo nat ko zó
elõ írásoknak a szak ma i lag in do kolt mér ték re kell kor lá to -
zód ni uk.

VI. cikk

Vizsgálatköteles károsítók

1. A szer zõ dõ fe lek nö vény egész ség ügyi in téz ke dé se -
ket ír hat nak elõ a vizs gá lat kö te les ká ro sí tók ra, va la mint a
vizs gá lat kö te les nem-ka ran tén ká ro sí tók ra, fel té ve, hogy
az in téz ke dé sek:

a) nem szi go rúb bak, mint az ugyan ilyen ká ro sí tók ra al -
kal ma zott in téz ke dé sek, ha ilyen ká ro sí tók az im por tá ló
szer zõ dõ fél te rü le tén je len van nak; és

b) arra kor lá to zód nak, ami szük sé ges a nö vé nyek
egész sé gé nek vé del me és/vagy a szán dé kolt fel hasz ná lás
biz ton sá ga szem pont já ból, és az érin tett szer zõ dõ fél azo -
kat szak ma i lag in do kol ni ké pes.

2. A szer zõ dõ fe lek nem ír hat nak elõ nö vény egész ség -
ügyi in téz ke dé se ket a nem vizs gá lat kö te les ká ro sí tók ra.

VII. cikk

Importelõ írások

1. A vizs gá lat kö te les ká ro sí tók be hur co lá sá nak
és/vagy te rü le tü kön tör té nõ el ter je dé sé nek meg elõ zé sé re a 
szer zõ dõ fe lek tel jes ha tó sá gi jog kör rel ren del kez nek a nö -
vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb vizs gá lat kö te les áruk
be lép te té sé nek a meg fe le lõ nem zet kö zi egyez mé nyek kel
össz hang ban tör té nõ sza bá lyo zá sá ra, és eb bõl a cél ból:

a) nö vény egész ség ügyi in téz ke dé se ket ír hat nak elõ és ve -
zet het nek be a nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb vizs gá -
lat kö te les áruk be vi te lé re, be le ért ve pél dá ul a nö vény egész -
ség ügyi vizs gá la tot, az im port ti lal mát és a ke ze lést;

b) meg ta gad hat ják a be lép te tést vagy fel tar tóz tat hat ják
a szál lít mányt, il let ve elõ ír hat ják a ke ze lést, a meg sem mi -
sí tést, vagy a szer zõ dõ fél te rü le té rõl tör té nõ el tá vo lí tást
olyan nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb vizs gá lat kö -
te les áruk vagy azok szál lít má nyai vo nat ko zá sá ban, ame -
lyek nem fe lel nek meg az a) be kez dés alap ján elõ írt vagy
be ve ze tett nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek nek;

c) meg tilt hat ják vagy kor lá toz hat ják a vizs gá lat kö te les
ká ro sí tók te rü le tük re tör té nõ szál lí tá sát;

d) meg tilt hat ják vagy kor lá toz hat ják a bi o ló gi ai vé de -
ke zés re al kal mas anya gok és más nö vény egész ség ügyi
szem pont ból hasz nos nak te kin tett élõ szer ve ze tek te rü le -
tük re tör té nõ szál lí tá sát.

2. A nem zet kö zi ke res ke de lem aka dá lyo zá sá nak mi ni -
má lis ra csök ken té se ér de ké ben min den szer zõ dõ fél vál -
lal ja, hogy je len cikk 1. be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré nek
gya kor lá sa so rán a kö vet ke zõ el vek nek meg fele lõen jár el:

a) A szer zõ dõ fe lek csak ab ban az eset ben tesz nek a je -
len cikk 1. be kez dé sé ben le írt bár mely in téz ke dést nö -
vény egész ség ügyi jog sza bá lya ik ke re té ben, ha az ilyen in -
téz ke dé se ket nö vény egész ség ügyi meg fon to lá sok szük sé -
ges sé te szik és azok szak ma i lag in do kol ha tók.

b) A szer zõ dõ fe lek a nö vény egész ség ügyi elõ írásokat,
kor lá to zá so kat és ti lal ma kat meg ho zá suk után ha la dék ta -
la nul tu do má sá ra hoz zák min den olyan szer zõ dõ fél nek,
amely rõl úgy vé lik, hogy az ilyen in téz ke dé sek ál tal köz -
vet le nül érin tett le het.

c) A szer zõ dõ fe lek ké re lem re bár mely szer zõ dõ fél
szá má ra meg in do kol ják a nö vény egész ség ügyi elõ -
írásokat, kor lá to zá so kat és ti lal ma kat.
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d) Ha va la mely szer zõ dõ fél elõ ír ja, hogy meg ha tá ro -
zott nö vé nyek vagy nö vé nyi ter mé kek szál lít má nya it csak
ki je lölt be lé pé si ál lo má so kon ke resz tül le het im por tál ni,
azo kat úgy kell ki vá lasz ta ni, hogy ne aka dá lyoz zák szük -
ség te le nül a nem zet kö zi ke res ke del met. A szer zõ dõ fél kö -
te les az ilyen be lé pé si ál lo má sok jegy zé két köz zé ten ni és
kö zöl ni a Tit kár ral, min den olyan re gi o ná lis nö vény vé del -
mi szer ve zet tel, amely nek a szer zõ dõ fél tag ja, min den
olyan szer zõ dõ fél lel, amely rõl a szer zõ dõ fél úgy véli,
hogy köz vet le nül érin tett, és ké re lem re más szer zõ dõ fe -
lek kel. A be lé pé si ál lo má sok ra vo nat ko zó ilyen kor lá to zá -
so kat csak ak kor le het be ve zet ni, ha az érin tett nö vé nye -
ket, nö vé nyi ter mé ke ket vagy más, vizs gá lat kö te les árut
nö vény egész ség ügyi bi zo nyít vánnyal kell el lát ni, vagy
ame lye ket vizs gá lat nak, il let ve ke ze lés nek kell alá vet ni.

e) Min den olyan vizs gá la tot vagy egyéb nö vény egész -
ség ügyi el já rást, ame lyet a szer zõ dõ fél nö vény vé del mi
szer ve ze te elõ ír va la mely nö vény, nö vé nyi ter mék vagy
egyéb vizs gá lat kö te les áru szál lít má nyá ra, a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül vég re kell haj ta ni, kel lõ kép pen figye -
lembe véve az ilyen áruk rom lan dó jel le gét.

f) Az im por tá ló szer zõ dõ fe lek kö te le sek a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül tá jé koz tat ni az érin tett ex por tá ló – vagy
ha arra van szük ség, az érin tett re ex por tá ló – szer zõ dõ fe let 
min den olyan je len tõs eset rõl, ami kor a nö vény egész ség -
ügyi bi zo nyít vány ban fog lal tak nem fe lel tek meg a va ló -
ság nak. Az ex por tá ló – vagy a re ex por tá ló – szer zõ dõ fél
kö te les vizs gá la tot le foly tat ni, és ké re lem re kö zöl ni a vizs -
gá lat ered mé nye it az ér de kelt im por tá ló szer zõ dõ fél lel.

g) A szer zõ dõ fe lek csak olyan nö vény egész ség ügyi in -
téz ke dé se ket ve zet het nek be, ame lyek szak ma i lag in do -
kol tak, össz hang ban áll nak a fenn ál ló ká ro sí tó ve szé lyes -
ség gel, és a le het sé ges leg ke vés bé kor lá to zó in téz ke dé se -
ket ké pe zik, il let ve mi ni má lis mér ték ben hát rál tat ják a sze -
mé lyek, áruk és jár mû vek nem zet kö zi moz gá sát.

h) A szer zõ dõ fe lek kö te le sek gon dos kod ni ar ról, hogy
ha a fel té te lek meg vál toz nak és új té nyek áll nak ren del ke -
zés re, a nö vény egész ség ügyi in téz ke dé se ket ha la dék ta la -
nul mó do sít ják, vagy meg szün te tik, ha szük ség te len nek
bi zo nyul nak.

i) A szer zõ dõ fe lek leg jobb ké pes sé ge ik sze rint kö te le -
sek a vizs gá lat kö te les ká ro sí tók jegy zé két össze ál lí ta ni és
ve zet ni, a tu do má nyos el ne ve zé sek hasz ná la tá val és kö te -
le sek az ilyen jegy zé ke ket ren del ke zés re bo csá ta ni a Tit -
kár nak, an nak a re gi o ná lis nö vény vé del mi szer ve zet nek,
amely nek tag jai, és ké re lem re más szer zõ dõ fe lek nek.

j) A szer zõ dõ fe lek kö te le sek leg jobb ké pes sé ge ik sze -
rint ká ro sí tó fel de rí té si rend szert mû köd tet ni, meg fe le lõ
in for má ci ót gyûj te ni és nyil ván tar tást ve zet ni a ká ro sí tó
hely ze té rõl an nak ér de ké ben, hogy elõ se gít sék a ká ro sí tók
be so ro lá sát és meg fe le lõ nö vény egész ség ügyi in téz ke dé -
sek ki dol go zá sát. Az ilyen in for má ci ót ké rés re a szer zõ dõ
fe lek ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

3. A szer zõ dõ fe lek élet be lép tet het nek a je len cikk ben
meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket olyan ká ro sí tók el len is,
ame lyek nem ké pe sek a te rü le tü kön meg te le ped ni, de

ame lyek, ha be ke rül nek e te rü le tek re, ott gaz da sá gi kárt
okoz nak. Az ilyen ká ro sí tók el le ni in téz ke dé sek nek szak -
ma i lag in do kol tak nak kell len ni ük.

4. A szer zõ dõ fe lek csak ab ban az eset ben al kal maz hat -
nak a je len cikk ben elõ írt in téz ke dé se ket a te rü le tü kön át -
me nõ szál lít má nyok kal kap cso lat ban, ha az ilyen in téz ke -
dé sek szak ma i lag in do kol tak és szük sé ge sek a ká ro sí tók
be hur co lá sá nak és/vagy el ter je dé sé nek meg elõ zé se ér de -
ké ben.

5. A je len cikk sem mi lyen te kin tet ben nem aka dá lyoz -
hat ja az im por tá ló szer zõ dõ fe le ket ab ban, hogy kü lön le -
ges in téz ke dé se ket te gye nek – meg fe le lõ biz to sí té kok
mel lett – nö vé nyek nek, nö vé nyi ter mé kek nek és egyéb
vizs gá lat kö te les áruk nak, to váb bá nö vé nyi ká ro sí tók nak
tu do má nyos ku ta tás, ok ta tás vagy egyéb spe ci á lis fel hasz -
ná lás cél já ból tör té nõ be ho za ta lá ra vo nat ko zó an.

6. A je len cikk sem mi lyen te kin tet ben nem aka dá lyoz -
hat ja meg a szer zõ dõ fe le ket ab ban, hogy meg fe le lõ sür -
gõs sé gi in téz ke dé se ket te gye nek olyan ká ro sí tó ki mu ta tá -
sa ese tén, amely po ten ci á lis ve szélyt je lent te rü le tük re
néz ve, il let ve nem tilt hat ja az ilyen ki mu ta tás be je len té sét.
Min den ilyen in téz ke dést a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
ér té kel ni kell an nak biz to sí tá sá ra, hogy to váb bi fenn tar tá -
sa in do kolt. A meg ho zott in téz ke dés rõl ha la dék ta la nul je -
len tést kell ten ni az érin tett szer zõ dõ fe lek nek, a Tit kár -
nak, és min den olyan re gi o ná lis nö vény vé del mi szer ve zet -
nek, amely nek a szer zõ dõ fél tag ja.

VIII. cikk

Nemzetközi együttmûködés

1. A szer zõ dõ fe lek együtt mû köd nek egy más sal a gya -
kor la ti lag le het sé ges leg na gyobb mér ték ben a je len
Egyez mény cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, így kü lö -
nö sen:

a) együtt mû köd nek a nö vé nyi ká ro sí tók ra vo nat ko zó
in for má ci ók cse ré jé ben, kü lö nö sen az azon na li vagy po -
ten ci á lis ve szélyt hor do zó ká ro sí tók elõ for du lá sá nak, góc -
sze rû meg je le né sé nek, vagy el ter je dé sé nek je len té sé ben, a 
Bi zott ság ál tal eset leg ki dol go zott ilyen el já rá sok kal össz -
hang ban;

b) a gya kor la ti lag le het sé ges leg tel je sebb mér ték ben
részt vesz nek min den olyan spe ci á lis kam pány ban, amely -
nek cél ja az olyan ká ro sí tók el le ni küz de lem, ame lyek sú -
lyo san fe nye get he tik nö vény ter mesz té sü ket, és nem zet kö -
zi lé pé se ket tesz nek szük sé ges sé a rend kí vü li hely ze tek
meg ol dá sa cél já ból; és

c) a gya kor la ti lag le het sé ges mér ték ben együtt mû köd -
nek a ká ro sí tó ve szé lyes sé gi elem zés hez szük sé ges szak -
mai és bi o ló gi ai in for má ci ók át adá sá ban.
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2. Mind egyik szer zõ dõ fél kö te les ki je löl ni egy össze -
kö tõt a je len Egyez mény vég re haj tá sá val kap cso la tos in -
for má ció cse re cél já ból.

IX. cikk

Regionális növényvédelmi szervezetek

1. A szer zõ dõ fe lek vál lal ják, hogy együtt mû köd nek
egy más sal a meg fe le lõ te rü le te ken mû kö dõ re gi o ná lis nö -
vény vé del mi szer ve ze tek lét re ho zá sá ban.

2. A re gi o ná lis nö vény vé del mi szer ve ze tek össze han -
go ló szerv ként mû köd nek az érin tett te rü le te ken, részt
vesz nek a je len Egyez mény cél ja i nak el éré sé vel össze füg -
gõ kü lön bö zõ te vé keny sé gek ben, és ahol szük sé ges, in for -
má ci ót gyûj te nek és ter jesz te nek.

3. A re gi o ná lis nö vény vé del mi szer ve ze tek együtt -
mû köd nek a Tit kár ral az Egyez mény cél ja i nak el éré se
ér de ké ben, és – ahol szük sé ges – együtt mû köd nek a Tit -
kár ral és a Bi zott ság gal nem zet kö zi szab vá nyok ki dol -
go zá sá ban.

4. A Tit kár rend sze res szak mai kon zul tá ci ó kat hív
össze a re gi o ná lis nö vény vé del mi szer ve ze tek kép vi se lõ i -
nek rész vé te lé vel a kö vet ke zõ cé lok ból:

a) a nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek re vo nat ko zó
meg fe le lõ nem zet kö zi szab vá nyok ki dol go zá sá nak és al -
kal ma zá sá nak elõ moz dí tá sa; és

b) a ré gi ó kö zi együtt mû kö dés ösz tön zé se a ká ro sí tók
el le ni vé de ke zés re, va la mint ter je dé sük és/vagy be hur co -
lá suk meg aka dá lyo zá sá ra irá nyu ló össze han golt nö vény -
egész ség ügyi in téz ke dé sek elõ moz dí tá sá ban.

X. cikk

Szabványok

1. A szer zõ dõ fe lek vál lal ják, hogy együtt mû köd nek a
nem zet kö zi szab vá nyok ki dol go zá sá ban, a Bi zott ság ál tal
el fo ga dott el já rá sok nak meg fele lõen.

2. A nem zet kö zi szab vá nyo kat a Bi zott ság fo gad ja el.

3. A re gi o ná lis szab vá nyok nak össz hang ban kell áll -
niuk a je len Egyez mény el ve i vel; az ilyen szab vá nyo kat
be kell nyúj ta ni a Bi zott ság hoz an nak ér de ké ben, hogy
azo kat, ha szé le sebb kör ben is al kal maz ha tó ak, ja vas lat -
ként figye lembe le hes sen ven ni nö vény egész ség ügyi in -
téz ke dé sek re vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok ki dol -
go zá sá nál.

4. A szer zõ dõ fe lek, ahol szük sé ges, kö te le sek figye -
lembe ven ni a nem zet kö zi szab vá nyo kat, ami kor a je len
Egyez ménnyel össze füg gõ te vé keny sé ge ket vé gez nek.

XI. cikk

A Növényegészségügyi Intézkedésekkel foglalkozó
Bizottság

1. A szer zõ dõ fe lek hoz zá já rul nak a Nö vény egész ség -
ügyi In téz ke dé sek kel fog lal ko zó Bi zott ság fel ál lí tá sá hoz
az Egye sült Nem ze tek Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer -
ve ze té nek (FAO) ke re tei kö zött.

2. A Bi zott ság fel ada ta, hogy elõ moz dít sa az Egyez -
mény cél ja i nak tel jes körû meg va ló sí tá sát, és konk ré tan:

a) meg vizs gál ja a nö vény vé de lem hely ze tét a vi lág ban, 
és azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek szük sé ge sek le het -
nek a ká ro sí tók nem zet kö zi ter je dé sé nek vissza szo rí tá sá ra, 
il let ve a ve szé lyez te tett te rü le tek re tör té nõ be hur co lá sá nak 
meg aka dá lyo zá sá ra;

b) lét re hoz za és fel ügyel je a szük sé ges in téz mé nyi
meg ol dá so kat és el já rá so kat a nem zet kö zi szab vá nyok ki -
dol go zá sá ra és be ve ze té sé re, to váb bá be ve zes se a nem zet -
kö zi szab vá nyo kat;

c) ki dol goz za a vi tás kér dé sek meg ol dá sá ra szol gá ló
sza bá lyo kat és el já rá so kat a XIII. cikk nek meg fele lõen;

d) lét re hoz za a Bi zott ság olyan ki egé szí tõ tes tü le te it,
ame lyek szük sé ge sek le het nek a funk ci ók meg fe le lõ meg -
va ló sí tá sá hoz;

e) el fo gad ja az irány el ve ket a re gi o ná lis nö vény vé del -
mi szer ve ze tek el is me ré sé hez;

f) együtt mû kö dést lé te sít sen más je len tõs nem zet kö zi
szer ve ze tek kel a je len Egyez mény ben tár gyalt kér dé sek -
ben;

g) el fo gad ja szük ség sze rint az Egyez mény vég re haj tá -
sá ra vo nat ko zó aján lá so kat; és

h) lás son el egyéb olyan funk ci ó kat, ame lyek szük sé -
ge sek a je len Egyez mény cél ja i nak a meg va ló sí tá sá hoz.

3. A bi zott sá gi tag ság min den szer zõ dõ fél elõtt nyit va áll.

4. Min den szer zõ dõ fél egy kül döt tel kép vi sel tet he ti
ma gát a Bi zott ság ülé se in, aki nek kí sé re té ben meg je len het 
egy pót kép vi se lõ, to váb bá szak ér tõk és ta nács adók. A pót -
kép vi se lõ, a szak ér tõk és a ta nács adók részt ve het nek a Bi -
zott ság ülé se in, de nincs sza va za ti jo guk, ki vé ve az olyan
pót kép vi se lõt, aki kel lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zik a
kül dött he lyet te sí té sé re.

5. A szer zõ dõ fe lek min den erõ fe szí tést meg tesz nek
an nak ér de ké ben, hogy va la mennyi kér dés ben kon szen zu -
sos meg ál la po dás ra jus sa nak. Ha a kon szen zus el éré sé re
irá nyu ló va la mennyi erõ fe szí tés ku dar cot val lott és nem
si ke rült meg ál la po dás ra jut ni, a dön tést vég sõ meg ol dás -
ként a je len le võ és sza va zó szer zõ dõ fe lek két har ma dos
több sé gé vel le het meg hoz ni.

6. A FAO olyan tag szer ve ze te, amely szer zõ dõ fél, és
en nek a tag szer ve zet nek a tag ál la mai, ame lyek szer zõ dõ
fe lek, a FAO Alap sza bá lyá nak és ál ta lá nos sza bá lya i nak
meg fele lõen, mu ta tis mu tan dis, gya ko rol ják a tag ság gal
járó jo ga i kat, és tel je sí tik az az zal járó kö te le zett sé ge i ket.
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7. A Bi zott ság szük ség sze rint el fo gad hat ja és mó do sít -
hat ja sa ját El já rás rend jét, amely azon ban nem áll hat el len -
tét ben a je len Egyez ménnyel, vagy a FAO Alap sza bá lyá -
val.

8. A Bi zott ság el nö ke éven te össze hív ja a Bi zott ság
ren des ülés sza kát.

9. A Bi zott ság rend kí vü li ülés sza ka it a Bi zott ság el nö -
ke hív ja össze a ta gok leg alább egy har ma dá nak ké ré sé re.

10. A Bi zott ság el nö köt és leg fel jebb két al el nö köt vá -
laszt, akik nek mind egyi ke két évig töl ti be tiszt sé gét.

XII. cikk

Titkárság

1. A Bi zott ság Tit ká rát a FAO Fõ igaz ga tó ja je lö li ki.

2. A Tit kár mun ká ját szük ség sze rin ti lét szá mú tit kár -
ság se gí ti.

3. A Tit kár fe le lõs a Bi zott ság stra té gi á já nak és te vé -
keny sé gé nek meg va ló sí tá sá ért és egyéb olyan funk ci ók el -
lá tá sá ért, ame lye ket a je len Egyez mény ru ház rá, és er rõl
je len tést tesz a Bi zott ság nak.

4. A Tit kár kö te les el jut tat ni az ér de kel tek hez:
a) a nem zet kö zi szab vá nyo kat va la mennyi szer zõ dõ

fél nek, az el fo ga dás tól szá mí tott hat van na pon be lül;
b) a szer zõ dõ fe lek ál tal a VII. cikk 2. d) be kez dé se ér -

tel mé ben kö zölt be lé pé si ál lo má sok lis tá ját va la mennyi
szer zõ dõ fél nek;

c) azok nak a vizs gá lat kö te les ká ro sí tók nak a lis tá ját,
ame lyek be ke rü lé se ti los, vagy ame lyek re a VII. cikk
2. i) be kez dé se hi vat ko zik, va la mennyi szer zõ dõ fél nek
és re gi o ná lis nö vény vé del mi szer ve zet nek;

d) a szer zõ dõ fe lek tõl a VII. cikk 2. b) be kez dé sé ben hi -
vat ko zott nö vény egész ség ügyi elõ írásokra, kor lá to zá sok -
ra és ti lal mak ra vo nat ko zó in for má ci ót, to váb bá a hi va ta -
los nem ze ti nö vény vé del mi szer ve ze tek rõl adott le írást,
ahogy arra a IV. cikk 4. be kez dé se hi vat ko zik.

5. A Tit kár gon dos ko dik a bi zott sá gi ér te kez le tek do -
ku men tá ci ó já nak és a nem zet kö zi szab vá nyok nak a FAO
hi va ta los nyel ve i re tör té nõ le for dí tás ról.

6. A Tit kár együtt mû kö dik a re gi o ná lis nö vény vé del mi 
szer ve ze tek kel az Egyez mény cél ja i nak meg va ló sí tá sá -
ban.

XIII. cikk

Vitás kérdések rendezése

1. Ha bár mi lyen vita me rül fel a je len Egyez mény ér -
tel me zé sé ben vagy al kal ma zá sá ban, vagy ha va la mely

szer zõ dõ fél úgy véli, hogy egy má sik szer zõ dõ fél va la -
mely lé pé se el len tét ben áll az utób bi ra a je len Egyez -
mény V. és VII. cik ke ér tel mé ben há ru ló kö te le zett sé -
gek kel, kü lö nö sen a te rü le té rõl szár ma zó nö vé nyek
vagy egyéb vizs gá lat kö te les áruk im port já ra ho zott ti -
lal mak vagy kor lá to zá sok meg ala po zott sá gát il le tõ en,
ak kor az érin tett szer zõ dõ fe lek a le he tõ leg rö vi debb
idõn be lül meg be szé lést foly tat nak egy más kö zött a vi -
tás kér dé sek meg ol dá sa cél já ból.

2. Ha a vi tás kér dés nem old ha tó meg az 1. be kez dés -
ben em lí tett esz kö zök kel, az érin tett szer zõ dõ fél vagy fe -
lek kér he tik a FAO Fõ igaz ga tó ját, hogy ne vez zen ki szak -
ér tõi bi zott sá got a vi ta tott kér dés meg vizs gá lá sá ra, a Bi -
zott ság ál tal meg ál la pít ha tó sza bá lyok kal és el já rá sok kal
össz hang ban.

3. En nek a szak ér tõi bi zott ság nak tag jai az érin tett szer -
zõ dõ fe lek ál tal ki je lölt kép vi se lõk. A szak ér tõi bi zott ság
meg tár gyal ja a vi ta tott kér dést, figye lembe véve min den
olyan do ku men tu mot és egyéb bi zo nyí té kot, ame lyet az
érin tett szer zõ dõ fe lek be nyúj ta nak. A szak ér tõi bi zott ság
je len tést ké szít a vi ta tott kér dés szak mai vo nat ko zá sa i ról a
prob lé ma meg ol dá sa ér de ké ben. A je len tés el ké szí té sé nek
és jó vá ha gyá sá nak a Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott sza bá -
lyok kal és el já rá sok kal össz hang ban kell tör tén nie, és ezt a 
Fõ igaz ga tó nak to váb bí ta nia kell az érin tett szer zõ dõ fe lek -
nek. A je len tést a ke res ke del mi vi ták meg ol dá sá ban ille té -
kes nem zet kö zi szer ve zet ké ré sé re ez utób bi nak is meg le -
het kül de ni.

4. A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az
ilyen szak ér tõi bi zott ság aján lá sai nem kö te le zõ ere jû ek
ugyan, de a to váb bi tár gya lá sok alap ját ké pe zik az érin tett
szer zõ dõ fe lek szá má ra an nak a kér dés nek a meg vi ta tá sá -
ban, amely rõl a vé le mény kü lönb ség ki ala kult.

5. Az érin tett szer zõ dõ fe lek kö zö sen vi se lik a szak ér -
tõk költ sé ge it.

6. A je len cikk ren del ke zé sei ki egé szí tik a ke res ke del -
mi ügyek kel fog lal ko zó egyéb nem zet kö zi egyez mé nyek
ál tal elõ írt vi ta ren de zé si el já rá so kat, de nem csök kent he tik 
azok kö ve tel mé nye it.

XIV. cikk

A korábbi egyezmények megszûnése
és helyettesítése

A je len Egyez mény meg szün te ti és he lyet te sí ti a szer zõ -
dõ fe lek ál tal a Phyl lo xe ra vas tat rix el le ni in téz ke dé sek rõl
ho zott 1881. no vem ber 3-i nem zet kö zi Egyez ményt, a
Bern ben 1889. áp ri lis 15-én alá írt ki egé szí tõ Egyez ményt
és a nö vény vé de lem rõl Ró má ban 1929. áp ri lis 16-án alá írt
nem zet kö zi Egyez ményt.

9326 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/128. szám



XV. cikk

Területi alkalmazás

1. Bár mely szer zõ dõ fél a ra ti fi ká lás vagy a csat la ko zás 
idõ pont já ban, vagy bár mely ké sõb bi idõ pont ban kö zöl het
a FAO Fõ igaz ga tó já val olyan nyi lat ko za tot, amely nek ér -
tel mé ben je len Egyez mény ki ter jed mind azok ra a terüle -
teire, ame lyek nek nem zet kö zi kap cso la ta i ért az adott tag -
ál lam a fe le lõs, és je len Egyez mény a nyi lat ko zat nak a Fõ -
igaz ga tó ál tal tör tént át vé te lé tõl szá mí tott har min ca dik na -
pon lép ha tály ba a nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott va la -
mennyi te rü let vo nat ko zá sá ban.

2. Min den olyan szer zõ dõ fél, amely meg küld te a FAO
Fõ igaz ga tó já nak a je len cikk 1. be kez dé sé nek meg fe le lõ
nyi lat ko za tot, bár mely idõ pont ban te het to váb bi nyi lat ko -
za tot, amely mó do sít ja ko ráb bi nyi lat ko za ta i nak te rü le ti
ha tá lyát vagy meg szün te ti a je len Egyez mény ren del ke zé -
se i nek al kal ma zá sát bár mely te rü let te kin te té ben. Az ilyen
mó do sí tás vagy meg szün te tés a nyi lat ko zat nak a Fõ igaz -
ga tó ál tal tör tént át vé te lé tõl szá mí tott har min ca dik na pon
lép ha tály ba.

3. A FAO Fõ igaz ga tó ja tá jé koz tat ja az összes szer -
zõdõ felet a je len cikk ér tel mé ben ka pott min den nyi lat ko -
zat ról.

XVI. cikk

Kiegészítõ megállapodások

1. A szer zõ dõ fe lek az olyan spe ci á lis nö vény vé del mi
prob lé mák meg ol dá sa cél já ból, ame lyek kü lö nös fi gyel -
met vagy in téz ke dé se ket igé nyel nek, ki egé szí tõ meg ál la -
po dá so kat köt nek. Az ilyen meg ál la po dá sok vo nat koz hat -
nak meg ha tá ro zott ré gi ók ra, meg ha tá ro zott ká ro sí tók ra,
meg ha tá ro zott nö vé nyek re és nö vé nyi ter mé kek re, a nö vé -
nyek és nö vé nyi ter mé kek nem zet kö zi for gal má ban al kal -
ma zott konk rét mód sze rek re, vagy más mó don egé szít he -
tik ki a je len Egyez mény ren del ke zé se it.

2. Min den ilyen ki egé szí tõ meg ál la po dás az után lép
ha tály ba az érin tett szer zõ dõ fe lek kö zött, mi u tán azt a szó -
ban for gó ki egé szí tõ meg ál la po dás ren del ke zé se i nek meg -
fele lõen el fo gad ták.

3. A ki egé szí tõ meg ál la po dá sok nak elõ kell mozdíta -
niuk a je len Egyez mény szán dé kát és meg kell fe lel ni ük a
je len Egyez mény alap el ve i nek és ren del ke zé se i nek, to -
váb bá az át lát ha tó ság, a meg kü lön böz te tés-men tes ség és a
bur kolt kor lá to zás ti lal ma el ve i nek, kü lö nö sen nem zet kö zi 
ke res ke del mi ügyek ben.

XVII. cikk

Ratifikálás és csatlakozás

1. A je len Egyez ményt 1952. má jus 1-jé ig min den ál -
lam alá ír hat ja és azt a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül ra ti fi -
kál nia kell. A ra ti fi ká lás ról  szóló ok má nyo kat a FAO Fõ -
igaz ga tó já nál kell le tét be he lyez ni, aki ér te sí tést küld a le -
tét be he lye zés idõ pont já ról va la mennyi alá író ál lam nak.

2. Mi helyt je len Egyez mény a XXII. cikk nek meg fele -
lõen ha tály ba lép, nyit va áll a csat la ko zás ra a nem-alá író
ál la mok és a FAO tag szer ve ze tei szá má ra. A csat la ko zást
az er rõl  szóló ok mány nak a FAO Fõ igaz ga tó já nál való le -
tét be he lye zé sé vel kell vég re haj ta ni, aki ér te sí ti az összes
szer zõ dõ fe let.

3. Ami kor a FAO va la mely tag szer ve ze te a je len
Egyez mény szer zõ dõ fe lé vé vá lik, a tag szer ve zet csat la ko -
zá sá nak idõ pont já ban kö te les a FAO Alap sza bály II. cikk
7. be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se i nek meg fele lõen kö -
zöl ni a FAO Alap sza bá lyá nak II. cik ke 5. be kez dé se ér tel -
mé ben az ille té kességi nyi lat ko zat hoz csa tolt olyan mó do -
sí tá so kat vagy pon to sí tá so kat, ame lyek szük sé ges sé vál -
hat nak a je len Egyez mény el fo ga dá sa kö vet kez té ben. Je -
len Egyez mény va la mennyi szer zõ dõ fele bár mely idõ -
pont ban fel kér he ti a FAO je len Egyez ményt alá író tag -
szer ve ze tét, hogy bo csás son ren del ke zé sé re in for má ci ót
arra vo nat ko zó an, hogy a szer ve zet és tag ál la mai kö zül
me lyik fe le lõs a je len Egyez mény ha tás kö ré be tar to zó va -
la mely vi tás ügy el in té zé sé ért. A tag szer ve zet éssze rû idõn 
be lül meg ad ja ezt a tá jé koz ta tást.

XVIII. cikk

Nem-szerzõdõ felek

A szer zõ dõ fe lek nek ösz tö nöz ni ük kell min den olyan
ál la mot vagy FAO tag szer ve ze tet, amely nem alá író ja a je -
len Egyez mény nek a je len Egyez mény el fo ga dá sá ra, és
ösz tö nöz ni ük kell min den nem-szer zõ dõ fe let olyan nö -
vény egész ség ügyi in téz ke dé sek al kal ma zá sá ra, ame lyek
össz hang ban van nak a je len Egyez mény ren del ke zé se i vel,
és az an nak alap ján el fo ga dott nem zet kö zi szab vá nyok kal.

XIX. cikk

Nyelvi kérdések

1. A je len Egyez mény hi te les nyel vei a FAO hi va ta los
nyel vei.

2. A je len Egyez mény nem ér tel mez he tõ úgy, mint
amely arra kö te lez né a szer zõ dõ fe le ket, hogy do ku men tu -
mo kat te gye nek köz zé vagy azok ról má so la to kat ké szít se -
nek a szer zõ dõ fél nyel vé tõl kü lön bö zõ nyel ve ken, az
aláb bi 3. be kez dés ben sze rep lõk ki vé te lé vel.
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3. Az aláb bi do ku men tu mo kat el kell ké szí te ni a FAO
hi va ta los nyel ve i nek leg alább egyi kén:

a) a IV. cikk 4. be kez dé sé nek meg fele lõen köz len dõ tá -
jé koz ta tás;

b) a VII. cikk 2. b) be kez dé sé nek meg fele lõen to váb bí -
tott do ku men tu mok ra vo nat ko zó bib li og rá fi ai ada to kat
tar tal ma zó mel lé kelt fel jegy zé sek;

c) a VII. cikk 2. b), d), i) és j) be kez dé se i nek meg fele -
lõen nyúj tott tá jé koz ta tás;

d) a VIII. cikk 1. a) be kez dé se sze rint kö zölt tá jé koz ta -
tás ról  szóló fon tos do ku men tu mok bib li og rá fi ai ada ta it és
rö vid össze fog la lá sát tar tal ma zó fel jegy zés;

e) az össze kö tõk tõl kért in for má ci ók, va la mint az ilyen
ké ré sek re adott vá la szok, ez azon ban nem vo nat ko zik a
csa tolt do ku men tu mok ra;

f) a szer zõ dõ fe lek ál tal a Bi zott ság ülé sei elé ter jesz tett
bár mely do ku men tum.

XX. cikk

Szakmai segítségnyújtás

A szer zõ dõ fe lek hoz zá já rul nak ah hoz, hogy elõ moz dít -
ják szak mai se gít ség nyúj tá sát a szer zõ dõ fe lek szá má ra,
kü lö nö sen a fej lõ dõ or szá gok ese té ben, akár két ol da lú mó -
don, akár pe dig az ille té kes nem zet kö zi szer ve ze tek út ján
az zal a cél lal, hogy meg könnyít sék a je len Egyez mény
meg va ló sí tá sát.

XXI. cikk

Az Egyezmény módosítása

1. A szer zõ dõ fe lek a je len Egyez mény mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó ja vas la ta i kat a FAO Fõ igaz ga tó já val köz lik.

2. A je len Egyez mény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó min den 
ja vas la tot, ame lyet a FAO Fõ igaz ga tó ja va la mely szer zõ -
dõ fél tõl kap, a Bi zott ság ren des vagy rend kí vü li ülé se elé
kell ter jesz te ni jó vá ha gyás cél já ból, és ha a mó do sí tás je -
len tõs szak mai vál to zá sok kal vagy a szer zõ dõ fe lek re vo -
nat ko zó to váb bi kö te le zett sé gek kel jár, ak kor azt a FAO
ál tal össze hí vott szak ér tõi ta nács adó bi zott ság elé kell ter -
jesz te ni, mi e lõtt a Bi zott ság elé ke rül ne.

3. A je len Egyez mény ja va solt mó do sí tá sá ról  szóló ér -
te sí tést – el te kint ve a mel lék let mó do sí tá sa i tól – a FAO
Fõ igaz ga tó ja leg ké sõbb ab ban az idõ pont ban kül di meg a
szer zõ dõ fe lek nek, ami kor an nak a bi zott sá gi ülés nek a na -
pi rend jét meg kül di, ame lyen a szó ban for gó kér dést tár -
gyal ni szán dé koz nak.

4. A je len Egyez mény min den ja va solt mó do sí tá sá hoz
szük ség van a Bi zott ság jó vá ha gyá sá ra, és az at tól az idõ -
pont tól szá mí tott har min ca dik na pon lép ha tály ba, ame lyen
azt a szer zõ dõ fe lek két har ma da el fo gad ta. A je len cikk

szem pont já ból a FAO va la mely tag szer ve ze te ál tal le tét be
he lye zett ok mányt nem le het az ilyen szer ve zet tag ál la mai ál -
tal le tét be he lye zett ok má nyok ki egé szí té sé nek te kin te ni.

5. Az olyan mó do sí tá sok azon ban, ame lyek új kö te le -
zett sé ge ket ró nak a szer zõ dõ fe lek re, csak ak kor lép nek
élet be az egyes szer zõ dõ fe lek vo nat ko zá sá ban, ha azok
azt el fo gad ták, még pe dig az ilyen el fo ga dás tól szá mí tott
har min ca dik nap tól kezd ve. Az új kö te le zett sé ge ket tar tal -
ma zó mó do sí tá sok el fo ga dá sá ról  szóló ok má nyo kat a
FAO Fõ igaz ga tó já nál kell le tét be he lyez ni, aki tá jé koz tat -
ja az összes szer zõ dõ fe let a mó do sí tá sok el fo ga dá sá nak
be ér ke zé sé rõl és an nak hatályba lépésérõl.

6. A je len Egyez mény Mel lék le té ben sze rep lõ nö vény -
egész ség ügyi bi zo nyít vány-min ta mó do sí tá sá ra vo nat ko -
zó ja vas la to kat a Tit kár nak kell meg kül de ni, és azo kat a
Bi zott ság tár gyal ja meg jó vá ha gyás cél já ból. A je len
Egyez mény Mel lék le té ben sze rep lõ nö vény egész ség ügyi
bi zo nyít vány-min ta el fo ga dott mó do sí tá sai ki lenc ven nap -
pal az után lép nek ha tály ba, hogy az el fo ga dás ról a Tit kár
ér te sí tet te a szer zõ dõ fe le ket.

7. A je len Egyez mény Mel lék le té ben sze rep lõ nö vény -
egész ség ügyi bi zo nyít vány-min ta mó do sí tá sá tól szá mí tott
leg fel jebb ti zen két hó na pos idõ szak ban a nö vény egész -
ség ügyi bi zo nyít vá nyok ko ráb bi vál to za ta is ér vé nyes a je -
len Egyez mény cél jai szem pont já ból.

XXII. cikk

Hatálybalépés

Ha a je len Egyez ményt há rom alá író ál lam ra ti fi kál ta, az 
õ vo nat ko zá suk ban az Egyez mény ha tály ba lép. Min den
olyan tag ál lam vagy FAO tag szer ve zet te kin te té ben,
amely a ké sõb bi ek ben ra ti fi kál ja az Egyez ményt vagy
csat la ko zik ah hoz, az Egyez mény a ra ti fi ká lás ról vagy
csat la ko zás ról  szóló ok mány le tét be he lye zé sé nek idõ -
pont já tól lép ha tály ba.

XXIII. cikk

Az Egyezmény felmondása

1. Bár mely szer zõ dõ fél bár mely idõ pont ban fel mond -
hat ja a je len Egyez ményt a FAO Fõ igaz ga tó já hoz in té zett
ér te sí tés sel. A Fõ igaz ga tó ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja va -
la mennyi szer zõ dõ fe let.

2. A fel mon dás az ér te sí tés nek a FAO Fõ igaz ga tó ja ál -
tal tör tént kéz hez vé te lé tõl szá mí tott egy év el tel té vel lép
ha tály ba.
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Mel lék let

Növényegészségügyi bizonyítvány-minta

Sor szám: .......................... 

 .............................. or szág
nö vény vé del mi szer ve ze te

Cím zett or szág(ok) nö vény vé del mi szer ve ze te(i): .............................................................................................................

I. A szállítmány leírása

Az ex por tõr neve és címe: ..................................................................................................................................................
A cím zett be je len tett neve és címe: ....................................................................................................................................
A cso ma gok szá ma és le írá sa: ............................................................................................................................................
Meg kü lön böz te tõ jel zé sek: ................................................................................................................................................
Szár ma zá si hely: ................................................................................................................................................................
Be je len tett szál lí tó esz köz: ..................................................................................................................................................
Be je len tett be lé pé si ál lo más: ..............................................................................................................................................
A ter mék be je len tett neve és mennyi sé ge: .........................................................................................................................
A nö vé nyek bo ta ni kai neve: ...............................................................................................................................................

Ezen nel iga zol juk, hogy a fen ti ek ben le írt nö vé nye ket, nö vé nyi ter mé ke ket vagy egyéb vizs gá lat kö te les áru kat vi zu á li -
san és/vagy la bo ra tó ri um ban meg vizs gál tuk a meg fe le lõ ha tó sá gi el já rá sok sze rint, és azo kat men tes nek te kint jük az im -
por tá ló szer zõ dõ fél ál tal meg ha tá ro zott ka ran tén ká ro sí tók tól, to váb bá úgy te kint jük, hogy meg fe lel nek az im por tá ló
szer zõ dõ fél ha tály ban levõ nö vény egész ség ügyi elõ írásainak, be le ért ve a vizs gá lat kö te les, nem-ka ran tén ká ro sí tók ra
vo nat ko zó elõ írásokat is.

A szál lít mányt gya kor la ti lag más ká ro sí tó tól is men tes nek te kint jük.*

II. Kiegészítõ nyilatkozat

III. Fertõtlenítõ kezelés

Idõ pont: ................................. Ke ze lés: .......................................... Vegy szer (ha tó anyag): .......................................
Idõ tar tam és hõ mér sék let: ...................................................................................................................................................
Kon cent rá ció: ......................................................................................................................................................................
To váb bi tá jé koz ta tás: ..........................................................................................................................................................

 A ki bo csá tás hely szí ne: ....................................................................
(A szer ve zet bé lyeg zõ je) A ha tó ság kép vi se lõ jé nek neve: .......................................................

 Kelt:..................................................................................................
(Alá írás)

A je len bi zo nyít vánnyal kap cso lat ban sem mi lyen pénz ügyi fe le lõs ség nem há rul a .................................................... -ra 
(a nö vény vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se), il let ve an nak tiszt vi se lõ i re vagy kép vi se lõ i re.*

*  Op ci o ná lis nyi lat ko zat.
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Reexport növényegészségügyi bizonyítvány-minta

Sor szám: .......................... 

 ............................................
(a re ex por tá ló szer zõ dõ fél)
nö vény vé del mi szer ve ze te

Cím zett szer zõ dõ im por tá ló or szág(ok) nö vény vé del mi szer ve ze te(i): ..............................................................................

I. A szállítmány leírása

Az ex por tõr neve és címe:...................................................................................................................................................
A cím zett be je len tett neve és címe:.....................................................................................................................................
A cso ma gok szá ma és le írá sa:.............................................................................................................................................
Meg kü lön böz te tõ jel zé sek: .................................................................................................................................................
Szár ma zá si hely: .................................................................................................................................................................
Be je len tett szál lí tó esz köz:...................................................................................................................................................
Be je len tett be lé pé si ál lo más:...............................................................................................................................................
A ter mék be je len tett neve és mennyi sé ge: ..........................................................................................................................
A nö vé nyek bo ta ni kai neve:................................................................................................................................................

Ezen nel iga zol juk, hogy a fen ti ek ben le írt nö vé nye ket, nö vé nyi ter mé ke ket vagy egyéb vizs gá lat kö te les áru -
kat ....................................... (a re ex por tá ló szer zõ dõ fél) or szá gá ba a ................................................... (szár ma zá si
szer zõ dõ fél) or szá gá ba a ................................ szá mú nö vény egész ség ügyi bi zo nyít ványt mel lé kel ve im por tál ták,
amely nek ere de ti pél dá nyát [...]*, hi te le sí tett má so la tát [...] csa tol juk a je len bi zo nyít vány hoz; ta nú sít juk to váb bá, hogy a 
szál lít mányt ere de ti [...] új [...] cso ma go ló anyag ba tett ék [...] új ra cso ma gol ták [...], és hogy az ere de ti nö vény egész ség -
ügyi bi zo nyít vány [...] és ki egé szí tõ vizs gá lat [...] alap ján az im por tá ló szer zõ dõ or szág je len leg ha tá lyos nö vény egész -
ség ügyi kö ve tel mé nye i nek meg fe lel, és hogy a .............................................. (re ex por tá ló szer zõ dõ fél) or szá gá ban tör -
tént tá ro lás so rán a ra ko mány nem fer tõ zõ dött kár te võk kel vagy kór oko zók kal.

II. Kiegészítõ nyilatkozat

III. Fertõtlenítõ kezelés

Idõ pont: ................................. Ke ze lés: .......................................... Vegy szer (ha tó anyag): .......................................
Idõ tar tam és hõ mér sék let: ...................................................................................................................................................
Kon cent rá ció: ......................................................................................................................................................................
To váb bi tá jé koz ta tás: ..........................................................................................................................................................

 A ki bo csá tás hely szí ne: ....................................................................
(A szer ve zet bé lyeg zõ je) A ha tó ság kép vi se lõ jé nek neve: .......................................................

 Kelt:..................................................................................................
(Alá írás)

A je len bi zo nyít vánnyal kap cso lat ban sem mi lyen pénz ügyi fe le lõs ség nem há rul a ................................................... -ra
(a nö vény vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se), il let ve an nak tiszt vi se lõ i re vagy kép vi se lõ i re.**

 * A meg fe le lõ zá ró je lek közé X-je let kell ten ni.
** Op ci o ná lis nyi lat ko zat.”
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3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Egye sült Nem ze tek Élel me zé si és Me zõ gaz da sá -
gi Szer ve ze te ke re té ben 1951. évi de cem ber hó 6. nap ján
kö tött Nem zet kö zi Nö vény vé del mi Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1961. évi 3. tör vényerejû ren de let.

(3) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter gon -
dos ko dik.

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

2006. évi LXXVI.
tör vény

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság
között, Budapesten,

2002. november 4. napján aláírt Konzuli Egyezmény
kihirdetésérõl*

(Az Egyez mény nem zet kö zi jo gi lag 2005. már ci us 23-án 
ha tály ba lé pett.)

1.  § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu -
gál Köz tár sa ság kö zött, Bu da pes ten, 2002. no vem ber 4.
nap ján alá írt Kon zu li Egyez ményt e tör vénnyel ki hir de ti.

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

„Konzuli Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság

között

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság
(a továb biak ban: a Fe lek),

at tól a tö rek vés tõl ve zet ve, hogy elõ se gít sék a két ál lam
kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok erõ sí té sét, to váb bá az együtt -
mû kö dés el mé lyí té sét,

at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy ál lam pol gá ra ik jo ga i nak
és ér de ke i nek ha té ko nyabb vé del me cél já ból erõ sít sék és
fej lesszék a kon zu li kap cso la to kat,

ki fe jez ve azon aka ra tu kat, hogy ki egé szít sék és fej -
lesszék a kon zu li kap cso la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis
24-én el fo ga dott Egyez ményt (a továb biak ban: Bé csi
Egyez mény),

el ha tá roz va, hogy le he tõ vé te szik egy más ál lam pol gá rai 
kon zu li vé del mét har ma dik ál la mok te rü le tén,

meg erõ sít ve, hogy a je len Egyez mény ben nem em lí tett
kér dé sek ben ki se gí tõ jel leg gel a Bé csi Egyez mény ben
rög zí tett ren del ke zé se ket, an nak de fi ní ci ó it, va la mint a
nem zet kö zi jog egyéb nor má it al kal maz zák,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

A konzuli személyzet tagjainak kinevezése

1. A Bé csi Egyez mény 22. és 23. cik ke i ben fog lal tak
figye lembe véte lével, a kül dõ ál lam sa ját be lá tá sa sze rint
ne vez he ti ki a kon zu li sze mély zet tag ja it.

2. A kül dõ ál lam a be uta zást meg elõ zõ en leg alább ti -
zen öt nap tá ri nap pal köz li a fo ga dó ál lam mal a kon zu li
sze mély zet va la mennyi ki ne ve zés re ke rü lõ tag já nak csa lá -
di és utó ne vét, a hi va tá sos kon zu li tiszt vi se lõ ese té ben pe -
dig azok ka te gó ri á ját és osz tá lyát is.

2. cikk

A konzuli képviselet tagjának és családtagjainak
igazolványa és a diplomáciai képviselet tagjának konzuli

ranghasználata

1. A fo ga dó ál lam a kon zu li kép vi se let va la mennyi tag -
já nak és a ház tar tá sá ban élõ csa lád tag ja i nak sze mély azo -
no sí tás ra szol gá ló iga zol ványt ál lít ki, amely a kon zu li
kép vi se let tag ja i nak és a ház tar tá suk ban élõ csa lád tag ja i -
nak jog ál lá sát iga zol ja.

2. A dip lo má ci ai sze mély zet azon tag jai, akik kon zu li
fel ada to kat lát nak el, kon zu li ran got is hasz nál hat nak.

3. cikk

A konzuli tisztviselõk személyes sérthetetlensége

1. A kon zu li tiszt vi se lõ ket – amennyi ben nem a fo ga dó
ál lam ál lam pol gá rai vagy ál lan dó la ko sai – nem le het õri -
zet be ven ni, vagy elõ ze tes le tar tóz ta tás ba he lyez ni, ki vé -
ve, ha ez a Bé csi Egyez mény 41. cik ké ben meg ha tá ro zott
sú lyos bûn cse lek mény ese tén és az ille té kes igaz ság ügyi
ha tó ság ha tá ro za ta alap ján tör té nik.
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2. A je len cikk 1. be kez dé sé ben em lí tett eset kivé -
telével a kon zu li tiszt vi se lõ ket nem le het be bör tö nöz ni,
sem sze mé lyes sza bad sá gu kat bár mely más mó don kor lá -
toz ni, ki vé ve, ha ez jog erõs bí rói íté let vég re haj tá sa ként
tör té nik.

3. A fo ga dó ál lam kö te les illõ tisz te let tel bán ni az 1. be -
kez dés ben em lí tett sze mé lyek kel és min den meg fe le lõ in -
téz ke dést meg ten ni a sze mé lyük, sza bad sá guk és mél tó sá -
guk bár mely sé rel mé nek meg aka dá lyo zá sá ra.

4. cikk

Joghatóság alóli mentesség

1. A kon zu li tiszt vi se lõk és a kon zu li al kal ma zot tak a
kon zu li fel ada tok gya kor lá sa so rán vég zett cse lek mé nye ik 
te kin te té ben nem tar toz nak a fo ga dó ál lam bí rói és ál lam -
igaz ga tá si jog ha tó sá ga alá.

2. A je len cikk 1. be kez dé sé nek ren del ke zé sei azon ban
nem al kal ma zan dók:

a) az olyan szer zõ dés kö té sé bõl ere dõ pol gá ri per ese -
tén, ame lyet va la mely kon zu li tiszt vi se lõ vagy kon zu li al -
kal ma zott ki fe je zet ten vagy hall ga tó la go san nem a kül dõ
ál lam meg bí zott ja ként kö tött; vagy

b) va la mely har ma dik sze mély ál tal in dí tott olyan pol -
gá ri per ese tén, ame lyet gép jár mû, hajó vagy re pü lõ gép ál -
tal a fo ga dó ál lam te rü le tén oko zott bal eset bõl szár ma zó
kár té rí tés iránt in dí tot tak.

5. cikk

Tanúzási kötelezettség

1. A kon zu li al kal ma zot tak és a ki se gí tõ sze mély zet
tag jai a ta nú val lo mást – a je len cikk 3. be kez dé sé ben em lí -
tett ese te ket ki vé ve – nem ta gad hat ják meg. Ha va la mely
kon zu li tiszt vi se lõ a ta nú ként való köz re mû kö dést meg ta -
gad ja, vele szem ben sem mi fé le kény szer in téz ke dés vagy
más szank ció nem al kal maz ha tó.

2. A ta nú val lo mást kérõ ha tó ság kö te les el ke rül ni,
hogy a kon zu li tiszt vi se lõt fel ada tai tel je sí té sé ben aka dá -
lyoz za. E ha tó ság a kon zu li tiszt vi se lõ ta nú val lo má -
sát – min den olyan eset ben, ami kor az le het sé ges – an nak
la ká sán vagy a kon zu li kép vi se le ten is fel ve he ti, vagy írás -
be li nyi lat ko zat for má já ban is el fo gad hat ja.

3. A kon zu li kép vi se let tag jai nem kö te le sek val lo mást
ten ni a hi va ta luk gya kor lá sá val kap cso la tos té nyek rõl, és
nem kö te le sek be mu tat ni az erre vo nat ko zó le ve le zést és

hi va ta los ok má nyo kat. Jo guk van meg ta gad ni azt is, hogy
mint a kül dõ ál lam nem ze ti jo gá nak szak ér tõi te gye nek
val lo mást.

6. cikk

A konzuli helyiségek sérthetetlensége

1. A kon zu li he lyi sé gek sért he tet le nek. A fo ga dó ál lam
ha tó sá gai a kon zu li kép vi se let ve ze tõ jé nek vagy a kül dõ
ál lam dip lo má ci ai kép vi se le te ve ze tõ jé nek, il le tõ leg az ál -
ta luk meg bí zott sze mé lyek en ge dé lye nél kül nem lép het -
nek be a kon zu li he lyi sé gek be.

2. A je len cikk 1. be kez dé sé nek ren del ke zé sei ér vé nye -
sek a kon zu li tiszt vi se lõk la ká sá ra is.

3. A je len cikk 1. be kez dé se ren del ke zé se i nek be tar -
tá sa mel lett a fo ga dó ál lam nak kü lö nös kö te les sé ge,
hogy min den szük sé ges in téz ke dés sel meg véd je a kon -
zu li he lyi sé ge ket bár mely be ha to lás sal vagy kár té tel lel
szem ben, va la mint meg aka dá lyoz za a kon zu li kép vi se -
let nyu gal má nak bár mely meg za va rá sát vagy mél tó sá -
gá nak csor bí tá sát.

4. A kon zu li he lyi sé gek, azok be ren de zé si tár gyai, a
kon zu li kép vi se let va gyon tár gyai, to váb bá köz le ke dé si
esz kö zei men te sek a fo ga dó ál lam hon vé del mi vagy köz -
ér de kû cél ja i ra tör té nõ ki sa já tí tá sá nak min den for má ja
alól.

7. cikk

Kapcsolattartás a küldõ állam állampolgáraival,
segítség és támogatás nyújtása részükre

1. A kon zu li tiszt vi se lõ jo go sult arra, hogy:
a) sza ba don érint kez zék a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra i -

val, ter mé sze tes és jogi sze mé lye i vel, ta ná cso kat ad jon ne -
kik, õket bár mely se gít ség ben és tá mo ga tás ban ré sze sít se,
ide ért ve a jogi tá mo ga tást vagy ilyen se gít ség, il let ve tá -
mo ga tás nyúj tá sá ra tett in téz ke dé se ket,

b) a fo ga dó ál lam jog sza bá lya i nak és gya kor la tá nak be -
tar tá sá val, a fo ga dó ál lam bí ró sá gai és más ha tó sá gai elõtt
a kül dõ ál lam olyan ál lam pol gá ra it kép vi sel je, vagy szük -
sé ges kép vi se le tü ket biz to sít sa, akik tá vol van nak, vagy
va la mi lyen más ok ból nin cse nek ab ban a hely zet ben, hogy 
jo ga i kat és ér de ke i ket kel lõ idõ ben meg véd jék, mind ezt
an nak ér de ké ben, hogy a fo ga dó ál lam tör vényeivel össz -
hang ban fel vi lá go sí tást kap jon az érin tett sze mé lyek jo ga it 
és ér de ke it érin tõ elõ ze tes in téz ke dé sek rõl, vagy ilyen in -
téz ke dés meg té te lét kez de mé nyez ze,
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c) hu ma ni tá ri us cél ból, a kül dõ ál lam ál lam pol gá rai tar -
tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben, meg ke re sés -
sel for dul jon a fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá ga i hoz.

2. A fo ga dó ál lam nem kor lá toz za, hogy a kül dõ ál -
lam ál lam pol gá rai a kon zu li tiszt vi se lõ vel érint ke zés be
lép je nek vagy a kon zu li kép vi se let re sza ba don be lép -
hes se nek.

8. cikk

Kapcsolattartás a fogadó állam hatóságaival

1. Kon zu li fel ada tai tel je sí té se so rán a kon zu li tiszt vi -
se lõ jo go sult:

a) a kon zu li ke rü let ille té kes he lyi ha tó sá ga i hoz for dul ni,
b) a fo ga dó ál lam ille té kes köz pon ti ha tó sá ga i hoz for -

dul ni.

2. Amennyi ben a kon zu li tiszt vi se lõ a fen ti ha tó sá -
go kat írás ban ke re si meg, azok meg kö ve tel he tik a meg -
ke re sés nek a fo ga dó ál lam hi va ta los nyel vén tör té nõ
csa to lá sát.

9. cikk

Állampolgársággal kapcsolatos feladatok

A kon zu li tiszt vi se lõ jo go sult:
a) a kül dõ ál lam nak a kon zu li ke rü let ben tar tóz ko dó ál -

lam pol gá ra it nyil ván tar tás ba ven ni, és ró luk nyil ván tar tást 
ve zet ni,

b) a kül dõ ál lam jog sza bá lya i val össz hang ban, ál lam -
pol gár sá gi ügyek ben be ad vá nyo kat át ven ni, ira to kat kéz -
be sí te ni.

10. cikk

Közjegyzõi feladatok teljesítése

A kon zu li tiszt vi se lõ jo go sult a kon zu li kép vi se le ten, la -
ká sán vagy a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra i nak la ká sán, va la -
mint a kül dõ ál lam nem ze ti ho va tar to zás sal ren del ke zõ ha -
jó ján vagy lajst ro mo zott re pü lõ gé pén az aláb bi cse lek mé -
nyek vég zé sé re:

a) át ven ni, írás ba fog lal ni vagy hi te le sí te ni a kül dõ ál -
lam ál lam pol gá ra i nak ké rel me it,

b) írás ba fog lal ni, hi te le sí te ni és meg õriz ni a kül dõ ál -
lam ál lam pol gá ra i nak vég ren de le te it,

c) írás ba fog lal ni vagy hi te le sí te ni a kül dõ ál lam ál lam -
pol gá ra i nak egy ol da lú jog nyi lat ko za ta it, amennyi ben ezek 

tar tal ma vagy cél ja a fo ga dó ál lam jog sza bá lya i val nem el -
len té tes,

d) írás ba fog lal ni vagy hi te le sí te ni a kül dõ ál lam ál lam -
pol gá rai, va la mint a kül dõ ál lam ál lam pol gá rai és a fo ga dó 
ál lam ál lam pol gá rai kö zött lét re jött jog ügy le te ket, ha ezek
a kül dõ ál lam te rü le tén lé te zõ bár mely ter mé sze tû ja vak kal 
kap cso la tos jo gok ra vo nat koz nak, fel té ve, hogy az ilyen
jog ügy le tet a fo ga dó ál lam jog sza bá lyai nem tilt ják. A
kon zu li tiszt vi se lõ nem fog lal hat írás ba és nem hi te le sít het
olyan jog ügy le tet, amely a fo ga dó ál lam ban lévõ in gat lan
ja vak ra vo nat ko zó jo gok ala pí tá sá ra vagy át ru há zá sá ra irá -
nyul,

e) fe lül hi te le sí te ni a kül dõ ál lam vagy a fo ga dó ál lam
ha tó sá ga i tól szár ma zó ira to kat, va la mint ezek nek az ira -
tok nak a má so la tát, ki vo na tát és for dí tá sát,

f) hi te le sí te ni a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra i nak alá írá sát
bár mely ira ton, ha en nek tar tal ma nem üt kö zik a fo ga dó ál -
lam jog sza bá lya i ba,

g) meg õr zés re át ven ni a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra i nak
va gyon tár gya it és ira ta it, amennyi ben ezt a fo ga dó ál lam
jog sza bá lyai nem tilt ják,

h) a hi va ta li jog kö ré be tar to zó egyéb olyan cse lek mé -
nyek re, ame lye ket a fo ga dó ál lam jog sza bá lyai nem til ta -
nak.

11. cikk

Személyállapottal kapcsolatos feladatok

1. Amennyi ben a kül dõ ál lam tör vényei és más jog sza -
bá lyai a kon zu li tiszt vi se lõt fel ha tal maz zák, és a fo ga dó ál -
lam tör vényei és más jog sza bá lyai nem tilt ják, a kon zu li
tiszt vi se lõ jo go sult:

a) a kül dõ ál lam ál lam pol gá rá nak szü le té sé rõl, el ha lá -
lo zá sá ról, örök be fo ga dá sá ról, csa lá di és utó ne vé nek meg -
vál toz ta tá sá ról  szóló ér te sí té sek és ira tok alap ján anya -
köny vez ni,

b) köz re mû köd ni a há zas ság kö tés nél, ha mind két sze -
mély a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra, és nem ál lam pol gá ra a
fo ga dó ál lam nak,

c) át ven ni a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra i nak sze mély ál la -
po tá ra vo nat ko zó nyi lat ko za ta it és bár mely ok ira tát.

2. A kon zu li tiszt vi se lõ ké ré sé re a fo ga dó ál lam ha tó sá -
gai a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra it érin tõ, min den faj ta il le ték 
és díj ki sza bá sá tól men te sen meg kül dik a szü le tést, el ha lá -
lo zást és há zas ság kö tést iga zo ló ira to kat.

3. A je len cikk 1. be kez dé sé nek a) és b) pont já ban em -
lí tett, ál ta la el vég zett cse lek mé nyek rõl a kon zu li tiszt vi se -
lõ ér te sí ti a fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá ga it.
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12. cikk

A küldõ állam állampolgárainak érdekvédelme
hagyatéki ügyekben

1. Ha az egyik Fél ál lam pol gá ra a má sik Fél te rü le tén
hal meg, az ille té kes ha tó ság kö te les a ha lál eset rõl az el -
hunyt ha zá já nak dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le tét ha -
la dék ta la nul ér te sí te ni és vele mind azt kö zöl ni, ami az örö -
kö sök re, ha gyo má nyo sok ra, azok nak la kó- vagy tar tóz ko -
dá si he lyé re és cí mé re, a ha gya ték ál la gá ra és az eset le ges
vég ren de let re vo nat ko zó an elõt te is me re tes.

2. Az 1. be kez dés ben em lí tett ha tó ság ha son ló ér te sí -
tést küld ab ban az eset ben is, ha ar ról sze rez tu do mást,
hogy az el hunyt után har ma dik ál lam ban ma radt ha gya -
ték.

3. A fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá gai a le he tõ leg rö vi -
debb idõn be lül tá jé koz tat ják a kon zu li tiszt vi se lõt a fo ga -
dó ál lam te rü le tén meg nyílt ha gya ték ról ab ban az eset ben,
ha az örö kös vagy a ha gyo má nyos a kül dõ ál lam, a kül dõ
ál lam ho nos sá gá val ren del ke zõ jogi sze mély, il le tõ leg
olyan sze mély, aki az ille té kes ha tó sá gok tu do má sa sze rint 
a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra.

4. Ha a kon zu li tiszt vi se lõ el sõ ként sze rez tu do mást a
kül dõ ál lam ál lam pol gá rá nak a fo ga dó ál lam te rü le tén tör -
tént ha lá lá ról, il le tõ leg a fo ga dó ál lam te rü le tén meg nyílt
olyan ha gya ték ról, me lyet a kül dõ ál lam el ha lá lo zott ál -
lam pol gá ra ha gyott maga után, er rõl ér te sí ti a fo ga dó ál lam 
ille té kes ha tó sá ga it.

5. A kon zu li tiszt vi se lõ a je len cikk 1., 3. és 4. be kez dé -
se i ben em lí tett kér dé sek te kin te té ben, va la mint a fo ga dó
ál lam tör vényeinek és jog sza bá lya i nak meg fele lõen jo go -
sult arra, hogy:

a) kér je a fo ga dó ál lam ha tó sá ga it a ha gya ték vé del mé -
nek, meg õr zé sé nek és ke ze lé sé nek biz to sí tá sá ra, il let ve õ
maga sze mé lyes lé pé se ket te gyen en nek ér de ké ben,

b) je len le gyen vagy más mó don részt ve gyen a je len
be kez dés a) pont já ban hi vat ko zott in téz ke dé sek meg ho za -
ta lá nál,

c) kü lön meg ha tal ma zás nél kül biz to sít sa a kül dõ ál -
lam azon ál lam pol gá ra i nak kép vi se le tét, akik nek eh hez
a va gyon hoz tör vényes ér de kük fû zõ dik, és akik nin cse -
nek je len vagy nem kép vi sel te tik ma gu kat a fo ga dó ál -
lam ban.

6. Ab ban az eset ben, ami kor az 5. be kez dés c) pont já -
nak meg fele lõen in téz ke dé sek tör tén nek a kon zu li kép vi -
se let biz to sí tá sá ra, e kép vi se let ad dig áll fenn, amíg az
ilyen mó don kép vi selt sze mé lyek nem bíz zák meg sa ját

kép vi se lõ i ket, il le tõ leg sa ját ér de ke ik és jo ga ik vé del mé rõl 
ma guk nem gon dos kod nak.

7. A kül dõ ál lam és a fo ga dó ál lam elõ se gí ti a ha gya ték
át adá sát, ezen be lül:

a) az örök ség ré szét ké pe zõ tár gyak be ho za ta li és ki vi -
te li en ge dé lye i nek ki adá sá val, ha e tár gyak be ho za ta lát és
ki vi te lét az en ge délyt ki adó ál la mok tör vényei és jog sza -
bá lyai ki fe je zet ten nem tilt ják,

b) ér té ke sí té sé re vo nat ko zó en ge dély ki adá sá val az
örök ség nek je len be kez dés a) pont já ban fog lal tak alap ján
ki vi tel re nem ke rü lõ bár mely ré sze te kin te té ben,

c) az ilyen ér té ke sí tés bõl szár ma zó tisz ta be vé tel nek az
örö kös vagy ha gyo má nyos ál la má ba kon ver ti bi lis va lu tá -
ban tör té nõ át uta lá sá nak en ge dé lye zé sé vel.

8. A kon zu li tiszt vi se lõ a meg fe le lõ fel ha tal ma zás alap -
ján, a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra ne vé ben, amennyi ben az
ál lam pol gár nem tar tóz ko dik a fo ga dó ál lam te rü le tén, a
bí ró ság tól, ha tó sá gok tól vagy sze mé lyek tõl pénzt vagy va -
gyon tár gya kat ve het át, be le ért ve a ha gya té ki va gyon tár -
gya kat, a bal ese tek kel kap cso la tos kár té rí té se ket és az
élet biz to sí tá si köt vé nyek alap ján járó ki fi ze té se ket, ame -
lyek re az érin tett ál lam pol gár bár mely sze mély ha lá lá val
kap cso lat ban jo go sult.

9. Ha az egyik Fél nek a má sik Fél te rü le té re lá to ga tó ál -
lam pol gá ra a má sik Fél te rü le tén meg hal, a nála ta lál ha tó
tár gya kat min den to váb bi nél kül át kell adni ha zá ja dip lo -
má ci ai vagy kon zu li kép vi se le té nek.

13. cikk

Gyámság és gondnokság

1. Ha az egyik Fél nek olyan ál lam pol gá ra ér de ké ben, 
aki nek ál lan dó vagy szo ká sos la kó he lye vagy va gyo na a 
má sik Fél te rü le tén van, gyám ság gal vagy gond nok ság -
gal kap cso la tos ha tó sá gi in téz ke dés szük sé ges, a má sik
Fél ha tó sá ga er rõl az e sze mély ál lam pol gár sá ga sze rin ti 
dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le tet ha la dék ta la nul
ér te sí ti.

2. A kon zu li tiszt vi se lõ a fo ga dó ál lam jog rend je ál tal
meg en ge dett ke re te ken be lül jo go sult:

a) a gyám ság és a gond nok ság min den kér dé sé ben a
kül dõ ál lam ál lam pol gá rai ér de ke i nek vé del mé ben, il -
let ve tá vol lé tük ese tén a va gyo nuk ke ze lé sé nek biz to sí -
tá sa ügyé ben a fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá ga i hoz for -
dul ni,

b) ja vas la to kat ten ni a fo ga dó ál lam ille té kes hatósá -
gainak a gyám sá gi és a gond nok sá gi fel ada to kat el lá tó sze -
mé lyek re.
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14. cikk

A küldõ állam állampolgárainak letartóztatásával
 vagy más formában történõ feltartóztatásával

kapcsolatos feladatok

1. A fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá gai ha la dék ta la nul,
de leg ké sõbb há rom na pon be lül ér te sí tik a kül dõ ál lam
ille té kes kon zu li tiszt vi se lõ jét, ha kon zu li ke rü le tük ben a
kül dõ ál lam ál lam pol gá rát le tar tóz tat ják, fog va tart ják, el -
ren del ték õri zet be vé te lét vagy más for má ban fel tar tóz tat -
ták (a továb biak ban: fog va tart ják).

2. A kül dõ ál lam fog va tar tott ál lam pol gá rá nak a kon -
zu li kép vi se let hez cím zett bár mely köz lé sét a fo ga dó ál -
lam ha tó sá gai azon nal to váb bít ják a kon zu li kép vi se let -
nek.

3. A kon zu li tiszt vi se lõ nek jo gá ban áll ha la dék ta la nul
érint ke zés be lép ni a kül dõ ál lam fog va tar tott ál lam pol gá -
rá val és õt meg lá to gat ni, hogy be szél ge tést foly tas son
vele, to váb bá ab ból a cél ból, hogy üze ne tet és cso ma got
ve gyen át tõle, va la mint, hogy in téz ked jen az il le tõ jogi
kép vi se le te biz to sí tá sa ér de ké ben. A fo ga dó ál lam ille té -
kes ha tó sá gai kö te le sek a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül, de 
leg ké sõbb a fog va tar tás tól szá mí tott négy na pon be lül en -
ge dé lyez ni a kon zu li tiszt vi se lõ szá má ra a kül dõ ál lam ál -
lam pol gá rá nak meg lá to ga tá sát.

4. A kon zu li tiszt vi se lõ nek tar tóz kod nia kell a fog va -
tar tott ér de ké ben tör té nõ in téz ke dés tõl, ha az érin tett sze -
mély a kon zu li tiszt vi se lõ je len lé té ben az Egyez mény mel -
lék le tét ké pe zõ nyi lat ko zat alá írá sá val egy ér tel mû en til ta -
ko zik az ilyen lé pé sek el len.

5. A fo ga dó ál lam a je len Egyez mény mel lék le tét ké pe -
zõ for ma nyom tat vá nyon tá jé koz tat ja a kül dõ ál lam fog va
tar tott ál lam pol gá ra it a je len cikk ren del ke zé se i rõl.

6. A Fe lek a je len cikk ben rög zí tett jo go kat a fo ga dó ál -
lam jog sza bá lya i val össz hang ban gya ko rol ják.

15. cikk

Segítségnyújtás a küldõ állam hajóinak

1. A kon zu li tiszt vi se lõ nek joga van meg fe le lõ se gít sé -
get és tá mo ga tást nyúj ta ni a kül dõ ál lam ha jó já nak, amely
a fo ga dó ál lam ki kö tõ jé ben, bel vi ze in, par ti ten ge rén vagy
bel ví zi út ja in tar tóz ko dik.

2. A kon zu li tiszt vi se lõ a ha jón és bár mely egyéb he -
lyen, össz hang ban a fo ga dó ál lam tör vényeivel és jog sza -
bá lya i val, jo go sult ta lál koz ni és érint kez ni a pa rancs nok -
kal és a sze mély zet tag ja i val.

3. A kon zu li tiszt vi se lõ meg ke res he ti a fo ga dó ál lam
ille té kes szer ve it és tá mo ga tást kér het tõ lük funk ci ói gya -
kor lá sá hoz mind azon kér dé sek te kin te té ben, ame lyek a
kül dõ ál lam ha jó ját, a pa rancs no kot, a sze mély ze tet és a ra -
ko mányt érin tik.

16. cikk

Segítségnyújtás a parancsnoknak és a személyzet
tagjainak

1. A kon zu li tiszt vi se lõ, a fo ga dó ál lam tör vényeivel és
jog sza bá lya i val össz hang ban, nem érint ve az ille té kes ha -
tó sá gok jog kö rét, jo go sult:

a) ki vizs gál ni bár mely ese ményt, amely a kül dõ ál lam
ha jó já nak fe dél ze tén be kö vet ke zik, meg hall gat ni a pa -
rancs no kot és a sze mély zet bár mely tag ját az ilyen ese mé -
nyek kel össze füg gés ben, meg te kin te ni a ha jó ok má nyo kat, 
in for má ci ót kap ni a hajó út vo na lá ról és cél ál lo má sá ról, to -
váb bá se gít sé get nyúj ta ni a hajó meg ér ke zé sé vel, tá vo zá -
sá val és ki kö tõ ben való tar tóz ko dá sá val kap cso lat ban;

b) részt ven ni a pa rancs nok és a sze mély zet tag jai kö -
zöt ti vi ták ren de zé sé ben;

c) elõ se gí te ni a hajó pa rancs no ká nak, a sze mély zet tag -
ja i nak és uta sa i nak a szük sé ges egész ség ügyi el lá tás biz to -
sí tá sát és in téz ked ni ha za té ré sük ér de ké ben;

d) át ven ni, el ké szí te ni, hi te le sí te ni vagy ér vé nyes sé gé -
ben meg hosszab bí ta ni a kül dõ ál lam ha jó já val, an nak sze -
mély ze té vel vagy szál lít má nyá val kap cso la tos bár mely
nyi lat ko za tot vagy más ok ira tot, a kül dõ ál lam jog sza bá -
lya i val össz hang ban;

e) a kül dõ ál lam nak a ke res ke del mi ha jó zás sal kap cso -
la tos jog sza bá lyai al kal ma zá sa cél já ból egyéb in téz ke dé -
se ket hoz ni.

2. A kon zu li tiszt vi se lõ szá má ra a fo ga dó ál lam tör -
vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban le he tõ vé kell
ten ni, hogy se gít sé get nyújt son a pa rancs nok nak vagy a
sze mély zet bár mely tag já nak a fo ga dó ál lam bí ró sá ga vagy 
más ha tó sá ga elõtt.

17. cikk

Érdekvédelem a küldõ állam hajójának fedélzetén
történõ vizsgálat esetén

1. Ha a fo ga dó ál lam bí ró sá gai vagy más ille té kes ha tó -
sá gai a kül dõ ál lam nak a fo ga dó ál lam bel vi ze in, par ti ten -
ge rén vagy bel ví zi út ja in tar tóz ko dó ha jó ja fe dél ze tén
kény sze rí tõ in téz ke dést kí ván nak fo ga na to sí ta ni vagy ki -
vizs gá lást kí ván nak foly tat ni, er rõl a fo ga dó ál lam ille té -
kes ha tó sá gai elõ ze tesen tá jé koz tat ják a kon zu li tiszt vi se -
lõt an nak ér de ké ben, hogy je len le hes sen ezen in téz ke dé -
sek meg té te le kor. Ha a kon zu li tiszt vi se lõ nincs je len az
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in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sa kor, a fo ga dó ál lam ille té kes
ha tó sá ga a kon zu li tiszt vi se lõ ké ré sé re, írás ban tá jé koz ta -
tást ad az in téz ke dé sek rõl. Ha a szük sé ges in téz ke dé sek
sür gõs sé ge nem te szi le he tõ vé a kon zu li tiszt vi se lõ nek az
elõ ze tes ér te sí tés el jut ta tá sát, a fo ga dó ál lam ille té kes ha -
tó sá gai írás ban tá jé koz tat ják a kon zu li tiszt vi se lõt er rõl a
tény rõl és a meg tett in téz ke dé sek rõl, még ab ban az eset ben 
is, ha a kon zu li tiszt vi se lõ ezt nem kér te ki fe je zet ten.

2. A je len cikk 1. be kez dé sé nek ren del ke zé se ke rül al kal -
ma zás ra ab ban az eset ben is, ami kor a fo ga dó ál lam ille té kes
ha tó sá gai ma guk hoz ren de lik a kül dõ ál lam ha jó já nak pa -
rancs no kát vagy a sze mély zet bár mely tag ját, hogy a par ton
te gyen val lo mást a ha jó val kap cso la tos kér dé sek ben.

3. Azon ese tek ki vé te lé vel, ami kor erre a kon zu li tiszt -
vi se lõ vagy a kül dõ ál lam ha jó ja pa rancs no ká nak ké ré sé re
vagy en ge dé lyé vel ke rül sor, a fo ga dó ál lam bí ró sá gai
vagy más ha tó sá gai nem avat koz nak be a kül dõ ál lam ha -
jó já nak fe dél ze tén a hajó bel ügyét ké pe zõ olyan kér dé sek -
be, ame lyek a sze mély zet tag jai kö zöt ti vi szonyt, a mun ka -
vi szonyt, a hajó fe dél ze tén fenn ál ló fe gyel met és más, a
ha jó val össze füg gõ bel sõ ter mé sze tû in téz ke dé se ket érin -
tik, fel té ve, hogy nem ke rül sor a fo ga dó ál lam nak a köz -
rend és a köz biz ton ság fenn tar tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá -
lya i nak meg sér té sé re.

4. A je len cikk ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók a
vám vizs gá lat tal, a be ván dor lá si el len õr zés sel, a ha tár vizs -
gá lat tal és az egész ség ügyi el len õr zés sel kap cso la tos szo -
ká sos in téz ke dé sek re, ame lye ket a pa rancs nok ké ré sé re
vagy egyet ér té sé vel al kal maz nak.

18. cikk

Segítségnyújtás a hajót ért sérülés esetén

1. Ha a kül dõ ál lam ha jó ja ha jó tö rést szen ve dett, zá -
tony ra fu tott vagy egyéb mó don sze ren csét len sé get szen -
ve dett a fo ga dó ál lam bel vi ze in, par ti ten ge rén vagy bel ví -
zi út ja in, a fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá gai a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül tá jé koz tat ják er rõl a kon zu li tiszt vi se lõt
és köz lik vele, mi lyen in téz ke dé sek ke rül tek fo ga na to sí -
tás ra az uta sok és a sze mély zet meg men té se, a hajó és ra -
ko má nya meg men té se ér de ké ben.

2. A kon zu li tiszt vi se lõ se gít sé get nyújt hat a kül dõ ál -
lam ha jó já nak, sze mély ze té nek és azon uta sa i nak, akik a
kül dõ ál lam ál lam pol gá rai, vagy ilyen se gít sé get kér het a
fo ga dó ál lam tól.

3. Ha a kül dõ ál lam ha jó já nak tu laj do no sa, pa rancs no ka
vagy más meg ha tal ma zott sze mély nincs ab ban a hely zet ben, 
hogy meg te gye a szük sé ges in téz ke dé se ket a hajó vagy an -
nak ra ko má nya õr zé se és vé del me, il le tõ leg a ha jó val vagy

an nak ra ko má nyá val való ren del ke zés ér de ké ben, a kül dõ ál -
lam kon zu li tiszt vi se lõ je meg hoz za eze ket az in téz ke dé se ket
a tu laj do nos ne vé ben, vagy a fo ga dó ál lam hoz for dul az zal a
ké rés sel, hogy az fo ga na to sít sa eze ket az in téz ke dé se ket.

4. A je len cikk 1., 2. és 3. be kez dé sé nek ren del ke zé sei
ke rül nek al kal ma zás ra azon – a kül dõ ál lam vagy har ma -
dik ál lam ál lam pol gá ra i nak tu laj do nát ké pe zõ – tár gyak
ese té ben is, ame lye ket a par ton vagy a fo ga dó ál lam vi ze i -
ben ta lál tak vagy be szál lí tot tak a fo ga dó ál lam ki kö tõ jé be.

5. A fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá gai min den szük sé -
ges se gít sé get meg ad nak a kon zu li tiszt vi se lõ nek azon in -
téz ke dé sek nek a meg té te le so rán, ame lyek re a kül dõ ál lam
ha jó já nak a men té sé vel kap cso lat ban ke rül sor.

6. A kül dõ ál lam sé rü lést szen ve dett ha jó ja, va la mint
an nak ra ko má nya és ja vai men te sül nek a fo ga dó ál lam ban
a vá mok, il le té kek és adók alól, azon ese tek ki vé te lé vel,
ami kor a ha jót és ra ko má nyát azért hagy ták eb ben az ál -
lam ban, hogy ki vár ja a vám vagy adó be fi ze té sét.

19. cikk

A küldõ állam légi közlekedési eszközeivel kapcsolatos
feladatok

A je len Egyez mény 15–18. cik kei al kal ma zan dók a pol gá -
ri légi köz le ke dé si esz kö zök ese té ben is olyan mér ték ben,
amennyi ben ez nem el len té tes bár mely pol gá ri légi köz le ke -
dé si meg ál la po dás sal, amely nek mind két ál lam ré sze se.

20. cikk

Értesítés balesetekrõl és a közlekedési eszközök
feltartóztatásáról

1. A fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá gai ér te sí tik a kon zu li 
tiszt vi se lõt a kül dõ ál lam ál lam pol gá ra it érin tõ min den
olyan ese mény rõl, amely nek kö vet kez té ben a kül dõ ál lam
ál lam pol gá rai el huny tak vagy sé rü lést szen ved tek.

2. A fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá gai ér te sí tik a kon zu li 
tiszt vi se lõt min den olyan eset rõl, ami kor a kül dõ ál lam ál -
lam pol gá ra i nak tu laj do ná ban vagy hasz ná la tá ban lévõ
köz le ke dé si esz kö zö ket fel tar tóz tat tak.

21. cikk

Konzuli bevételek

A fo ga dó ál lam biz to sít ja a kon zu li kép vi se let szá má ra
an nak le he tõ sé gét, hogy a be sze dett dí ja kat és il le té ke ket
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bár mely kon ver ti bi lis va lu tá ban a kül dõ ál lam sza ba don
át utal ja.

22. cikk

Tiszteletbeli konzuli tisztviselõk

Tisz te let be li kon zu li tiszt vi se lõ ál tal ve ze tett kon zu li
kép vi se let a fo ga dó ál lam te rü le tén a fo ga dó ál lam be le -
egye zé sé vel lé te sít he tõ. Az ilyen kép vi se let szék he lyét,
rang ját és kon zu li ke rü le tét a kül dõ ál lam a fo ga dó ál lam -
mal egyet ér tés ben ha tá roz za meg.

23. cikk

Együttmûködés egymás állampolgárai konzuli
érdekvédelmében harmadik államok területén

A Fe lek – erre vo nat ko zó kü lön meg ál la po dás alap -
ján – együtt mû köd nek egy más ál lam pol gá rai kon zu li ér -
dek vé del mé ben olyan har ma dik ál la mok te rü le tén, ame -
lyek ben csak az egyi kük ren del ke zik dip lo má ci ai vagy
kon zu li kép vi se let tel.

24. cikk

Hatálybalépés és felmondás

1. A je len Egyez mény a ha tály ba lé pés hez szük sé ges al -
kot má nyos és bel sõ jogi fel té te lek tel je sí té sé rõl  szóló, a
Fe lek ál tal dip lo má ci ai úton el jut ta tott írá sos ér te sí té sek
kö zül a ké sõb bi kéz hez vé te lé nek nap ját kö ve tõ har min ca -
dik na pon lép ha tály ba.

2. A je len Egyez ményt a Fe lek bár me lyi ke bár mi kor
fel mond hat ja. Az Egyez mény an nak az írá sos, dip lo má ci ai 
úton el jut ta tott ér te sí tés nek a kéz hez vé te lé tõl szá mí tott hat 
hó nap el tel té vel ve szí ti ha tá lyát, amely ben az egyik Fél tá -
jé koz tat ja a má sik Fe let az Egyez mény fel mon dá sá ra irá -
nyu ló szán dé ká ról.

3. A je len Egyez mény fel mon dá sa nem érin ti az Egyez -
mény meg szû né se elõtt in dí tott kon zu li el já rá so kat.

Ké szült Bu da pes ten, 2002. no vem ber hó 4. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar és por tu gál nyel ven, mind két
szö veg egy aránt hi te les.

Ko vács Lász ló s. k., Mar tins da Cruz s. k.,
a Ma gyar Köz tár sa ság a Por tu gál Köz tár sa ság

ne vé ben ne vé ben

Mel lék let

Tájékoztató
a letartóztatott konzuli védelemre való jogáról

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság kö zöt -
ti Kon zu li Egyez mény 14. cik ke sze rint

a) az Ön le tar tóz ta tá sá ról, fog va tar tá sá ról, õri zet be vé -
te lé rõl vagy más for má ban tör té nõ fel tar tóz ta tá sá ról
(a továb biak ban: fog va tar tá sá ról) ha la dék ta la nul, de leg -
ké sõbb 3 na pon be lül ér te sí tik az Ön ál la má nak ille té kes
kon zu li tiszt vi se lõ jét. Az ér te sí té si kö te le zett ség ak kor is
fenn áll, ha Ön az ér te sí tést nem kéri;

b) Ön nek jo gá ban áll a kon zul lal kap cso lat ba lép ni. A
kon zul hoz cím zett bár mely köz lé sét a fog va tar tó ha tó ság -
nak ha la dék ta la nul to váb bí ta nia kell a kon zul ré szé re;

c) a kon zul nak joga van
1. Ön nel te le fo non vagy írás ban ha la dék ta la nul kap -

cso lat ba lép ni,
2. Önt meg lá to gat ni,
3. Ön tõl üze ne tet vagy cso ma got át ven ni,
4. az Ön jogi kép vi se le te ér de ké ben in téz ked ni.

A kon zul tar tóz ko dik a c) pont alat ti jo gai gya kor lá sá -
tól, ha Ön ez el len a kon zul je len lé té ben tett nyi lat ko za tá -
val til ta ko zik.

Alul írott .......................................... (fog va tar tott neve) 
ki je len tem, hogy a fen ti e ket át ol vas tam, meg ér tet tem.

Kelt ...................-en, 20.... (év) ........... (hó) ... nap ján.

        ..............................................
        (fog va tar tott alá írá sa)

Nyilatkozat

Alul írott .......................................... (fog va tar tott neve) 
a fen ti tá jé koz ta tó c) pont ja alap ján biz to sí tott jo gom mal
élve, a kon zul je len lé té ben ki je len tem, nem kí vá nom,
hogy a kon zul az ér de kem ben in téz ke dést te gyen.

Kelt ...................-en, 20.... (év) ........... (hó) ... nap ján.

...................................... ......................................
(kon zul alá írá sa) (fog va tar tott alá írá sa)”

3.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A tör vény vég re haj tá sá ról a kül ügy mi nisz ter gon -
dos ko dik.

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

a Bernben, 1980. május 9-én kelt,
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)

módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

(A Jegyzõkönyv a Magyar Köztársaság vonatkozásában
2006. július 1-jén hatályba lépett.)

1.  § Az Or szág gyû lés az 1986. évi 2. tör vényerejû ren -
de let tel ki hir de tett, a Bern ben, 1980. má jus 9-én kelt,
Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) mó -
do sí tá sá ról Vil ni us ban el fo ga dott, 1999. jú ni us 3-án kelt
Jegy zõ köny vet és a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fenn tar tást
e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § A Jegy zõ könyv 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:

„Protocol of 3 June 1999 for the Modification of the
Convention concerning International Carriage by

Rail (COTIF) of 9 May 1980 (Protocol 1999)

In ap pli ca tion of Ar ti cles 6 and 19 § 2 of the Con ven tion 
con cern ing In ter na tional Car riage by Rail, signed at Berne
on 9 May 1980, here in af ter called „COTIF 1980”, the fifth
Gen eral As sem bly of the In ter gov ern men tal Or gani sa tion
for In ter na tional Car riage by Rail (OTIF) was held at
Vilnius from 26 May to 3 June 1999.

– Con vinced of the ne ces sity for and use ful ness of an
in ter gov ern men tal or gani sa tion which deals so far as
pos si ble with all as pects of in ter na tional car riage by rail at
the State level,

– con sid er ing that for this pur pose, tak ing ac count of
the ap pli ca tion of COTIF 1980 by 39 States in Eu rope,
Asia and Af rica as well as by the rail way un der tak ings in
those States, OTIF is the most ap pro pri ate or gani sa tion,

– con sid er ing the ne ces sity of de vel op ing COTIF 1980, 
in par tic u lar the CIV Uni form Rules and the CIM Uni form
Rules, in or der to adapt it to the pres ent needs of
in ter na tional car riage by rail,

– con sid er ing that safety dur ing the car riage of
dan ger ous goods in in ter na tional rail traf fic de mands the
trans for ma tion of RID into a re gime of pub lic law, whose
ap pli ca tion no lon ger de pends upon the con clu sion of a
con tract of car riage sub ject to the CIM Uniform Rules,

– con sid er ing that the po lit i cal, eco nomic and ju rid i cal
changes which have oc curred in a large num ber of
Mem ber States since the sign ing of the Con ven tion on
9 May 1980 should be the mo tive for es tab lish ing and for

de vel op ing pre scrip tions which are uni form cov er ing
other fields of law which are im por tant for international
rail traffic,

– con sid er ing that the States should adopt, while tak ing 
into ac count spe cial pub lic in ter ests, more ef fi ca cious
mea sures to elim i nate the ob sta cles which per sist in the
cross ing of fron tiers in in ter na tional rail traffic,

– con sid er ing that, in the in ter est of in ter na tional
car riage by rail, it is im por tant to bring up to date the
in ter na tional mul ti lat eral con ven tions and agree ments
which ex ist in the rail way field and to in te grate them,
where ap pro pri ate, into the Convention,

the Ge ne ral As sembly has de ci ded the fol lo wing:

Article 1

New version of the Convention

COTIF 1980 shall be mo di fi ed ac cor ding to the vers ion
ap pe a ring in the An nex which forms an in teg ral part of this 
Pro to col.

Article 2

Provisional Depositary

§ 1 The func tions of the De pos i tary Gov ern ment,
pro vided for in Ar ti cles 22 to 26 of COTIF 1980, shall be
per formed by OTIF, as Pro vi sional De pos i tary, from the
open ing for sig na ture of this Pro to col and un til the date of
its entry into force.

§ 2 The Pro vi sional De pos i tary shall in form the
Mem ber States

a) of sig na tures of this Pro to col and of the de posit of
in stru ments of rat i fi ca tion, ac cep tance, ap proval or
accession,

b) of the day on which this Pro to col en ters into force in
ap pli ca tion of its Ar ti cle 4,
and shall per form the ot her func ti ons of De po si ta ry such as 
are set forth in Part VII of the Vi en na Con ven ti on on the
Law of Tre a ti es of 23 May 1969.

Article 3

Signature. Ratification. Acceptance.
Approval. Accession

§ 1 This Pro to col shall re main open for sig na ture by the
Mem ber States un til 31 December1999. The sign ing shall
take place at Berne at the of fice of the Pro vi sional
De pos i tary.
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§ 2 In ac cor dance with Ar ti cle 20 § 1 of COTIF 1980,
this Pro to col shall be sub ject to rat i fi ca tion, ac cep tance
or ap proval. The in stru ments of rat i fi ca tion, ac cep tance
or ap proval shall be de pos ited as soon as pos si ble with
the Provisional Depositary.

§ 3 The Member States which have not signed this
Protocol within the period provided for in § 1, as well as
States of which the application to accede to COTIF 1980 
is deemed to have been accepted in accordance with its
Article 23 § 2, may accede to this Protocol before its
entry into force by depositing an instrument of
accession with the Provisional Depositary.

§ 4 The accession of a State to COTIF 1980 in
accordance with its Article 23, the application to accede
having been made during the period between the
opening of this Protocol for signature and its entry into
force, shall be considered as an accession to COTIF
1980 as well as to the Convention in its new version
which appears in the Annex to this Protocol.

Article 4

Entry into force

§ 1 This Protocol shall enter into force on the first day
of the third month following that during which the
Provisional Depositary will have notified the Member
States of the deposit of the instrument by which the
conditions of Article 20 § 2 of COTIF 1980 are fulfilled.
States which, at the time of the decision of the fifth
General Assembly, were Member States and which are
still such at the moment when the conditions for entry
into force of this Protocol are satisfied, shall be
considered as Member States within the meaning of the
said Article 20 § 2.

§ 2 However, Article 3 shall be applicable from the
opening for signature of this Protocol.

Article 5

Declarations and reservations

Declarations and reservations, provided for in article
42 § 1 of the Convention in the version in the Annex
to this Protocol, may be made or lodged at any time,
even before the entry into force of this Protocol. They
shall take effect at the time of entry into force of this
Protocol.

Article 6

Transitional provisions

§ 1 At the latest six months after the entry into force of
this Protocol, the Secretary General of OTIF shall convene 
the General Assembly in order to

a) designate the members of the Administrative
Committee for the next period [Article 14 §, letter b) of
COTIF in the version in the Annex to this Protocol] and, if
appropriate, to take decisions about the end of the mandate
of the current Administrative Committee,

b) fix, for a period of six years, the maximum amount
that the expenditure of the Organisation may reach during
each financial period [Article 14 § 2, letter e) of COTIF in
the version in the Annex to this Protocol].

c) proceed, if appropriate, to the election of the
Secretary General [Article 14 § 2, letter c) of COTIF in the
version in the Annex to this Protocol].

§ 2 At the latest three months after the entry into force of 
this Protocol, the Secretary General of OTIF shall convene 
the Committee of Technical Experts.

§ 3 After the entry into force of this Protocol, the
mandate of the Administrative Committee, determined in
accordance with Article 6 § 2, letter b) of COTIF 1980,
shall terminate on the date fixed by the General Assembly
which must coincide with the beginning of the mandate of
the members and deputy members of the Administrative
Committee designated by the General Assembly [Article
14 § 2, letter b) of COTIF in the version in the Annex to
this Protocol].

§ 4 The mandate of the Director General of the Central
Office, in office at the time of entry into force of this
Protocol, shall terminate on the expiration of the period for 
which he has been appointed in accordance with Article
7 § 2, letter d) of COTIF 1980. He shall exercise, from the
time of entry into force of this Protocol, the functions of
Secretary General.

§ 5 Even after the entry into force of this Protocol, the
relevant provisions of Articles 6, 7 and 11 of COTIF 1980
shall remain applicable with regard to

a) the auditing of the accounts and the approval of the
annual accounts of the Organisation,

b) the fixing of the definitive contributions of the
Member States to the expenses of the Organisation,

c) the payment of contributions,
d) the maximum amount that the expenditure of the

Organisation may reach during a five-year period, fixed
before the entry into force of this Protocol.

Let ters a) to c) re fer to the year dur ing which this
Pro to col en ters into force as well as to the year which
pre cedes that year.
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§ 6 The definitive contributions of the Member States
due for the year during which this Protocol enters into
force, shall be calculated on the basis of Article 11 § 1 of
COTIF 1980.

§ 7 At the request of the Member State whose
contribution calculated pursuant to Article 26 of the
Convention in the version in the Annex to this Protocol is
greater than that for the year 1999, the General Assembly
may determine the contribution of that State for the three
years which follow the year of entry into force of this
Protocol, taking account of the following principles :

a) the basis for the determination of the transitional
contribution shall be the minimum contribution pursuant
to Article 26 § 3 above referred to or the contribution due
for the year 1999 if this is greater than the minimum
contribution;

b) the contribution shall be adapted progressively in
three steps at most to arrive at the amount of the definitive
contribution calculated pursuant to Article 26 above
referred to.

This provision shall not apply to Member States which
owe the minimum contribution which, in any event, shall
remain due.

§ 8 Contracts of carriage of passengers or goods in
international traffic between Member States, concluded
pursuant to the CIV Uniform Rules 1980 or the CIM
Uniform Rules 1980, shall remain subject to the Uniform
Rules in force at the time of the conclusion of the contracts
even after the entry into force of this Protocol.

§ 9 Mandatory provisions of the CUV Uniform Rules
and of the CUI Uniform Rules shall apply to contracts
concluded before the entry into force of this Protocol one
year after its entry into force.

Article 7

Texts of the Protocol

§ 1 This Protocol shall be concluded and signed in the
English, French and German languages. In the case of
divergence, the French text shall prevail.

§ 2 On a proposal by one of the Member States
concerned, the Organisation shall publish official
translations of this Protocol in other languages, if one of
these languages is an official language in the territory of at
least two Member States. These translations shall be
prepared in cooperation with the competent services of the
Member States concerned.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries
duly authorised by their respective Governments have
signed this Protocol.

Done at Vilnius on 3 June 1999, in one original in each
of the English, French and German languages; these
originals shall remain deposited in the archives of OTIF.
Certified copies shall be sent to each of the Member States.

(Followed by the signatures)

Convention concerning International Carriage
 by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version
 of the Protocol of Modification of 3 June 1999

Title I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Intergovernmental Organisation

§ 1 The Parties to this Convention shall constitute, as
Member States, the Intergovernmental Organisation for
International Carriage by Rail (OTIF), hereinafter called
„the Organisation”.

§ 2 The headquarters of the Organisation shall be at
Berne. The General Assembly may decide to locate it at
another place in one of the Member States.

§ 3 The Organisation shall have legal personality. It
shall in particular have the capacity to enter into contracts,
to acquire and dispose of immovable and movable assets
and to be a party to legal proceedings.

§ 4 The Organisation, members of its staff, experts
called in by it and representatives of Member States shall
enjoy such privileges and immunities as are necessary to
discharge their duties, subject to the conditions laid down
in the Protocol on the Privileges and Immunities of the
Organisation, annexed to the Convention.

§ 5 Relations between the Organisation and the State in
which it has its headquarters shall be regulated by a
Headquarters Agreement.

§ 6 The working languages of the Organisation shall be
English, French and German. The General Assembly may
introduce other working languages.

Article 2

Aim of the Organisation

§ 1 The aim of the Organisation shall be to promote,
improve and facilitate, in all respects, international traffic
by rail, in particular by
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a) establishing systems of uniform law in the following
fields of law :

1. cont ract of in ter na ti o nal car ri a ge of pas sen gers
and go ods in in ter na ti o nal thro ugh traf fic by rail, 
inc lu ding comp le men ta ry car ri a ge by ot her mo -
des of trans port sub ject to a sing le cont ract;

2. cont ract of use of wa gons as me ans of trans port
in in ter na ti o nal rail traf fic;

3. cont ract of use of inf rast ruc tu re in in ter na ti o nal
rail traf fic;

4. car ri a ge of dan ge ro us go ods in in ter na ti o nal rail
traf fic;

b) contributing to the removal, in the shortest time
possible, of obstacles to the crossing of frontiers in
international rail traffic, while taking into account
special public interests, to the extent that the causes of
these obstacles are within the responsibility of States;

c) contributing to interoperability and technical
harmonisation in the railway field by the validation of
technical standards and the adoption of uniform
technical prescriptions;

d) establishing a uniform procedure for the technical
admission of railway material intended for use in
international traffic;

e) keeping a watch on the application of all the rules
and recommendations established within the
Orga nisation;

f) developing the systems of uniform law, rules and
procedures referred to in letters a) to e) taking account
of legal, economic and technical developments.

§ 2 The Organisation may
a) within the framework of the aim referred to in § 1,

elaborate other systems of uniform law;
b) constitute a framework within which the Member

States can elaborate other international conventions
aiming to promote, improve and facilitate international
rail traffic.

Article 3

International cooperation

§ 1 The Member States undertake to concentrate their
international cooperation in the railway field, in
principle, within the framework of the Organisation,
and this to the extent that there exists a coherence in the
tasks which are attributed to it in accordance with
Articles 2 and 4. To attain this objective, the Member
States will adopt all measures necessary and useful in
order that the international multilateral conventions and
agreements in force to which they are contracting
parties should be adapted, to the extent that these

conventions and agreements concern international
cooperation in the railway field and attribute
competences to other intergovernmental or
non-governmental organisations which cut across the
tasks attributed to the Organisation.

§ 2 The obligations resulting from § 1 for the Member
States, which are at the same time Members of the
European Communities or States parties to the European
Economic Area Agreement, shall not prevail over their
obligations as members of the European Communities or
States parties to the European Economic Area Agreement.

Article 4

Taking on and transfer of attributions

§ 1 By a de ci si on of the Ge ne ral As sembly, the
Or ga ni sa ti on shall be aut ho ri sed to take on, wit hin the
fra me work of its aim as de fi ned in Ar tic le 2, the
att ri bu ti ons, re so ur ces and ob li ga ti ons which may be
trans fer red to it by ot her in ter go vern men tal or ga ni sa ti ons
by vir tue of ag re e ments conc lu ded with tho se
or ga ni sa ti ons.

§ 2 The Organisation may, by a decision of the General
Assembly, transfer to other intergovernmental
organisations attributions, resources and obligations, by
virtue of agreements concluded with those organisations.

§ 3 The Organisation may, with the approval of the
Administrative Committee, take on administrative
functions related to its aim and which are entrusted to it by
a Member State. The expenses of the Organisation, arising
out of these functions, shall be met by the Member State
concerned.

Article 5

Special obligations of the Member States

§ 1 The Member States agree to adopt all appropriate
measures in order to facilitate and accelerate international
rail traffic. To that end, each Member State undertakes, to
the extent possible, to

a) eliminate any useless procedure,
b) simplify and standardise the formalities already

required,
c) simplify frontier checks.

§ 2 In order to facilitate and improve international rail
traffic, the Member States agree to lend their support to
attain the highest possible degree of uniformity in the
regulations, standards, procedures and methods of
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organisation relating to railway vehicles, railway
personnel, railway infrastructure and auxiliary services.

§ 3 The Member States agree to facilitate the conclusion 
of agreements between infrastructure managers intended
to optimise international rail traffic.

Article 6

Uniform Rules

§ 1 So far as declarations are not made in accordance
with Article 42 § 1, first sentence, international rail traffic
and admission of railway material to use in international
traffic shall be governed by:

a) the „Uniform Rules concerning the Contract of
International Carriage of Passengers by Rail (CIV)”,
forming Appendix A to the Convention,

b) the „Uniform Rules concerning the Contract of
International Carriage of Goods by Rail (CIM)”, forming
Appendix B to the Convention,

c) the „Regulation concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)”, forming
Appendix C to the Convention,

d) the „Uniform Rules concerning Contracts of Use of
Vehicles in International Rail Traffic (CUV)”, forming
Appendix D to the Convention,

e) the „Uniform Rules concerning the Contract of Use
of Infrastructure in International Rail Traffic (CUI)”,
forming Appendix E to the Convention,

f) the „Uniform Rules concerning the Validation of
Technical Standards and the Adoption of Uniform
Technical Prescriptions applicable to Railway Material
intended to be used in International Traffic (APTU)”,
forming Appendix F to the Convention,

g) the „Uniform Rules concerning Technical
Admission of Railway Material used in International
Traffic (ATMF)”, forming Appendix G to the Convention,

h) other systems of uniform law elaborated by the
Organisation pursuant to Article 2 § 2, letter a), also
forming Appendices to the Convention.

§ 2 The Uniform Rules, the Regulation and the systems
listed in § 1, including their Annexes, shall form an
integral part of the Convention.

Article 7

Definition of the expression „Convention”

In the following provisions the expression
„Convention” covers the Convention itself, the Protocol
referred to in article 1 § 4 and the Appendices referred to in 
Article 6, including their Annexes.

Title II

COMMON PROVISIONS

Article 8

National law

§ 1 When interpreting and applying the Convention, its
character of international law and the necessity to promote
uniformity shall be taken into account.

§ 2 In the absence of provisions in the Convention,
national law shall apply.

§ 3 „National law” means the law of the State in which
the person entitled asserts his rights, including the rules
relating to conflict of laws.

Article 9

Unit of account

§ 1 The unit of account referred to in the Appendices
shall be the Special Drawing Right as defined by the
International Monetary Fund.

§ 2 The value in Special Drawing Rights of the national
currency of a Member State which is a member of the
International Monetary Fund shall be calculated in
accordance with the method applied by the International
Monetary Fund for its own operations and transactions.

§ 3 The value in Special Drawing Rights of the national
currency of a Member State which is not a member of the
International Monetary Fund shall be calculated by the
method determined by that State. This calculation must
express in the national currency a real value as close as
possible to that which would result from the application
of § 2.

§ 4 For a Member State which is not a member of the
International Monetary Fund and whose legislation does
not permit the application of § 2 or § 3 above, the unit of
account referred to in the Appendices shall be deemed to
be equal to three gold francs. The gold franc is defined as
10/31 of a gramme of gold of millesimal fineness 900. The
conversion of the gold franc must express in the national
currency a real value as close as possible to that which
would result from the application of § 2.

§ 5 Within three months after the entry into force of the
Convention and each time that a change occurs in their
method of calculation or in the value of their national
currency in relation to the unit of account, States shall

9342 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/128. szám



notify the Secretary General of their method of calculation
in accordance with § 3 or of the results of the conversion in
accordance with § 4. The latter shall inform the Member
States of these notifications.

§ 6 An amount expressed in units of account shall be
converted into the national currency of the State of the
court or tribunal seized. The conversion shall be made in
accordance with the value of the corresponding currency
on the day of the judicial decision or on the day agreed
between the parties.

Article 10

Supplementary provisions

§ 1 Two or more Member States or two or more carriers
may agree supplementary provisions for the execution of
the CIV Uniform Rules and the CIM Uniform Rules; they
may not derogate from these Uniform Rules.

§ 2 The supplementary provisions referred to in § 1 shall 
be put into force and published in the manner required by
the laws and prescriptions of each State. The
supplementary provisions of States and their coming into
force shall be notified to the Secretary General. He shall
inform the Member States of these notifications.

Article 11

Security for costs

Security for costs cannot be required in proceedings
founded on the CIV Uniform Rules, the CIM Uniform
Rules, the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules.

Article 12

Execution of judgments. Attachment

§ 1 Judgments pronounced by the competent court or
tribunal pursuant to the provisions of the Convention after
trial or by default shall, when they have become
enforceable under the law applied by that court or tribunal,
become enforceable in each of the other Member States on
completion of the formalities required in the State where
enforcement is to take place. The merits of the case shall
not be subject to review. These provisions shall apply also
to judicial settlements.

§ 2 § 1 shall apply neither to judgments which are
provisionally enforceable, nor to awards of damages in
addition to costs against a plaintiff who fails in his action.

§ 3 Debts arising from a transport operation subject to
the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed
to one transport undertaking by another transport
undertaking not under the jurisdiction of the same Member 
State, may only be attached under a judgment given by the
judicial authority of the Member State which has
jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the 
debt sought to be attached.

§ 4 Debts arising from a contract subject to the CUV
Uniform Rules or the CUI Uniform Rules may only be
attached under a judgment given by the judicial authority
of the Member State which has jurisdiction over the
undertaking entitled to payment of the debts sought to be
attached.

§ 5 Railway vehicles may only be seized on a territory
other than that of the Member State in which the keeper
has its registered office, under a judgment given by the
judicial authority of that State. The term „keeper” means
the person who, being the owner or having the right to
dispose of it, exploits the railway vehicle economically in
a permanent manner as a means of transport.

Title III

STRUCTURE AND FUNCTIONING

Article 13

Organs

§ 1 The functioning of the Organisation shall be ensured 
by the following organs:

a) the General Assembly,
b) the Administrative Committee,
c) the Revision Committee,
d) the Committee of Experts for the Carriage of

Dangerous Goods (RID Expert Committee),
e) the Rail Facilitation Committee,
f) the Committee of Technical Experts,
g) the Secretary General.

§ 2 The General Assembly may decide to establish
temporarily other committees for specific tasks.

§ 3 On the determination of the quorum in the General
Assembly or in the Committees referred to in § 1, letters c)
to f), Member States which do not have the right to vote
(Article 14 § 5, Article 26 § 7 or Article 40 § 4) shall not be
taken into account.

§ 4 The chairmanship of the General Assembly, the
chairmanship of the Administrative Committee as well as
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the function of Secretary General must, in principle, be
conferred on nationals of different Member States.

Article 14

General Assembly

§ 1 The General Assembly shall be composed of all
Member States.

§ 2 The General Assembly shall:
a) establish its rules of procedure;
b) designate the members of the Administrative

Committee as well as a deputy member for each member
and elect the Member State which will provide the
chairmanship of it (Article 15 §§ 1 to 3);

c) elect the Secretary General (Article 21 § 2);
d) issue directives concerning the activity of the

Administrative Committee and the Secretary General;
e) fix, for six-year periods, the maximum amount that

the expenditure of the Organisation may reach in each
budgetary period (article 25); if not, it shall issue directives 
relating to the limitation of that expenditure for a period no 
longer than six years;

f) decide whether the headquarters of the Organisation
should be located at another place (Article 1 § 2);

g) take decisions about the introduction of other
working languages (Article 1 § 6);

h) take decisions about the taking on of other
attributions by the Organisation (Article 4 § 1) and the
transfer of attributions of the Organisation to another
intergovernmental organisation (Article 4 § 2);

i) decide, if necessary, on the temporary establishment of
other committees for specific tasks (Article 13 § 2);

j) consider whether the attitude of a State should be
regarded as a tacit denunciation (Article 26 § 7);

k) decide whether to entrust the carrying out of the
auditing of the accounts to another Member State than
the Headquarters State (Article 27 § 1);

l) take decisions about proposals aiming to modify
the Convention (Article 33 §§ 2 and 3);

m) take decisions about applications for accession
submitted to the General Assembly (Article 37 § 4);

 n) take decisions about the conditions of accession of
a regional economic integration organisation (Article
38 § 1);

o) take decisions about applications for association
submitted to it (Article 39 § 1);

p) take decisions about the dissolution of the
Organisation and about the possible transfer of its
attributions to another intergovernmental organisation
(Article 43);

q) take decisions about other questions placed on the
agenda.

§ 3 The Secretary General shall convene the General
Assembly once every three years or at the request either of
one-third of the Member States or of the Administrative
Committee, as well as in the cases referred to in Article 33
§§ 2 and 3 and in Article 37 § 4. He shall send the draft
agenda to the Member States at least three months before
the opening of the session, in accordance with the
conditions defined by the rules of procedure referred to in
§ 1, letter a).

§ 4 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the
General Assembly when the majority of the Member
States are represented there. A Member State may arrange
to be represented by another Member State; however a
State may not represent more than one other State.

§ 5 In the case of a vote in the General Assembly
concerning modifications of the Appendices to the
Convention, Member States which have made a
declaration in respect of the Appendix in question
pursuant to Article 42 § 1, first sentence, shall not have the
right to vote.

§ 6 The General Assembly shall take its decisions by the 
majority of the Member States represented at the time of
the vote, save in the case of § 2, letters e), f), g), h), l) and p)
as well as of Article 34 § 6, for which the majority shall be
two-thirds. However, in the case of § 2, letter l) the
majority shall be two-thirds only in the case of proposals
aiming to modify the Convention itself, with the exception
of Articles 9 and 27 §§ 2 to 10 and the Protocol referred to
in Article 1 § 4.

§ 7 On the invitation of the Secretary General, issued
with the agreement of a majority of the Member States,

a) States which are not members of the Organisation,
b) international organisations and associations having

competence for questions concerning the Organisation’s
activities or dealing with problems which have been
placed on the agenda, may attend sessions of the General
Assembly in an advisory capacity.

Article 15

Administrative Committee

§ 1 The Administrative Committee shall be composed
of a third of the Member States.

§ 2 The members of the Committee and one deputy
member for each of them as well as the Member State
which chairs the Committee shall be designated for three
years. The composition of the Committee shall be
determined for each period, having regard in particular to
an equitable geographical distribution. A deputy member
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that becomes a member of the Committee in the course of a 
period must be designated as a member of the Committee
for the period which follows.

§ 3 If a vacancy occurs or the right to vote of a member
is suspended or in the case of absence of a member for two
consecutive sessions of the Committee, without the
member arranging to be represented by another member in
accordance with § 6, the deputy member designated by the
General Assembly shall exercise its functions for the
remainder of the period.

§ 4 With the exception of the case referred to in § 3, no
Member State may sit on the Committee for more than two
full consecutive periods.

§ 5 The Committee shall:
a) establish its rules of procedure;
b) conclude the Headquarters Agreement;
c) establish the staff regulation for the Organisation;
d) appoint, taking account of the ability of the

candidates and an equitable geographical distribution, the
senior officers of the Organisation;

e) establish a regulation concerning the finances and
book-keeping of the Organisation;

f) approve the work programme, budget, management
report and accounts of the Organisation;

g) fix, on the basis of the approved accounts, the
definitive contributions due from the Member States in
accordance with Article 26 for the two previous calendar
years, as well as the amount of the treasury advance due
from the Member States in accordance with Article 26 § 5
for the current year and the next calendar year;

h) determine the attributions of the Organisation which
concern all the Member States or only some of the Member 
States as well as the expenses to be borne, in consequence,
by these Member States (Article 26 § 4);

i) fix the amount of specific remuneration (Article 26 §
11);

j) issue special directives concerning the auditing of
accounts (Article 27 § 1);

k) approve the taking on of administrative functions by
the Organisation (Article 4 § 3) and fix the specific
contributions due from the Member State concerned;

l) send to the Member States the management report,
the statement of accounts as well as its decisions and
recommendations;

m) prepare and send to the Member States, with a view
to the General Assembly which is to decide the
composition of the Committee, at least two months before
the opening of the session, a report on its activity as well as 
proposals as to how it should be reconstituted [Article 14 §
2, letter b)];

n) keep a check on the conduct of business by the
Secretary General;

o) keep a watch on the proper application of the
Convention by the Secretary General and the execution, by 
the Secretary General, of decisions taken by the other
organs; to this end, the Committee may take all measures
likely to improve the application of the Convention and of
the above mentioned decisions;

p) give reasoned opinions on questions which may
affect the work of the Organisation and are submitted to
the Committee by a Member State or by the Secretary
General;

q) resolve disputes between a Member State and the
Secretary General with respect to his function as
Depositary (Article 36 § 2);

r) take decisions about applications for suspension of
membership (Article 40).

§ 6 There shall be a quorum in the Administrative
Committee when two-thirds of its members are
represented there. However, a member may arrange to
be represented by another member; no member may
however represent more than one other member.

§ 7 The Committee shall take its decisions by the
majority of the members represented at the time of vote.

§ 8 Unless it decides otherwise, the Committee shall
meet at the headquarters of the Organisation. The
minutes of its meetings shall be sent to all Member
States.

§ 9 The Chairman of the Committee shall:
a) convene the Committee at least once a year as well 

as at the request of four of its members or of the
Secretary General;

b) send to the members of the Committee the draft
agenda;

c) deal, within the limits and under the conditions
laid down in the rules of procedure, with urgent
questions arising in the interval between meetings;

d) sign the Headquarters Agreement referred to in §
5, letter b).

§ 10 The Committee may, within the limits of its own
responsibilities, instruct the Chairman to carry out
certain specific tasks.

Article 16

Other Committees

§ 1 The Committees referred to in Article 13 § 1, letters
c) to f) and § 2 shall be composed, in principle, of all
Member States. When the Revision Committee, the RID
Expert Committee or the Committee of Technical Experts
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deliberate and take decisions, within the limits of their
competence, about modifications of the Appendices to the
Convention, Member States which have made a
declaration in respect of the Appendices in question
pursuant to Article 42 § 1, first sentence, shall not be
members of the Committee concerned.

§ 2 The Secretary General shall convene the
Committees either on his own initiative or at the request of
five Member States or of the Administrative Committee.
The Secretary General shall send the draft agenda to the
Member States at least two months before the opening of
the meeting.

§ 3 A Member State may arrange to be represented by
another Member State; no State may however represent
more than two other States.

§ 4 Each Member State represented shall have one vote.
A proposal shall be adopted if the number of votes in
favour is:

a) equal to at least one-third of the number of Member
States represented at the time of the vote, and

b) greater than the number of votes against.

§ 5 On the invitation of the Secretary General, issued
with the agreement of a majority of the Member States,

a) States which are not members of the Organisation,
b) Member States which, however, are not members of

the Committee concerned,
c) international organisations and associations having

competence for questions concerning the Organisation’s
activities or dealing with problems which have been
placed on the agenda, may attend meetings of the
Committees in an advisory capacity.

§ 6 The Committees shall elect for each meeting or for
an agreed period a Chairman and one or several Deputy
Chairmen.

§ 7 The proceedings shall be conducted in the working
languages. The substance of what is said during a meeting
in one of the working languages shall be translated into the
other working languages; proposals and decisions shall be
translated in full.

§ 8 The minutes shall summarise the proceedings.
Proposals and decisions shall be reproduced in full. With
regard to decisions, the French text shall prevail. The
minutes shall be sent to all Member States.

§ 9 The Committees may appoint working groups to
deal with specific questions.

§ 10 The Committees shall establish their rules of
procedure.

Article 17

Revision Committee

§ 1 The Revision Committee shall:
a) take decisions, in accordance with Article 33 § 4,

about proposals aiming to modify the Convention;
b) consider proposals to be submitted, in accordance

with Article 33 § 2, to the General Assembly for decision.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the
Revision Committee when the majority of the Member
States are represented there.

Article 18

RID Expert Committee

§ 1 The RID Expert Committee shall take decisions, in
accordance with Article 33 § 5, about proposals aiming to
modify the Convention.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the RID
Expert Committee when one-third of the Member States
are represented there.

Article 19

Rail Facilitation Committee

§ 1 The Rail Facilitation Committee shall:
a) give its opinion on all questions aiming to facilitate

frontier crossing in international rail traffic;
b) recommend standards, methods, procedures and

practices relating to rail facilitation.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the Rail
Facilitation Committee when one-third of the Member
States are represented there.

Article 20

Committee of Technical Experts

§ 1 The Committee of Technical Experts shall:
a) take decisions, in accordance with Article 5 of the

APTU Uniform Rules, about the validation of a technical
standard relating to railway material intended to be used in
international traffic;

b) take decisions, in accordance with Article 6 of the
APTU Uniform Rules, about the adoption of a uniform
technical prescription relating to the construction,
operation, maintenance or relating to a procedure
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concerning railway material intended to be used in
international traffic;

c) keep a watch on the application of technical
standards and uniform technical prescriptions relating to
railway material intended to be used in international traffic 
and examine their development with a view to their
validation or adoption in accordance with the procedures
provided for in Articles 5 and 6 of the APTU Uniform
Rules;

d) take decisions, in accordance with Article 33 § 6,
about proposals aiming to modify the Convention;

e) deal with all other matters which are assigned to it in
accordance with the APTU Uniform Rules and the ATMF
Uniform Rules.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the
Committee of Technical Experts, when one-half of the
Member States, within the meaning of Article 16 § 1, are
represented there. When the Committee is taking decisions 
about provisions of the Annexes to the APTU Uniform
Rules, Member States which have made an objection, in
accordance with Article 35 § 4, with regard to the
provisions concerned or have made a declaration, in
accordance with Article 9 § 1 of the APTU Uniform Rules, 
shall not have the right to vote.

§ 3 The Committee of Technical Experts may either
validate technical standards or adopt uniform technical
prescriptions or refuse to validate or adopt them; it may not 
under any circumstances modify them.

Article 21

Secretary General

§ 1 The Secretary General shall assume the functions of
Secretariat of the Organisation.

§ 2 The Secretary General shall be elected by the
General Assembly for a period of three years, renewable
twice at most.

§ 3 The Secretary General must, in particular:
a) assume the functions of Depositary (Article 36);
b) represent the Organisation externally;
c) send to Member States the decisions taken by the

General Assembly and by the Committees (Article 34 § 1,
Article 35 § 1);

d) carry out the duties entrusted to him by the other
organs of the Organisation;

e) examine proposals of the Member States aiming to
modify the Convention, if necessary with the assistance of
experts;

f) convene the General Assembly and the other
Committees (Article 14 § 3, Article 16 § 2);

g) send to Member States, in due time, the documents
necessary for the meetings of the various organs;

h) draw up the work programme, draft budget and
management report of the Organisation and submit them to 
the Administrative Committee for approval (Article 25);

i) manage the financial affairs of the Organisation
within the limits of the approved budget;

j) endeavour, at the request of one of the parties
concerned, by using his good offices, to settle disputes
between them arising from the interpretation or
application of the Convention;

k) give, at the request of all parties concerned, an
opinion on disputes arising from the interpretation or
application of the Convention;

l) assume the functions which are attributed to him by
Title V;

m) receive communications from the Member States,
international organisations and associations referred to in
Article 16 § 5, and from the undertakings (carriers,
infrastructure managers, etc.) participating in international 
rail traffic, and notify them, where appropriate, to the other 
Member States, international organisations and
associations as well as undertakings;

n) exercise the management of the staff of the
Organisation;

o) inform the Member States, in due time, of any
vacancy in the posts of the Organisation;

p) maintain and publish the lists of lines and services
referred to in Article 24.

§ 4 The Secretary General may, on his own initiative,
present proposals aiming to modify the Convention.

Article 22

Staff of the Organisation

The rights and duties of the staff of the Organisation
shall be laid down by the staff regulation established by the 
Administrative Committee in accordance with Article 15 § 
5, letter c).

Article 23

Bulletin

§ 1 The Organisation shall publish a bulletin which shall 
contain official communications as well as others
necessary or useful with respect to the application of the
Convention.

§ 2 The communications for which the Secretary
General is responsible under the Convention may, if
necessary, be made in the form of a publication in the
Bulletin.
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Article 24

Lists of lines or services

§ 1 The maritime and inland waterway services referred
to in Article 1 of the CIV Uniform Rules and of the CIM
Uniform Rules, on which carriage is performed in addition 
to carriage by rail subject to a single contract of carriage,
shall be included in two lists:

a) the CIV list of maritime and inland waterway
services,

b) the CIM list of maritime and inland waterway
services.

§ 2 The railway lines of a Member State which has
lodged a reservation in accordance with Article 1 § 6 of the 
CIV Uniform Rules or in accordance with Article 1 § 6 of
the CIM Uniform Rules shall be included in two lists in
accordance with that reservation:

a) the CIV list of railway lines,
b) the CIM list of railway lines.

§ 3 Member States shall send to the Secretary General
their notifications concerning the inclusion or deletion of
lines or services referred to in §§ 1 and 2. In so far as they
link Member States, the maritime and inland waterway
services referred to in § 1 shall only be included in the lists
with the agreement of those States; for the deletion of such
a service, notification by one of those States shall suffice.

§ 4 The Secretary General shall notify all Member
States of the inclusion or deletion of a line or a service.

§ 5 Carriage on the maritime and inland waterway
services referred to in § 1 and carriage on the railway lines
referred to in § 2 shall be subject to the provisions of the
Convention on the expiration of one month running from
the date of the notification of their inclusion by the
Secretary General. Such a service or line shall cease to be
subject to the provisions of the Convention on the
expiration of three months running from the date of the
notification of the deletion by the Secretary General, save
in respect of carriage underway which must be finished.

Title IV

FINANCES

Article 25

Work programme. Budget. Accounts.
Management report

§ 1 The work programme, budget and accounts of the
Organisation shall cover a period of two calendar years.

§ 2 The Organisation shall publish a management report 
at least every two years.

§ 3 The total amount of expenditure of the Organisation
shall be fixed, for each budgetary period, by the
Administrative Committee on a proposal by the Secretary
General.

Article 26

Financing the expenditure

§ 1 Subject to §§ 2 to 4, the expenditure of the
Organisation, not covered by other receipts, shall be met
by the Member States as to two fifths on the basis of the
United Nations system of apportioning contributions, and
as to three fifths in proportion to the total length of railway
infrastructure as well as of the maritime and inland
waterway services included in accordance with Article
24 § 1. However, maritime and inland waterway services
shall count only in respect of one-half of the length of their
routes.

§ 2 When a Member State has lodged a reservation in
accordance with Article 1 § 6 of the CIV Uniform Rules or
in accordance with Article 1 § 6 of the CIM Uniform
Rules, the contribution formula referred to in § 1 shall be
applied as follows:

a) instead of the total length of railway infrastructure
on the territory of that Member State only the length of
railway lines included in accordance with Article 24
§ 2 shall be taken into account;

b) the part of the contribution according to the United
Nations system shall be calculated pro rata as a function of
the length of the lines and services included in accordance
with Article 24 §§ 1 and 2 in relation to the total length of
railway infrastructure on the territory of that Member State 
plus the length of the services included in accordance with
Article 24 § 1, but with a minimum of 0.01 per cent.

§ 3 Each Member State shall meet at least 0.25 per cent
and at most 15 per cent of the contributions.

§ 4 The Administrative Committee shall determine the
attributions of the Organisation concerning

a) all the Member States equally and the expenditure
which shall be met by all Member States according to the
formula referred to in § 1,

b) only some of the Member States and the expenditure
which shall be met by those Member States according to
the same formula.

§ 3 shall apply mutatis mutandis. These provisions shall
not affect Article 4 § 3.
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§ 5 The contributions of the Member States to the
expenditure of the Organisation shall be due in the form of
a treasury advance payable in two instalments at the latest
by the 31 October of each of the two years covered by the
budget. The treasury advance shall be fixed on the basis of
the definitive contributions for the two preceding years.

§ 6 When sending the management report and statement
of accounts to the Member States, the Secretary General
shall notify the definitive amount of the contribution for
the two previous calendar years as well as the amount of
the treasury advance in respect of the two calendar years to 
come.

§ 7 After the 31 December of the year the notification is
made by the Secretary General in accordance with § 6, the
amounts due for the last two calendar years shall bear
interest at the rate of five per cent per annum. If, one year
after that date, a Member State has not paid its
contribution, its right to vote shall be suspended until it has 
fulfilled its obligation to pay. On expiry of a further period
of two years, the General Assembly shall consider whether 
the attitude of that State should be regarded as a tacit
denunciation of the Convention and, where necessary,
shall determine the effective date thereof.

§ 8 Contributions overdue shall remain payable in the
cases of denunciation pursuant to § 7 or Article 41, and in
cases of suspension of the right to vote referred to in
[Article 40 § 4, letter b)].

§ 9 Sums not recovered shall be made good out of the
resources of the Organisation.

§ 10 A Member State which has denounced the
Convention may become a Member State again by
accession, provided that it has paid the sums which it
owes.

§ 11 A charge shall be made by the Organisation to
cover the special expenses arising from activities provided
for in Article 21 § 3, letters j) to l). In the cases provided for 
in Article 21 § 3, letters j) and k), that charge shall be
determined by the Administrative Committee on the basis
of a proposal by the Secretary General. In the case
provided for in Article 21 § 3, letter l), Article 31 § 3 shall
apply.

Article 27

Auditing of accounts

§ 1 In the absence of a contrary decision by the General
Assembly pursuant to article 14 § 2, letter k), the auditing
of accounts shall be carried out by the Headquarters State,

according to the rules laid down in this Article and, subject 
to any special directives of the Administrative Committee,
in conformity with the Financial and Accounting
Regulation of the Organisation [Article 15 § 5, letter e)].

§ 2 The Auditor shall audit the accounts of the
Organisation, including all the trust funds and special
accounts, as he considers necessary in order to ensure:

a) that the financial statements are in conformity with
the ledgers and accounts of the Organisation;

b) that the financial transactions which the statements
account for have been carried out in conformity with the
rules and regulations, budgetary provisions and other
directives of the Organisation;

c) that effects and cash held at banks or in the cash box
have either been audited by reference to certificates
received directly from the depositaries, or actually
counted;

d) that the internal checks, including the internal audit
of the accounts, are adequate;

e) that all assets and liabilities as well as all surpluses
and deficits have been posted according to procedures that
he considers satisfactory.

§ 3 Only the Auditor shall be competent to accept in
whole or in part certificates and supporting documents
furnished by the Secretary General. If he considers it
appropriate, he may undertake an examination and
detailed audit of any accounting record relating either to
financial transactions or to supplies and equipment.

§ 4 The Auditor shall have unrestricted access, at any
time, to all ledgers, accounts, accounting documents and
other information which he considers needful.

§ 5 The Auditor shall not be competent to reject such
and such a heading of the accounts, but he shall
immediately draw to the attention of the Secretary General
any transaction of which the regularity or appropriateness
appears to him to be questionable, so that the latter may
take the requisite measures.

§ 6 The Auditor shall present and sign a certificate in
respect of the financial statements with the following
wording: „I have examined the financial statements of the
Organisation for the budgetary period which ended on
31 December ...... My examination consisted of a general
analysis of the accounting methods and the checking of the 
accounting records and other evidence which I judged
necessary in the circumstances.” That certificate shall
indicate, according to the circumstances, that:

a) the financial statements satisfactorily reflect the
financial position at the date of expiry of the period in
question as well as the results of the transactions carried
out during the period which ended on that date;
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b) the financial statements have been drawn up in
accordance with the accounting principles mentioned;

c) the financial principles have been applied in
accordance with procedures which accord with those
adopted during the previous budgetary period;

d) the financial transactions have been carried out in
conformity with the rules and regulations, budgetary
provisions and other directives of the Organisation.

§ 7 In his report on the financial transactions, the
Auditor shall mention:

a) the nature and extent of the audit which he has
carried out;

b) factors connected with the completeness or
correctness of the accounts, including as appropriate:

1. in for mat ion ne ces sa ry for the cor rect in terp re ta ti -
on and as sess ment of the accounts;

2. any sum which ought to have been col lec ted but
which has not been pas sed to ac co unt;

3. any sum which has been the sub ject of a re gu lar or
con di ti o nal ex pen di tu re com mit ment and which
has not been pos ted or which has not been ta ken
into ac co unt in the fi nan ci al sta te ments;

4. ex pen di tu re in sup port of which no suf fi ci ent
 vouchers have been pro du ced;

5. whet her or not led gers have been kept in good and
due form; it is ne ces sa ry to note ca ses whe re the
ma te ri al pre sen ta ti on of the fi nan ci al sta te ments
di ver ges from ac co un ting prin cip les ge ne rally re -
cog ni sed and in va ri ably app li ed;

c) other matters to which the attention of the
Administrative Committee should be drawn, for example:

1. ca ses of fra ud or pre sump ti on of fra ud;

2. was ta ge or ir re gu lar use of funds or ot her as sets of
the Or ga ni sa ti on (even when the ac co unts re lat ing
to the tran sac ti on car ri ed out were in or der);

3. ex pen di tu re which co uld sub se qu ently lead to
con si de rab le costs for the Or ga ni sa ti on;

4. any de fects, ge ne ral or par ti cu lar, in the sys tem of
chec king re ce ipts and ex pen ses or supp li es and
equ ip ment;

5. ex pen di tu re not in con for mity with the in ten ti ons
of the Ad mi nist ra ti ve Com mit tee, ta king ac co unt
of trans fers duly aut ho ri sed wit hin the draft bud -
get;

6. overs tep ping of app rop ri a ti ons, ta king ac co unt of
chan ges re sul ting from trans fers duly aut ho ri sed
wit hin the draft bud get;

7. ex pen di tu re not in con for mity with the aut ho ri sa ti -
ons which go vern it;

d) the correctness or incorrectness of the accounts
relating to supplies and equipment, established from the
inventory and the examination of the ledgers.

In addition, the report may mention transactions which
have been posted in the course of an earlier budgetary
period and about which new information has been
obtained or transactions which are to be carried out in the
course of a later financial period and about which it seems
desirable to inform the Administrative Committee in
advance.

§ 8 The Auditor must on no account include criticisms
in his report without first affording the Secretary General
an opportunity of giving an explanation.

§ 9 The Auditor shall inform the Administrative
Committee and the Secretary General of the findings of the 
audit. He may, in addition, submit any comments that he
considers appropriate about the financial report of the
Secretary General.

§ 10 Where the Auditor has carried out a summary audit
or has not obtained adequate supporting documents, he
must mention the fact in his certificate and his report,
specifying the reasons for his observations as well as the
consequences which result therefrom for the financial
position and the posted financial transactions.

Title V

ARBITRATION

Article 28

Competence

§ 1 Disputes between Member States arising from the
interpretation or application of the Convention, as well
as disputes between Member States and the
Organisation arising from the interpretation or
application of the Protocol on Privileges and
Immunities may, at the request of one of the parties, be
referred to an Arbitration Tribunal. The parties shall
freely determine the composition of the Arbitration
Tribunal and the arbitration procedure.

§ 2 Other disputes arising from the interpretation or
application of the Convention and of other conventions
elaborated by the Organisation in accordance with
Article 2 § 2, if not settled amicably or brought before
the ordinary courts or tribunals may, by agreement
between the parties concerned, be referred to an
Arbitration Tribunal. Articles 29 to 32 shall apply to the
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composition of the Arbitration Tribunal and the
arbitration procedure.

§ 3 Any State may, at the time of its application for
accession to the Convention, reserve the right not to apply
all or part of the provisions of §§ 1 and 2.

§ 4 A State which has made a reservation pursuant to § 3
may withdraw it at any time by informing the Depositary.
This withdrawal shall take effect one month after the date
on which the Depositary notifies it to the Member States.

Article 29

Agreement to refer to arbitration. Registrar

The Parties shall conclude an agreement to refer to
arbitration, which shall, in particular, specify:

a) the subject matter of the dispute;
b) the composition of the Tribunal and the period

agreed for nomination of the arbitrator or arbitrators;
c) the place where it is agreed that the Tribunal is to sit.
The agreement to refer to arbitration must be

communicated to the Secretary General who shall act as
Registrar.

Article 30

Arbitrators

§ 1 A panel of arbitrators shall be established and kept 
up to date by the Secretary General. Each Member State
may nominate two of its nationals to the panel of
arbitrators.

§ 2 The Arbitration Tribunal shall be composed of one,
three or five arbitrators in accordance with the agreement
to refer to arbitration. The arbitrators shall be selected
from persons who are on the panel referred to in § 1.
Nevertheless, if the agreement to refer to arbitration
provides for five arbitrators, each of the parties may select
one arbitrator who is not on the panel. If the agreement to
refer to arbitration provides for a sole arbitrator, he shall be 
selected by mutual agreement between the parties. If the
agreement to refer to arbitration provides for three or five
arbitrators, each party shall select one or two arbitrators as
the case may be; these, by mutual agreement, shall appoint
the third or fifth arbitrator, who shall be President of the
Arbitration Tribunal. If the parties cannot agree on the
selection of a sole arbitrator, or the selected arbitrators
cannot agree on the appointment of a third or fifth
arbitrator, the appointment shall be made by the Secretary
General.

§ 3 The sole arbitrator, or the third or fifth arbitrator,
must be of a nationality other than that of either party,
unless both are of the same nationality.

§ 4 The intervention of a third party in the dispute shall
not affect the composition of the Arbitration Tribunal.

Article 31

Procedure. Costs

§ 1 The Arbitration Tribunal shall decide the procedure
to be followed having regard in particular to the following
provisions:

a) it shall enquire into and determine cases on the basis
of the evidence submitted by the parties, but will not be
bound by their interpretations when it is called upon to
decide a question of law;

b) it may not award more than the claimant has claimed, 
nor anything of a different nature, nor may it award less
than the defendant has acknowledged as due;

c) the arbitration award, setting forth the reasons for the 
decision, shall be drawn up by the Arbitration Tribunal and 
notified to the parties by the Secretary General;

d) save where the mandatory provisions of the law of
the place where the Arbitration Tribunal is sitting
otherwise provide and subject to contrary agreement by
the parties, the arbitration award shall be final.

§ 2 The fees of the arbitrators shall be determined by the
Secretary General.

§ 3 The Tribunal shall determine in its award the amount 
of costs and expenses and shall decide how they and the
fees of the arbitrators are to be apportioned between the
parties.

Article 32

Limitation. Enforcement

§ 1 The commencement of arbitration proceedings shall
have the same effect, as regards the interruption of periods
of limitation, as that attributed by the applicable provisions 
of substantive law to the institution of an action in the
ordinary courts or tribunals.

§ 2 The Arbitration Tribunal’s award shall become
enforceable in each of the Member States on completion of 
the formalities required in the State where enforcement is
to take place. The merits of the case shall not be subject to
review.
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Title VI

MODIFICATION OF THE CONVENTION

Article 33

Competence

§ 1 The Secretary General shall immediately bring to the 
notice of the Member States proposals aiming to modify
the Convention, which have been sent to him by the
Member States or which he has prepared himself.

§ 2 The General Assembly shall take decisions about
proposals aiming to modify the Convention in so far as
§§ 4 to 6 do not provide for another competence.

§ 3 When seized of a modification proposal the General
Assembly may decide, by the majority provided for under
Article 14 § 6, that such proposal is closely linked with one 
or more provisions of the Appendices to the Convention.
In that case as well as in the cases referred to in §§ 4 to 6,
second sentences, the General Assembly is also
empowered to take decisions about the modification of
such provision or provisions of the Appendices.

§ 4 Subject to decisions taken by the General Assembly
in accordance with § 3, first sentence, the Revision
Committee shall take decisions about proposals aiming to
modify:

a) Articles 9 and 27 §§ 2 to 10;
b) the CIV Uniform Rules except Articles 1, 2, 5, 6, 16,

26 to 39, 41 to 53 and 56 to 60;
c) the CIM Uniform Rules except Articles 1, 5, 6 §§ 1

and 2, Articles 8, 12, 13 § 2, Articles 14, 15 §§ 2 and 3,
Article 19 §§ 6 and 7 and Articles 23 to 27, 30 to 33, 36 to
41 and 44 to 48;

d) the CUV Uniform Rules except Articles 1, 4, 5 and 7
to 12;

e) the CUI Uniform Rules except Articles 1, 2, 4, 8 to
15, 17 to 19, 21, 23 to 25;

f) the APTU Uniform Rules except Articles 1, 3 and 9
to 11 and the Annexes of these Uniform Rules;

g) the ATMF Uniform Rules except Articles 1, 3 and 9.
When modification proposals are submitted to the

Revision Committee in accordance with letters a) to g),
one-third of the States represented on the Committee may
require these proposals to be submitted to the General
Assembly for decision.

§ 5 The RID Expert Committee shall take decisions
about proposals aiming to modify the provisions of the
Regulation concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Rail (RID). When such proposals are 
submitted to the RID Expert Committee, onethird of the
States represented on the Committee may require these

proposals to be submitted to the General Assembly for
decision.

§ 6 The Committee of Technical Experts shall decide on 
proposals aiming to modify the Annexes to the APTU
Uniform Rules. When such proposals are submitted to the
Committee of Technical Experts, one-third of the States
represented on the Committee may require these proposals 
to be submitted to the General Assembly for decision.

Article 34

Decisions of the General Assembly

§ 1 Modifications of the Convention decided upon by
the General Assembly shall be notified to the Member
States by the Secretary General.

§ 2 Modifications of the Convention itself, decided
upon by the General Assembly, shall enter into force for all 
Member States twelve months after their approval by
two-thirds of the Member States with the exception of
those which, before the entry into force, have made a
declaration in terms that they do not approve such
modifications.

§ 3 Modifications of the Appendices to the Convention,
decided upon by the General Assembly, shall enter into
force for all Member States twelve months after their
approval by half of the Member States which have not
made a declaration pursuant to Article 42 § 1, first
sentence, with the exception of those which, before the
entry into force, have made a declaration in terms that they
do not approve such modifications and with the exception
of those which have made a declaration pursuant to Article 
42 § 1, first sentence.

§ 4 The Member States shall address their notifications
concerning the approval of modifications of the
Convention decided upon by the General Assembly as
well as their declarations in terms that they do not approve
such modifications, to the Secretary General. The
Secretary General shall give notice of them to the other
Member States.

§ 5 The period referred to in §§ 2 and 3 shall run from
the day of the notification by the Secretary General that the 
conditions for the entry into force of the modifications are
fulfilled.

§ 6 The General Assembly may specify, at the time of
adoption of a modification, that it is such that any Member
State which will have made a declaration pursuant to § 2 or 
§ 3 and which will not have approved the modification
within the period of eighteen months running from its
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entry into force will cease, on the expiration of this period,
to be a Member State of the Organisation.

§ 7 When decisions of the General Assembly concern
Appendices to the Convention, the application of the
Appendix in question shall be suspended, in its entirety,
from the entry into force of the decisions, for traffic with
and between the Member States which have, in accordance 
with § 3, opposed the decisions within the period allowed.
The Secretary General shall notify the Member States of
that suspension; it shall come to an end on the expiration of 
a month from the day on which the Secretary General
notified the other Member States of the withdrawal of
opposition.

Article 35

Decisions of the Committees

§ 1 Modifications of the Convention, decided upon by
the Committees, shall be notified to the Member States by
the Secretary General.

§ 2 Modifications of the Convention itself, decided
upon by the Revision Committee, shall enter into force for
all Member States on the first day of the twelfth month
following that during which the Secretary General has
given notice of them to the Member States. Member States
may formulate an objection during the four months from
the day of the notification. In the case of objection by
one-quarter of the Member States, the modification shall
not enter into force. If a Member State formulates an
objection against a decision of the Revision Committee
within the period of four months and it denounces the
Convention, the denunciation shall take effect on the date
provided for the entry into force of that decision.

§ 3 Modifications of Appendices to the Convention,
decided upon by the Revision Committee, shall enter into
force for all Member States on the first day of the twelfth
month following that during which the Secretary General
has given notice of them to the Member States.
Modifications decided upon by the RID Expert Committee 
or by the Committee of Technical Experts shall enter into
force for all Member States on the first day of the sixth
month following that during which the Secretary General
has given notice of them to the Member States.

§ 4 Member States may formulate an objection within
the period of four months from the day of the notification
referred to in § 3. In the case of objection by one-quarter of
the Member States, the modification shall not enter into
force. In the Member States which have formulated
objections against a decision within the period allowed,
the application of the Appendix in question shall be

suspended, in its entirety, from the moment the decisions
take effect, in so far as concerns traffic with and between
those Member States. However, in the case of objection to
the validation of a technical standard or to the adoption of a 
uniform technical prescription, only that standard or
prescription shall be suspended in respect of traffic with
and between the Member States from the time the
decisions take effect; the same shall apply in the case of a
partial objection.

§ 5 The Secretary General shall notify the Member
States of the suspensions referred to in § 4; the application
shall no longer be suspended after the expiry of a period of
one month from the day when the Secretary General has
given notice to the other Member States of the withdrawal
of such an objection.

§ 6 In the determination of the number of objections
referred to in §§ 2 and 4, Member States which

a) do not have the right to vote (Article 14 § 5, Article
26 § 7 or Article 40 § 4),

b) are not members of the Committee concerned
(article 16 § 1, second sentence),

c) have made a declaration in accordance with Article 9 
§ 1 of the APTU Uniform Rules shall not be taken into
account.

Title VII

FINAL PROVISIONS

Article 36

Depositary

§ 1 The Secretary General shall be the Depositary of this 
Convention. His functions as the Depositary shall be those
set forth in Part VII of the Vienna Convention on the Law
of Treaties of 23 May 1969.

§ 2 When a dispute arises between a Member State and
the Depositary about the performance of his functions, the
Depositary or the Member State concerned must bring the
question to the attention of the other Member States or, if
appropriate, submit it for resolution by the Administrative
Committee.

Article 37

Accession to the Convention

§ 1 Accession to the Convention shall be open to any
State on the territory of which railway infrastructure is
operated.
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§ 2 A State wishing to accede to the Convention shall
address an application to the Depositary. The Depositary
shall notify it to the Member States.

§ 3 The application shall be deemed to be accepted three 
months after the notification referred to in § 2, unless five
Member States lodge objections with the Depositary. The
Depositary shall, without delay, notify the applicant State
as well as the Member States accordingly. The accession
shall take effect on the first day of the third month
following that notification.

§ 4 In the event of opposition from at least five Member
States within the period provided for in § 3, the application 
for accession shall be submitted to the General Assembly
for decision.

§ 5 Subject to Article 42, any accession to the
Convention may only relate to the Convention in its
version in force at the time when the accession takes effect.

Article 38

Accession of regional economic integration
organisations

§ 1 Accession to the Convention shall be open to
regional economic integration organisations which have 
competence to adopt their own legislation binding on
their Member States, in respect of the matters covered
by this Convention and of which one or more Member
States are members. The conditions of that accession
shall be defined in an agreement concluded between the
Organisation and the regional organisation.

§ 2 The regional organisation may exercise the rights
enjoyed by its members by virtue of the Convention to the
extent that they cover matters for which it is competent.
This applies also to the obligations imposed on the
Member States pursuant to the Convention, with the
exception of the financial obligations referred to in Article
26.

§ 3 For the purposes of the exercise of the right to vote 
and the right to object provided for in Article 35 §§ 2
and 4, the regional organisation shall enjoy the number
of votes equal to those of its members which are also
Member States of the Organisation. The latter may only
exercise their rights, in particular their right to vote, to
the extent allowed by § 2. The regional organisation
shall not enjoy the right to vote in respect of Title IV.

§ 4 Article 41 shall apply mutatis mutandis to the
termination of the accession.

Article 39

Associate Members

§ 1 Any State on whose territory railway infrastructure
is operated may become an Associate Member of the
Organisation. Article 32 §§ 2 to 5 shall apply mutatis
mutandis.

§ 2 An Associate Member may participate in the work of 
the organs mentioned in Article 13 § 1, letters a) and c) to f)
only in an advisory capacity. An Associate Member may
not be designated as a member of the Administrative
Committee. It shall contribute to the expenditure of the
Organisation with 0.25 per cent of the contributions
(Article 26 § 3).

§ 3 Article 41 shall apply mutatis mutandis to the
termination of the association.

Article 40

Suspension of membership

§ 1 A Member State may request, without denouncing
the Convention, a suspension of its membership of the
Organisation, when international rail traffic is no longer
carried out on its territory for reasons not attributable to
that Member State.

§ 2 The Administrative Committee shall take a decision
about a request for suspension of membership. The request 
must be lodged with the Secretary General at least three
months before a session of the Committee.

§ 3 The suspension of membership shall enter into force
on the first day of the month following the notification by
the Secretary General of the decision of the Administrative 
Committee. The suspension of membership shall terminate 
with the notification by the Member State that
international rail traffic on its territory is restored. The
Secretary General shall, without delay, give notice of it to
the other Member States.

§ 4 Suspension of membership shall have as a
consequence:

a) to free the Member State from its obligation to
contribute to the financing of the expenses of the
Organisation;

b) to suspend the right to vote in the organs of the
Organisation;

c) to suspend the right to object pursuant to Article
34 §§ 2 and 3 and Article 35 §§ 2 and 4.
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Article 41

Denunciation of the Convention

§ 1 The Convention may be denounced at any time.

§ 2 Any Member State which wishes to denounce the
Convention shall so inform the Depositary. The
denunciation shall take effect on 31 December of the
following year.

Article 42

Declarations and reservations to the Convention

§ 1 Any Member State may declare, at any time, that it
will not apply in their entirety certain Appendices to the
Convention. Furthermore, reservations as well as
declarations not to apply certain provisions of the
Convention itself or of its Appendices shall only be
allowed if such reservations and declarations are expressly 
provided for by the provisions themselves.

§ 2 The reservations and declarations shall be addressed
to the Depositary. They shall take effect at the moment the
Convention enters into force for the State concerned. Any
declaration made after that entry into force shall take effect 
on 31 December of the year following the declaration. The
Depositary shall give notice of this to the Member States.

Article 43

Dissolution of the Organisation

§ 1 The General Assembly may decide upon a
dissolution of the Organisation and the possible transfer of
its attributions to another intergovernmental organisation
laying down, where appropriate, with that organisation the 
conditions of this transfer.

§ 2 In the case of the dissolution of the Organisation, its
assets shall be distributed between the Member States
which have been members of the Organisation, without
interruption, during the last five calendar years preceding
that of the decision pursuant to § 1, this in proportion to the 
average percentage rate at which they have contributed to
the expenses of the Organisation during these five
preceding years.

Article 44

Transitional provision

In the cases provided for in Article 34 § 7, Article 35 § 4, 
Article 41 § 1 and Article 42 the law in force at the time of

the conclusion of contracts subject to the CIV Uniform
Rules, the CIM Uniform Rules, the CUV Uniform Rules or 
the CUI Uniform Rules shall remain applicable to existing
contracts.

Article 45

Texts of the Convention

§ 1 The Convention shall be expressed in the English,
French and German languages. In case of divergence,
the French text shall prevail.

§ 2 On a proposal of one of the States concerned, the
Organisation shall publish an official translation of the
Convention into other languages, in so far as one of
these languages is an official language on the territory
of at least two Member States. These translations shall
be prepared in cooperation with the competent services
of the Member States concerned.

Protocol on the Privileges and Immunities
 of the Intergovernmental

Organisation for International Carriage by Rail
(OTIF)

Article 1

Immunity from jurisdiction, execution and seizure

§ 1 Within the scope of its official activities, the
Organisation shall enjoy immunity from jurisdiction
and execution save:

a) to the extent that the Organisation shall have
expressly waived such immunity in a particular case;

b) in the case of a civil action brought by a third
party;

c) in the case of a counter-claim directly connected
with principal proceedings commenced by the
Organisation;

d) in the case of attachment by order of a court or
tribunal, of the salary, wages and other emoluments
payable by the Organisation to a member of its staff.

§ 2 The property and other assets of the Organisation,
wherever situated, shall be immune from any form
of requisition, confiscation, sequestration and any other
form of seizure or distraint, except to the extent that this
is rendered necessary as a temporary measure by the
prevention of accidents involving motor vehicles
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belonging to or operated on behalf of the Organisation
and by enquiries in connection with such accidents.

Article 2

Safeguards against expropriation

If expropriation is necessary in the public interest, all
the appropriate steps must be taken to avoid interference
with the exercise by the Organisation of its activities and
adequate prompt compensation must be paid in advance.

Article 3

Exemption from taxes

§ 1 Each Member State shall exempt the Organisation,
its property and income, from direct taxes in respect of the
exercise of its official activities. Where purchases or
services of substantial value which are strictly necessary
for the exercise of the official activities of the Organisation 
are made or used by the Organisation and where the price
of such purchases or services includes taxes or duties,
appropriate measures shall, whenever possible, be taken
by the Member States to grant exemption from such taxes
and duties or to reimburse the amount thereof.

§ 2 No exemption shall be granted in respect of taxes or
charges which are no more than payment for services
rendered.

§ 3 Goods acquired in accordance with § 1 may not be
sold or given away, nor used otherwise than in accordance
with the conditions laid down by the Member State which
has granted the exemptions.

Article 4

Exemption from duties and taxes

§ 1 Goods imported or exported by the Organisation and 
strictly necessary for the exercise of its official activities,
shall be exempt from all duties and taxes levied on import
or export.

§ 2 No exemption shall be granted under this Article in
respect of goods purchased or imported, or services
provided, for the personal benefit of the members of the
staff of the Organisation.

§ 3 Article 3 § 3 shall apply mutatis mutandis to goods
imported in accordance with § 1.

Article 5

Official activities

The official activities of the Organisation referred to in
this Protocol are those activities which correspond to the
aim defined in Article 2 of the Convention.

Article 6

Monetary transactions

The Organisation may receive and hold any kind of
funds, currency, cash or securities. It may dispose of them
freely for any purpose provided for by the Convention and
hold accounts in any currency to the extent required to
meet its obligations.

Article 7

Communications

For its official communications and the transmission of
all its documents, the Organisation shall enjoy treatment
no less favourable than that accorded by each Member
State to other comparable international organisations.

Article 8

Privileges and immunities of representatives
 of Member States

Representatives of Member States shall, while
exercising their functions and during journeys made on
official business, enjoy the following privileges and
immunities on the territory of each Member State:

a) immunity from jurisdiction, even after the
termination of their mission, in respect of acts, including
words spoken and written, done by them in the exercise of
their functions; such immunity shall not apply, however, in 
the case of loss or damage arising from an accident caused
by a motor vehicle or any other means of transport
belonging to or driven by a representative of a State, nor in
the case of a traffic offence involving such a means of
transport;

b) immunity from arrest and from detention pending
trial, save when apprehended flagrante delicto;

c) immunity from seizure of their personal luggage
save when apprehended flagrante delicto;

d) inviolability for all their official papers and
documents;
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e) exemption for themselves and their spouses from all
measures restricting entry and from all aliens’ registration
formalities;

f) the same facilities regarding currency and exchange
control as those accorded to representatives of foreign
Governments on temporary official missions.

Article 9

Privileges and immunities of members
 of the staff of the Organisation

The members of the staff of the Organisation shall,
while exercising their functions, enjoy the following
privileges and immunities on the territory of each
Member State:

a) immunity from jurisdiction in respect of acts,
including words spoken and written, done by them in the 
exercise of their functions and within the limits of their
prerogatives; such immunity shall not apply, however,
in the case of loss or damage arising from an accident
caused by a motor vehicle or any other means of
transport belonging to or driven by a member of the staff 
of the Organisation, nor in the case of a traffic offence
involving such a means of transport; the members of the
staff shall continue to enjoy such immunity, even after
they have left the service of the Organisation;

b) inviolability for all their official papers and
documents;

c) the same exemptions from measures restricting
immigration and governing aliens’ registration as are
normally accorded to members of staff of international
organisations; members of their families forming part of 
their households shall enjoy the same facilities;

d) exemption from national income tax, subject to
the introduction for the benefit of the Organisation of an
internal tax on salaries, wages and other emoluments
paid by the Organisation; nevertheless the Member
States may take these salaries, wages and emoluments
into account for the purpose of assessing the amount of
tax to be charged on income from other sources;
Member States shall not be obliged to apply this
exemption from tax to payments, retirement pensions
and survivor’s pensions paid by the Organisation to its
former members of staff or their assigns;

e) in respect of exchange control, the same privileges 
as are normally accorded to staff members of
international organisations;

f) in a time of international crisis, the same
repatriation facilities for themselves and members of
their families forming part of their households as are
normally accorded to members of the staff of
international organisations.

Article 10

Privileges and immunities of experts

Experts upon whose services the Organisation calls
shall, while exercising their functions in relation to, or
undertaking missions on behalf of, the Organisation,
enjoy the following privileges and immunities to the
extent that these are necessary for the exercise of their
functions, including during journeys made in the
exercise of their functions and in the course of such
missions:

a) immunity from jurisdiction in respect of acts,
including words spoken and written, done by them in the 
exercise of their functions; such immunity shall not
apply, however, in the case of loss or damage arising
from an accident caused by a motor vehicle or any other
means of transport belonging to or driven by an expert,
nor in the case of a traffic offence involving such a
means of transport; experts shall continue to enjoy such
immunity even after they have ceased to exercise their
functions in relation to the Organisation;

b) inviolability for all their official papers and
documents;

c) the exchange control facilities necessary for the
transfer of their remuneration;

d) the same facilities, in respect of their personal
luggage, as are accorded to agents of foreign
Governments on temporary official missions.

Article 11

Purpose of privileges and immunities accorded

§ 1 The privileges and immunities provided for in this
Protocol shall be instituted solely to ensure, in all
circumstances, the unimpeded functioning of the
Organisation and the complete independence of the
persons to whom they are accorded. The competent
authorities shall waive any immunity in all cases where
retaining it might impede the course of justice and where it
can be waived without prejudicing the achievement of the
purpose for which it was accorded.

§ 2 The competent authorities for the purposes of § 1
shall be

a) the Member States, in respect of their
representatives;

b) the Administrative Committee, in respect of the
Secretary General;

c) the Secretary General, in respect of other members of 
the staff of the Organisation and of experts upon whose
services the Organisation calls.
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Article 12

Prevention of abuse

§ 1 None of the provisions of this Protocol may call into
question the right of each Member State to take every
necessary precaution in the interests of its public security.

§ 2 The Organisation shall co-operate at all times with
the competent authorities of the Member States in order to
facilitate the proper administration of justice, to ensure the
observance of the laws and prescriptions of the Member
States concerned and to prevent any abuse which might
arise out of the privileges and immunities provided for in
this Protocol.

Article 13

Treatment of own nationals

No Member State shall be obliged to accord the
privileges and immunities referred to in this Protocol
under

a) Article 8, excluding letter d),
b) Article 9, excluding letters a), b) and d),
c) Article 10, excluding letters a) and b), to its own

nationals or to persons who have their permanent
residence in that State.

Article 14

Complementary agreements

The Organisation may conclude with one or more
Member States complementary agreements to give effect
to this Protocol as regards such Member State or Member
States, and other agreements to ensure the proper
functioning of the Organisation.

Uniform Rules concerning the Contract of
International Carriage of Passengers by Rail 

(CIV – Appendix A to the Convention)

Title I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Scope

§ 1 These Uniform Rules shall apply to every contract of 
carriage of passengers by rail for reward or free of charge,

when the place of departure and the place of destination
are situated in two different Member States, irrespective of 
the domicile or the place of business and the nationality of
the parties to the contract of carriage.

§ 2 When international carriage being the subject of a
single contract includes carriage by road or inland
waterway in internal traffic of a Member State as a
supplement to transfrontier carriage by rail, these Uniform
Rules shall apply.

§ 3 When international carriage being the subject of a
single contract of carriage includes carriage by sea or
transfrontier carriage by inland waterway as a supplement
to carriage by rail, these Uniform Rules shall apply if the
carriage by sea or inland waterway is performed on
services included in the lists of services provided for in
Article 24 § 1 of the Convention.

§ 4 These Uniform Rules shall also apply, as far as the
liability of the carrier in case of death of, or personal injury
to, passengers is concerned, to persons accompanying a
consignment whose carriage is effected in accordance with 
the CIM Uniform Rules.

§ 5 These Uniform Rules shall not apply to carriage
performed between stations situated on the territory of
neighbouring States, when the infrastructure of these
stations is managed by one or more infrastructure
managers subject to only one of those States.

§ 6 Any State which is a party to a convention
concerning international through carriage of passengers by 
rail comparable with these Uniform Rules may, when it
makes an application for accession to the Convention,
declare that it will apply these Uniform Rules only to
carriage performed on a part of the railway infrastructure
situated on its territory.

This part of the railway infrastructure must be precisely
defined and connected to the railway infrastructure of a
Member State. When a State has made the
above-mentioned declaration, these Uniform Rules shall
apply only on the condition

a) that the place of departure or of destination, as well
as the route designated in the contract of carriage, is
situated on the specified infrastructure or

b) that the specified infrastructure connects the
infrastructure of two Member States and that it has been
designated in the contract of carriage as a route for transit
carriage.

§ 7 A State which has made a reservation in accordance
with § 6 may withdraw it at any time by notification to the
Depositary. This withdrawal shall take effect one month
after the day on which the Depositary notifies it to the
Member States. The declaration shall cease to have effect
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when the convention referred to in § 6, first sentence,
ceases to be in force 2 for that State.

Article 2

Declaration concerning liability in case of death of,
 or personal injury to, passengers

§ 1 Any State may, at any time, declare that it will not
apply to passengers involved in accidents occurring on its
territory the whole of the provisions concerning the
liability of the carrier in case of death of, or personal injury
to, passengers, when such passengers are nationals of, or
have their usual place of residence in, that State.

§ 2 A State which has made a declaration in accordance
with § 1 may withdraw it at any time by notification to the
Depositary. This withdrawal shall take effect one month
after the day on which the Depositary notifies it to the
Member States.

Article 3

Definitions

For purposes of these Uniform Rules, the term
a) ,,carrier” means the contractual carrier with whom 

the passenger has concluded the contract of carriage
pursuant to these Uniform Rules, or a successive carrier
who is liable on the basis of this contract;

b) ,,substitute carrier” means a carrier, who has not
concluded the contract of carriage with the passenger,
but to whom the carrier referred to in letter a) has
entrusted, in whole or in part, the performance of the
carriage by rail;

c) ,,General Conditions of Carriage” means the
conditions of the carrier in the form of general
conditions or tariffs legally in force in each Member
State and which have become, by the conclusion of the
contract of carriage, an integral part of it;

d) ,,vehicle” means a motor vehicle or a trailer
carried on the occasion of the carriage of passengers.

Article 4

Derogations

§ 1 The Member States may conclude agreements which 
provide for derogations from these Uniform Rules for
carriage performed exclusively between two stations on
either side of the frontier, when there is no other station
between them.

§ 2 For carriage performed between two Member States, 
passing through a State which is not a Member State, the
States concerned may conclude agreements which
derogate from these Uniform Rules.

§ 3 Subject to other provisions of public international
law, two or more Member States may set between
themselves conditions under which carriers are subject to
the obligation to 3 carry passengers, luggage, animals and
vehicles in traffic between those States.

§ 4 Agreements referred to in §§ 1 to 3 as well as their
coming into force shall be notified to the
Intergovernmental Organisation for International Carriage 
by Rail. The Secretary General of the Organisation shall
notify the Member States and interested undertakings of
this.

Article 5

Mandatory law

Unless provided otherwise in these Uniform Rules, any
stipulation which, directly or indirectly, would derogate
from these Uniform Rules shall be null and void. The
nullity of such a stipulation shall not involve the nullity of
the other provisions of the contract of carriage.
Nevertheless, a carrier may assume a liability greater and
obligations more burdensome than those provided for in
these Uniform Rules.

Title II

CONCLUSION AND PERFORMANCE OF THE
CONTRACT OF CARRIAGE

Article 6

Contract of carriage

§ 1 By the contract of carriage the carrier shall
undertake to carry the passenger as well as, where
appropriate, luggage and vehicles to the place of
destination and to deliver the luggage and vehicles at the
place of destination.

§ 2 The contract of carriage must be confirmed by one or 
more tickets issued to the passenger. However, subject to
Article 9 the absence, irregularity or loss of the ticket shall
not affect the existence or validity of the contract which
shall remain subject to these Uniform Rules.

§ 3 The ticket shall be prima facie evidence of the
conclusion and the contents of the contract of carriage.

2006/128. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9359



Article 7

Ticket

§ 1 The General Conditions of Carriage shall determine
the form and content of tickets as well as the language and
characters in which they are to be printed and made out.

§ 2 The following, at least, must be entered on the ticket:
a) the carrier or carriers;
b) a statement that the carriage is subject,

notwithstanding any clause to the contrary, to these
Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

c) any other statement necessary to prove the
conclusion and contents of the contract of carriage and
enabling the passenger to assert the rights resulting from
this contract.

§ 3 The passenger must ensure, on receipt of the ticket,
that it has been made out in accordance with his
instructions.

§ 4 The ticket shall be transferable if it has not been
made out in the passenger’s name and if the journey has
not begun.

§ 5 The ticket may be established in the form of
electronic data registration, which can be transformed into
legible written symbols. The procedure used for the
registration and treatment of data must be equivalent from
the functional point of view, particularly so far as concerns 
the evidential value of the ticket represented by those data.

Article 8

Payment and refund of the carriage charge

§ 1 Subject to a contrary agreement between the
passenger and the carrier, the carriage charge shall be
payable in advance.

§ 2 The General Conditions of Carriage shall determine
under what conditions a refund of the carriage charge shall
be made.

Article 9

Right to be carried. Exclusion from carriage

§ 1 The passenger must, from the start of his journey, be
in possession of a valid ticket and produce it on the
inspection of tickets. The General Conditions of Carriage
may provide

a) that a passenger who does not produce a valid
ticket must pay, in addition to the carriage charge, a
surcharge;

b) that a passenger who refuses to pay the carriage
charge or the surcharge upon demand may be required to 
discontinue his journey;

c) if and under what conditions a refund of the
surcharge shall be made.

§ 2 The General Conditions of Carriage may provide
that passengers who

a) present a danger for safety and the good
functioning of the operations or for the safety of other
passengers,

b) inconvenience other passengers in an intolerable
manner, shall be excluded from carriage or may be
required to discontinue their journey and that such
persons shall not be entitled to a refund of their carriage
charge or of any charge forthe carriage of registered
luggage they may have paid.

Article 10

Completion of administrative formalities

The passenger must comply with the formalities
required by customs or other administrative authorities.

Article 11

Cancellation and late running of trains. Missed
connections

The carrier must, where necessary, certify on the ticket
that the train has been cancelled or the connection missed.

Title III

CARRIAGE OF HAND LUGGAGE, ANIMALS,
REGISTERED LUGGAGE AND VEHICLES

Chapter I

COMMON PROVISIONS

Article 12

Acceptable articles and animals

§ 1 The passenger may take with him articles which
can be handled easily (hand luggage) and also live
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animals in accordance with the General Conditions of
Carriage. Moreover, the passenger may take with him
cumbersome articles in accordance with the special
provisions, contained in the General Conditions of
Carriage. Articles and animals likely to annoy or
inconvenience passengers or cause damage shall not be
allowed as hand luggage.

§ 2 The passenger may consign articles and animals as
registered luggage in accordance with the General
Conditions of Carriage.

§ 3 The carrier may allow the carriage of vehicles on the
occasion of the carriage of passengers in accordance with
special provisions, contained in the General Conditions of
Carriage.

§ 4 The carriage of dangerous goods as hand luggage,
registered luggage as well as in or on vehicles which, in
accordance with this Title are carried by rail, must comply
with the Regulation concerning the Carriage of Dangerous 
Goods by Rail (RID).

Article 13

Examination

§ 1 When there is good reason to suspect a failure to
observe the conditions of carriage, the carrier shall have
the right to examine whether the articles (hand luggage,
registered luggage, vehicles including their loading)
and animals carried comply with the conditions of
carriage, unless the laws and prescriptions of the State in 
which the examination would take place prohibit such
examination. The passenger must be invited to attend
the examination. If he does not appear or cannot be
reached, the carrier must require the presence of two
independent witnesses.

§ 2 If it is established that the conditions of carriage
have not been respected, the carrier can require the
passenger to pay the costs arising from the examination.

Article 14

Completion of administrative formalities

The passenger must comply with the formalities
required by customs or other administrative authorities
when, on being carried, he has articles (hand luggage,
registered luggage, vehicles including their loading) or
animals carried. He shall be present at the inspection of

these articles save where otherwise provided by the laws
and prescriptions of each State.

Chapter II

HAND LUGGAGE AND ANIMALS

Article 15

Supervision

It shall be the passenger’s responsibility to supervise the 
hand luggage and animals that he takes with him.

Chapter III

REGISTERED LUGGAGE

Article 16

Consignment of registered luggage

§ 1 The contractual obligations relating to the
forwarding of registered luggage must be established by a
luggage registration voucher issued to the passenger.

§ 2 Subject to Article 22 the absence, irregularity or loss
of the luggage registration voucher shall not affect the
existence or the validity of the agreements concerning the
forwarding of the registered luggage, which shall remain
subject to these Uniform Rules.

§ 3 The luggage registration voucher shall be prima
facie evidence of the registration of the luggage and the
conditions of its carriage.

§ 4 Subject to evidence to the contrary, it shall be
presumed that when the carrier took over the registered
luggage it was apparently in a good condition, and that the
number and the mass of the items of luggage corresponded
to the entries on the luggage registration voucher.

Article 17

Luggage registration voucher

§ 1 The General Conditions of Carriage shall determine
the form and content of the luggage registration voucher as 
well as the language and characters in which it is to be
printed and made out. Article 7 § 5 shall apply mutatis
mutandis.
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§ 2 The following, at least, must be entered on the
luggage registration voucher:

a) the carrier or carriers;
b) a statement that the carriage is subject,

notwithstanding any clause to the contrary, to these
Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

c) any other statement necessary to prove the
contractual obligations relating to the forwarding of the
registered luggage and enabling the passenger to assert the
rights resulting from the contract of carriage.

§ 3 The passenger must ensure, on receipt of the luggage 
registration voucher, that it has been made out in
accordance with his instructions.

Article 18

Registration and carriage

§ 1 Save where the General Conditions of Carriage
otherwise provide, luggage shall be registered only on
production of a ticket valid at least as far as the destination
of the luggage. In other respects the registration of luggage 
shall be carried out in accordance with the prescriptions in
force at the place of consignment.

§ 2 When the General Conditions of Carriage provide
that luggage may be accepted for carriage without
production of a ticket, the provisions of these Uniform
Rules determining the rights and obligations of the
passenger in respect of his registered luggage shall apply
mutatis mutandis to the consignor of registered luggage.

§ 3 The carrier can forward the registered luggage by
another train or by another mode of transport and by a
different route from that taken by the passenger.

Article 19

Payment of charges for the carriage of registered
luggage

Subject to a contrary agreement between the passenger
and the carrier, the charge for the carriage of registered
luggage shall be payable on registration.

Article 20

Marking of registered luggage

The passenger must indicate on each item of registered
luggage in a clearly visible place, in a sufficiently durable
and legible manner:

a) his name and address,
b) the place of destination.

Article 21

Right to dispose of registered luggage

§ 1 If circumstances permit and if customs requirements
or the requirements of other administrative authorities are
not thereby contravened, the passenger can request
luggage to be handed back at the place of consignment on
surrender of the luggage registration voucher and, if the
General Conditions of Carriage so require, on production
of the ticket.

§ 2 The General Conditions of Carriage may contain
other provisions concerning the right to dispose of
registered luggage, in particular modifications of the place
of destination and the possible financial consequences to
be borne by the passenger.

Article 22

Delivery

§ 1 Registered luggage shall be delivered on surrender
of the luggage registration voucher and, where
appropriate, on payment of the amounts chargeable against 
the consignment. The carrier shall be entitled, but not
obliged, to examine whether the holder of the voucher is
entitled to take delivery.

§ 2 It shall be equivalent to delivery to the holder of the
luggage registration voucher if, in accordance with the
prescriptions in force at the place of destination:

a) the luggage has been handed over to the customs or
octroi authorities at their premises or warehouses, when
these are not subject to the carrier’s supervision;

b) live animals have been handed over to third parties.

§ 3 The holder of the luggage registration voucher may
require delivery of the luggage at the place of destination
as soon as the agreed time and, where appropriate, the time
necessary for the operations carried out by customs or
other administrative authorities, has elapsed.

§ 4 Failing surrender of the luggage registration
voucher, the carrier shall only be obliged to deliver the
luggage to the person proving his right thereto; if the proof
offered appears insufficient, the carrier may require
security to be given.

§ 5 Luggage shall be delivered at the place of
destination for which it has been registered.
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§ 6 The holder of a luggage registration voucher whose
luggage has not been delivered may require the day and
time to be endorsed on the voucher when he requested
delivery in accordance with § 3.

§ 7 The person entitled may refuse to accept the luggage
if the carrier does not comply with his request to carry out
an examination of the registered luggage in order to
establish alleged damage.

§ 8 In all other respects delivery of luggage shall be
carried out in accordance with the prescriptions in force at
the place of destination.

Chapter IV

VEHICLES

Article 23

Conditions of carriage

The special provisions governing the carriage of
vehicles, contained in the General Conditions of Carriage,
shall specify in particular the conditions governing
acceptance for carriage, registration, loading and carriage,
unloading and delivery as well as the obligations of the
passenger.

Article 24

Carriage voucher

§ 1 The contractual obligations relating to the carriage
of vehicles must be established by a carriage voucher
issued to the passenger. The carriage voucher may be
integrated into the passenger’s ticket.

§ 2 The special provisisons governing the carriage of
vehicles, contained in the General Conditions of Carriage,
shall determine the form and content of the carriage
voucher as well as the language and the characters in
which it is to be printed and made out. Article § 5 shall
apply mutatis mutandis.

§ 3 The following, at least, must be entered on the
carriage voucher:

a) the carrier or carriers;
b) a statement that the carriage is subject,

notwithstanding any clause to the contrary, to these
Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

c) any other statement necessary to prove the
contractual obligations relating to the carriage of vehicles

and enabling the passenger to assert the rights resulting
from the contract of carriage.

§ 4 The passenger must ensure, on receipt of the carriage 
voucher, that it has been made out in accordance with his
instructions.

Article 25

Applicable law

Subject to the provisions of this Chapter, the provisions
of Chapter III relating to the carriage of luggage shall
apply to vehicles.

Title IV

LIABILITY OF THE CARRIER

Chapter I

LIABILITY IN CASE OF DEATH OF, OR PERSONAL
INJURY TO, PASSENGERS

Article 26

Basis of liability

§ 1 The carrier shall be liable for the loss or damage
resulting from the death of, personal injuries to, or any other
physical or mental harm to, a passenger, caused by an
accident arising out of the operation of the railway and
happening while the passenger is in, entering or alighting
from railway vehicles whatever the railway infrastructure
used.

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability
a) if the accident has been caused by circumstances not

connected with the operation of the railway and which the
carrier, in spite of having taken the care required in the
particular circumstances of the case, could not avoid and
the consequences of which he was unable to prevent;

b) to the extent that the accident is due to the fault of the 
passenger;

c) if the accident is due to the behaviour of a third party
which the carrier, in spite of having taken the care required
in the particular circumstances of the case, could not avoid
and the consequences of which he was unable to prevent;
another undertaking using the same railway infrastructure
shall not be considered as a third party; the right of
recourse shall not be affected.

§ 3 If the accident is due to the behaviour of a third party
and if, in spite of that, the carrier is not entirely relieved of
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his liability in accordance with § 2, letter c), he shall be
liable in full up to the limits laid down in these Uniform
Rules but without prejudice to any right of recourse which
the carrier may have against the third party.

§ 4 These Uniform Rules shall not affect any liability
which may be incurred by the carrier in cases not provided
for in § 1.

§ 5 If carriage governed by a single contract of carriage
is performed by successive carriers, the carrier bound
pursuant to the contract of carriage to provide the service
of carriage in the course of which the accident happened
shall be liable in case of death of, and personal injuries to,
passengers. When this service has not been provided by
the carrier, but by a substitute carrier, the two carriers shall
be jointly and severally liable in accordance with these
Uniform Rules.

Article 27

Damages in case of death

§ 1 In case of death of the passenger the damages shall
comprise:

a) any necessary costs following the death, in particular 
those of transport of the body and the funeral expenses;

b) if death does not occur at once, the damages
provided for in Article 28.

§ 2 If, through the death of the passenger, persons whom
he had, or would have had, a legal duty to maintain are
deprived of their support, such persons shall also be
compensated for that loss. Rights of action for damages of
persons whom the passenger was maintaining without being
legally bound to do so, shall be governed by national law.

Article 28

Damages in case of personal injury

In case of personal injury or any other physical or
mental harm to the passenger the damages shall comprise:

a) any necessary costs, in particular those of treatment
and of transport;

b) compensation for financial loss, due to total or
partial incapacity to work, or to increased needs.

Article 29

Compensation for other bodily harm

National law shall determine whether and to what extent 
the carrier must pay damages or bodily harm other than
that for which there is provision in Articles 27 and 28.

Article 30

Form and amount of damages in case of 
death and personal injury

§ 1 The damages under Article 27 § 2 and Article 28,
letter b) must be awarded in the form of a lump sum.
However, if national law permits payment of an annuity,
the damages shall be awarded in that form if so requested
by the injured passenger or by the persons entitled referred
to in Article 27 § 2.

§ 2 The amount of damages to be awarded pursuant to
§ 1 shall be determined in accordance with national law.
However, for the purposes of these Uniform Rules, the
upper limit per passenger shall be set at 175,000 units of
account as a lump sum or as an annual annuity
corresponding to that sum, where national law provides for 
an upper limit of less than that amount.

Article 31

Other modes of transport

§ 1 Subject to § 2, the provisions relating to the liability
of the carrier in case of death of, or personal injury to,
passengers shall not apply to loss or damage arising in the
course of 13 carriage which, in accordance with the
contract of carriage, was not carriage by rail.

§ 2 However, where railway vehicles are carried by
ferry, the provisions relating to liability in case of death of,
or personal injury to, passengers shall apply to loss or
damage referred to in Article 26 § 1 and Article 33 § 1,
caused by an accident arising out of the operation of the
railway and happening while the passenger is in, entering
or alighting from the said vehicles.

§ 3 When, because of exceptional circumstances, the
operation of the railway is temporarily suspended and the
passengers are carried by another mode of transport, the
carrier shall be liable pursuant to these Uniform Rules.

Chapter II

LIABILITY IN CASE OF FAILURE TO KEEP TO THE
TIMETABLE

Article 32

Liability in case of cancellation, late running of 
trains or missed connections

§ 1 The carrier shall be liable to the passenger for loss or
damage resulting from the fact that, by reason of
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cancellation, the late running of a train or a missed
connection, his journey cannot be continued the same day,
or that a continuation of the journey the same day could not 
reasonably be required because of given circumstances.
The damages shall comprise the reasonable costs of
accommodation as well as the reasonable costs occasioned 
by having to notify persons expecting the passenger.

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability, when
the cancellation, late running or missed connection is
attributable to one of the following causes:

a) circumstances not connected wih the operation of
the railway which the carrier, in spite of having taken the
care required in the particular circumstances of the case,
could not avoid and the consequences of which he was
unable to prevent,

b) fault on the part of the passenger or
c) the behaviour of a third party which the carrier, in

spite of having taken the care required in the particular
circumstances of the case, could not avoid and the
consequences of which he was unable to prevent; another
undertaking using the same railway infrastructure shall not 
be considered as a third party; the right of recourse shall
not be affected.

§ 3 National law shall determine whether and to what
extent the carrier must pay damages for harm other than
that provided for in § 1. This provision shall be without
prejudice to Article 44.

Chapter III

LIABILITY IN RESPECT OF HAND LUGGAGE,
ANIMALS, REGISTERED LUGGAGE AND VEHICLES

Section 1

HAND LUGGAGE AND ANIMALS

Article 33

Liability

§ 1 In case of death of, or personal injury to, passengers
the carrier shall also be liable for the loss or damage
resulting from the total or partial loss of, or damage to,
articles which the passenger had on him or with him as
hand luggage; this shall apply also to animals which the
passenger had brought with him. Article 26 shall apply
mutatis mutandis.

§ 2 In other respects, the carrier shall not be liable for the 
total or partial loss of, or damage to, articles, hand luggage
or animals the supervision of which is the responsibility of
the passenger in accordance with Article 15, unless this

loss or damage is caused by the fault of the carrier. The
other Articles of Title IV, with exception of Article 51, and 
Title VI shall not apply in this case.

Article 34

Limit of damages in case of loss of or damage
 to articles

When the carrier is liable under Article 33 § 1, he must
pay compensation up to a limit of 1,400 units of account
per passenger.

Article 35

Exclusion of liability

The carrier shall not be liable to the passenger for loss or 
damage arising from the fact that the passenger does not
conform to the formalities required by customs or other
administrative authorities.

Section 2

REGISTERED LUGGAGE

Article 36

Basis of liability

§ 1 The carrier shall be liable for loss or damage
resulting from the total or partial loss of, or damage to,
registered luggage between the time of taking over by the
carrier and the time of delivery as well as from delay in
delivery.

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability to the
extent that the loss, damage or delay in delivery was
caused by a fault of the passenger, by an order given by the
passenger other than as a result of the fault of the carrier,
by an inherent defect in the registered luggage or by
circumstances which the carrier could not avoid and the
consequences of which he was unable to prevent.

§ 3 The carrier shall be relieved of this liability to the
extent that the loss or damage arises from the special risks
inherent in one or more of the following circumstances:

a) the absence or inadequacy of packing,
b) the special nature of the luggage,
c) the consignment as luggage of articles not

acceptable for carriage.
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Article 37

Burden of proof

§ 1 The burden of proving that the loss, damage or delay
in delivery was due to one of the causes specified in Article 
36 § 2 shall lie on the carrier.

§ 2 When the carrier establishes that, having regard to
the circumstances of a particular case, the loss or damage
could have arisen from one or more of the special risks
referred to in Article 36 § 3, it shall be presumed that it did
so arise. The person entitled shall, however, have the right
to prove that the loss or damage was not attributable either
wholly or in part to one of those risks.

Article 38

Successive carriers

If carriage governed by a single contract is performed by 
several successive carriers, each carrier, by the very act of
taking over the luggage with the luggage registration
voucher or the vehicle with the carriage voucher, shall
become a party to the contract of carriage in respect of the
forwarding of luggage or the carriage of vehicles, in
accordance with the terms of the luggage registration
voucher or of the carriage voucher and shall assume the
obligations arising therefrom. In such a case each carrier
shall be responsible for the carriage over the entire route
up to delivery.

Article 39

Substitute carrier

§ 1 Where the carrier has entrusted the performance of
the carriage, in whole or in part, to a substitute carrier,
whether or not in pursuance of a right under the contract of
carriage to do so, the carrier shall nevertheless remain
liable in respect of the entire carriage.

§ 2 All the provisions of these Uniform Rules governing 
the liability of the carrier shall apply also to the liability of
the substitute carrier for the carriage performed by him.
Articles 48 and 52 shall apply if an action is brought
against the servants or any other persons whose services
the substitute carrier makes use of for the performance of
the carriage.

§ 3 Any special agreement under which the carrier
assumes obligations not imposed by these Uniform Rules
or waives rights conferred by these Uniform Rules shall be
of no effect in respect of the substitute carrier who has not

accepted it expressly and in writing. Whether or not the
substitute carrier has accepted it, the carrier shall
nevertheless remain bound by the obligations or waivers
resulting from such special agreement.

§ 4 Where and to the extent that both the carrier and the
substitute carrier are liable, their liability shall be joint and
several.

§ 5 The aggregate amount of compensation payable by
the carrier, the substitute carrier and their servants and
other persons whose services they make use of for the
performance of the carriage shall not exceed the limits
provided for in these Uniform Rules.

§ 6 This Article shall not prejudice rights of recourse
which may exist between the carrier and the substitute
carrier.

Article 40

Presumption of loss

§ 1 The person entitled may, without being required to
furnish further proof, consider an item of luggage as lost
when it has not been delivered or placed at his disposal
within fourteen days after a request for delivery has been
made in accordance with Article 22 § 3.

§ 2 If an item of luggage deemed to have been lost is
recovered within one year after the request for delivery,
the carrier must notify the person entitled if his address is
known or can be ascertained.

§ 3 Within thirty days after receipt of a notification
referred to in § 2, the person entitled may require the item
of luggage to be delivered to him. In that case he must pay
the charges in respect of carriage of the item from the place 
of consignment to the place where delivery is effected and
refund the compensation received less, where appropriate,
any costs included therein. Nevertheless he shall retain his
rights to claim compensation for delay in delivery
provided for in Article 43.

§ 4 If the item of luggage recovered has not been
claimed within the period stated in § 3 or if it is recovered
more than one year after the request for delivery, the
carrier shall dispose of it in accordance with the laws and
prescriptions in force at the place where the item of
luggage is situated.

Article 41

Compensation for loss

§ 1 In case of total or partial loss of registered luggage,
the carrier must pay, to the exclusion of all other damages:
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a) if the amount of the loss or damage suffered is
proved, compensation equal to that amount but not
exceeding 80 units of account per kilogram of gross mass
short or 1200 units of account per item of luggage;

b) if the amount of the loss or damage suffered is not
established, liquidated damages of 20 units of account per
kilogram of gross mass short or 300 units of account per
item of luggage. The method of compensation, by
kilogram missing or by item of luggage, shall be
determined by the General Conditions of Carriage.

§ 2 The carrier must in addition refund the charge for the 
carriage of luggage and the other sums paid in relation to
the carriage of the lost item as well as the customs duties
and excise duties already paid.

Article 42

Compensation for damage

§ 1 In case of damage to registered luggage, the carrier
must pay compensation equivalent to the loss in value of
the luggage, to the exclusion of all other damages.

§ 2 The compensation shall not exceed:
a) if all the luggage has lost value through damage, the

amount which would have been payable in case of total
loss;

b) if only part of the luggage has lost value through
damage, the amount which would have been payable had
that part been lost.

Article 43

Compensation for delay in delivery

§ 1 In case of delay in delivery of registered luggage, the 
carrier must pay in respect of each whole period of
twenty-four hours after delivery has been requested, but
subject to a maximum of fourteen days:

a) if the person entitled proves that loss or damage has
been suffered thereby, compensation equal to the amount
of the loss or damage, up to a maximum of 0.80 units of
account per kilogram of gross mass of the luggage or
14 units of account per item of luggage, delivered late;

b) if the person entitled does not prove that loss or
damage has been suffered thereby, liquidated damages of
0.14 units of account per kilogram of gross mass of the
luggage or 2.80 units of account per item of luggage,
delivered late.

The methods of compensation, by kilogram missing or
by item of luggage, shall be determined by the General
Conditions of Carriage.

§ 2 In case of total loss of luggage, the compensation
provided for in § 1 shall not be payable in addition to that
provided for in Article 41.

§ 3 In case of partial loss of luggage, the compensation
provided for in § 1 shall be payable in respect of that part of 
the luggage which has not been lost.

§ 4 In case of damage to luggage not resulting from
delay in delivery the compensation provided for in § 1
shall, where appropriate, be payable in addition to that
provided for in Article 42.

§ 5 In no case shall the total of compensation provided
for in § 1 together with that payable under Articles 41 and
42 exceed the compensation which would be payable in
case of total loss of the luggage.

Section 3

VEHICLES

Article 44

Compensation for delay

§ 1 In case of delay in loading for a reason attributable to 
the carrier or delay in delivery of a vehicle, the carrier
must, if the person entitled proves that loss or damage has
been suffered thereby, pay compensation not exceeding
the amount of the carriage charge.

§ 2 If, in case of delay in loading for a reason
attributable to the carrier, the person entitled elects not to
proceed with the contract of carriage, the carriage charge
shall be refunded to him. In addition the person entitled
may, if he proves that loss or damage has been suffered as a 
result of the delay, claim compensation not exceeding the
carriage charge.

Article 45

Compensation for loss

In case of total or partial loss of a vehicle the
compensation payable to the person entitled for the loss or
damage proved shall be calculated on the basis of the usual 
value of the vehicle. It shall not exceed 8000 units of
account. A loaded or unloaded trailer shall be considered
as a separate vehicle.
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Article 46

Liability in respect of other articles

§ 1 In respect of articles left inside the vehicle or
situated in boxes (e.g. luggage or ski boxes) fixed to the
vehicle, the carrier shall be liable only for loss or damage
caused by his fault. The total compensation payable shall
not exceed 1400 units of account.

§ 2 So far as concerns articles stowed on the outside of
the vehicle, including the boxes referred to in § 1, the
carrier shall be liable in respect of articles placed on the
outside of the vehicle only if it is proved that the loss or
damage results from an act or omission, which the carrier
has committed either with intent to cause such a loss or
damage or recklessly and with knowledge that such loss or
damage would probably result.

Article 47

Applicable law

Subject to the provisions of this Section, the provisions
of Section 2 relating to liability for luggage shall apply to
vehicles.

Chapter IV

COMMON PROVISIONS

Article 48

Loss of right to invoke the limits of liability

The limits of liability provided for in these Uniform
Rules as well as the provisions of national law, which limit
the compensation to a fixed amount, shall not apply if it is
proved that the loss or damage results from an act or
omission, which the carrier has committed either with
intent to cause such loss or damage, or recklessly and with
knowledge that such loss or damage would probably
result.

Article 49

Conversion and interest

§ 1 Where the calculation of compensation requires the
conversion of sums expressed in foreign currency,
conversion shall be at the exchange rate applicable on the
day and at the place of payment of the compensation.

§ 2 The person entitled may claim interest on
compensation, calculated at five per cent per annum, from
the day of the claim provided for in Article 55 or, if no such 
claim has been made, from the day on which legal
proceedings were instituted.

§ 3 However, in the case of compensation payable
pursuant to Articles 27 and 28, interest shall accrue only
from the day on which the events relevant to the
assessment of the amount of compensation occurred, if
that day is later than that of the claim or the day when legal
proceedings were instituted.

§ 4 In the case of luggage, interest shall only be payable
if the compensation exceeds 16 units of account per
luggage registration voucher.

§ 5 In the case of luggage, if the person entitled does not
submit to the carrier, within a reasonable time allotted to
him, the supporting documents required for the amount of
the claim to be finally settled, no interest shall accrue
between the expiry of the time allotted and the actual
submission of such documents.

Article 50

Liability in case of nuclear incidents

The carrier shall be relieved of liability pursuant to these 
Uniform Rules for loss or damage caused by a nuclear
incident when the operator of a nuclear installation or
another person who is substituted for him is liable for the
loss or damage pursuant to the laws and prescriptions of a
State governing liability in the field of nuclear energy.

Article 51

Persons for whom the carrier is liable

The carrier shall be liable for his servants and other
persons whose services he makes use of for the performance
of the carriage, when these servants and other persons are
acting within the scope of their functions. The managers of
the railway infrastructure on which the carriage is performed
shall be considered as persons whose services the carrier
makes use of for the performance of the carriage.

Article 52

Other actions

§ 1 In all cases where these Uniform Rules shall apply, any 
action in respect of liability, on whatever grounds, may be
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brought against the carrier only subject to the conditions and
limitations laid down in these Uniform Rules.

§ 2 The same shall apply to any action brought against
the servants and other persons for whom the carrier is
liable pursuant to Article 51.

Title V

LIABILITY OF THE PASSENGER

Article 53

Special principles of liability

The passenger shall be liable to the carrier for any loss
or damage

a) resulting from failure to fulfil his obligations
pursuant to

1. Ar tic les 10, 14 and 20,
2. the spe ci al pro vi si ons for the car ri a ge of ve hic les,

con ta i ned in the Ge ne ral Con di ti ons of Carriage,
or

3. the Re gu lat ion con cer ning the In ter na ti o nal Car ri a -
ge of Dan ge ro us Go ods by Rail (RID), 

or
b) caused by articles and animals that he brings with him,

un less he pro ves that the loss or da ma ge was ca u sed by
cir cums tan ces that he co uld not avo id and the con se qu en ces
of which he was unab le to pre vent, des pi te the fact that he
exer ci sed the di li gen ce re qu i red of a cons ci en ti o us pas sen ger. 
This pro vi si on shall not af fect the li a bi lity of the car ri er
pursuant to Articles 26 and 33 § 1.

Title VI

ASSERTION OF RIGHTS

Article 54

Ascertainment of partial loss or damage

§ 1 When partial loss of, or damage to, an article carried
in the charge of the carrier (luggage, vehicles) is
discovered or presumed by the carrier or alleged by the
person entitled, the carrier must without delay, and if
possible in the presence of the person entitled, draw up a
report stating, according to the nature of the loss or
damage, the condition of the article and, as far as possible,
the extent of the loss or damage, its cause and the time of
its occurrence.

§ 2 A copy of the report must be supplied free of charge
to the person entitled.

§ 3 Should the person entitled not accept the findings in
the report, he may request that the condition of the luggage

or vehicle and the cause and amount of the loss or damage
be ascertained by an expert appointed either by the parties
to the contract of carriage or by a court or tribunal. The
procedure to be followed shall be governed by the laws
and prescriptions of the State in which such ascertainment
takes place.

Article 55

Claims

§ 1 Claims relating to the liability of the carrier in case
of death of, or personal injury to, passengers must be
addressed in writing to the carrier against whom an action
may be brought. In the case of a carriage governed by a
single contract and performed by successive carriers the
claims may also be addressed to the first or the last carrier
as well as to the carrier having his principal place of
business or the branch or agency which concluded the
contract of carriage in the State where the passenger is
domiciled or habitually resident.

§ 2 Other claims relating to the contract of carriage must 
be addressed in writing to the carrier specified in Article
56 §§ 2 and 3.

§ 3 Documents which the person entitled thinks fit to
submit with the claim shall be produced either in the
original or as copies, where appropriate, the copies duly
certified if the carrier so requires. On settlement of the
claim, the carrier may require the surrender of the ticket,
the luggage registration voucher and the carriage voucher.

Article 56

Carriers against whom an action may be brought

§ 1 An action based on the liability of the carrier in case
of death of, or personal injury to, passengers may only be
brought against the carrier who is liable pursuant to Article 
26 § 5.

§ 2 Subject to § 4 other actions brought by passengers
based on the contract of carriage may be brought only
against the first carrier, the last carrier or the carrier having
performed the part of carriage on which the event giving
rise to the proceedings occurred.

§ 3 When, in the case of carriage performed by
successive carriers, the carrier who must 23 deliver the
luggage or the vehicle is entered with his consent on the
luggage registration voucher or the carriage voucher, an
action may be brought against him in accordance with § 2
even if he has not received the luggage or the vehicle.
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§ 4 An action for the recovery of a sum paid pursuant to
the contract of carriage may be brought against the carrier
who has collected that sum or against the carrier on whose
behalf it was collected.

§ 5 An action may be brought against a carrier other than 
those specified in §§ 2 and 4 when instituted by way of
counter-claim or by way of exception in proceedings
relating to a principal claim based on the same contract of
carriage.

§ 6 To the extent that these Uniform Rules apply to the
substitute carrier, an action may also be brought against
him.

§ 7 If the plaintiff has a choice between several carriers,
his right to choose shall be extinguished as soon as he
brings an action against one of them; this shall also apply if 
the plaintiff has a choice between one or more carriers and
a substitute carrier.

Article 57

Forum

§ 1 Actions based on these Uniform Rules may be
brought before the courts or tribunals of Member States
designated by agreement between the parties or before the
courts or tribunals of the Member State on whose territory
the defendant has his domicile or habitual residence, his
principal place of business or the branch or agency which
concluded the contract of carriage. Other courts or
tribunals may not be seized.

§ 2 Where an action based on these Uniform Rules is
pending before a court or tribunal competent pursuant to
§ 1, or where in such litigation a judgment has been
delivered by such a court or tribunal, no new action may be 
brought between the same parties on the same grounds
unless the judgment of the court or tribunal before which
the first action was brought is not enforceable in the State
in which the new action is brought.

Article 58

Extinction of right of action in case of death
 or personal injury

§ 1 Any right of action by the person entitled based on
the liability of the carrier in case of death of, or personal
injury to, passengers shall be extinguished if notice of the
accident to the passenger is not given by the person
entitled, within twelve months of his becoming aware of
the loss or damage, to one of the carriers to whom a claim

may be addressed in accordance with Article 55 § 1.
Where the person entitled gives oral notice of the accident
to the carrier, the carrier shall furnish him with an
acknowledgement of such oral notice.

§ 2 Nevertheless, the right of action shall not be
extinguished if

a) within the period provided for in § 1 the person
entitled has addressed a claim to one of the carriers
designated in Article 55 § 1;

b) within the period provided for in § 1 the carrier who
is liable has learned of the accident to the passenger in
some other way;

c) notice of the accident has not been given, or has been 
given late, as a result of circumstances not attributable to
the person entitled;

d) the person entitled proves that the accident was
caused by fault on the part of the carrier.

Article 59

Extinction of right of action arising from carriage
 of luggage

§ 1 Acceptance of the luggage by the person entitled
shall extinguish all rights of action against the carrier
arising from the contract of carriage in case of partial loss,
damage or delay in delivery.

§ 2 Nevertheless, the right of action shall not be
extinguished:

a) in case of partial loss or damage, if

1. the loss or da ma ge was as cer ta i ned in ac cor dan ce
with Ar tic le 54 be fo re the ac cep tan ce of the lug ga -
ge by the person entitled;

2. the as cer ta in ment which sho uld have been car ri ed
out in ac cor dan ce with Ar tic le 54 was omit ted so -
lely thro ugh the fa ult of the carrier;

b) in case of loss or damage which is not apparent
whose existence is ascertained after acceptance of the
luggage by the person entitled, if he

1. asks for as cer ta in ment in ac cor dan ce with Ar tic le
54 im me di a tely af ter dis co ve ry of the loss or da -
ma ge and not la ter than three days af ter the ac cep -
tan ce of the luggage, and

2. in ad di ti on, pro ves that the loss or da ma ge oc cur -
red bet we en the time of ta king over by the car ri er
and the time of delivery;

c) in case of delay in delivery, if the person entitled has, 
within twenty-one days, asserted his rights against one of
the carriers specified in Article 56 § 3;
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d) if the person entitled proves that the loss or damage
was caused by fault on the part of the carrier.

Article 60

Limitation of actions

§ 1 The period of limitation of actions for damages
based on the liability of the carrier in case of death of, or
personal injury to, passengers shall be:

a) in the case of a passenger, three years from the day
after the accident;

b) in the case of other persons entitled, three years from
the day after the death of the passenger, subject to a
maximum of five years from the day after the accident.

§ 2 The period of limitation for other actions arising
from the contract of carriage shall be oneyear.
Nevertheless, the period of limitation shall be two years in
the case of an action for loss or damage resulting from an
act or omission committed either with the intent to cause
such loss or damage, or recklessly and with knowledge
that such loss or damage would probably result.

§ 3 The period of limitation provided for in § 2 shall run
for actions:

a) for compensation for total loss, from the fourteenth
day after the expiry of the period of time provided for in
Article 22 § 3;

b) for compensation for partial loss, damage or delay in
delivery, from the day when delivery took place;

c) in all other cases involving the carriage of
passengers, from the day of expiry of validity of the ticket.

The day indicated for the commencement of the period
of limitation shall not be included in the period.

§ 4 When a claim is addressed to a carrier in writing in
accordance with Article 55 together with the necessary
supporting documents, the period of limitation shall be
suspended until the day that the carrier rejects the claim by
notification in writing and returns the documents
submitted with it. If part of the claim is admitted, the
period of limitation shall run again in respect of that part of 
the claim still in dispute. The burden of proof of receipt of
the claim or of the reply and of the return of the documents
shall lie on the party who relies on those facts. The period
of limitation shall not be suspended by further claims
having the same object.

§ 5 A right of action which has become time-barred may
not be exercised further, even by way of counter-claim or
by way of exception.

§ 6 Otherwise, the suspension and interruption of
periods of limitation shall be governed by national law.

Title VII

RELATIONS BETWEEN CARRIERS

Article 61

Apportionment of the carriage charge

§ 1 Any carrier who has collected or ought to have
collected a carriage charge must pay to the carriers
concerned their respective shares of such a charge. The
methods of payment shall be fixed by agreement between
the carriers.

§ 2 Article 6 § 3, Article 16 § 3 and Article 25 shall also
apply to the relations between successive carriers.

Article 62

Right of recourse

§ 1 A carrier who has paid compensation pursuant to
these Uniform Rules shall have a right of recourse against
the carriers who have taken part in the carriage in
accordance with the following provisions:

a) the carrier who has caused the loss or damage shall
be solely liable for it;

b) when the loss or damage has been caused by several
carriers, each shall be liable for the loss or damage he has
caused; if such distinction is impossible, the compensation 
shall be apportioned between them in accordance with
letter c);

c) if it cannot be proved which of the carriers has
caused the loss or damage, the compensation shall be
apportioned between all the carriers who have taken part in 
the carriage, except those who prove that the loss or
damage was not caused by them; such apportionment shall
be in proportion to their respective shares of the carriage
charge.

§ 2 In the case of insolvency of any one of these carriers, 
the unpaid share due from him shall be apportioned among
all the other carriers who have taken part in the carriage, in
proportion to their respective shares of the carriage charge.

Article 63

Procedure for recourse

§ 1 The validity of the payment made by the carrier
exercising a right of recourse pursuant to Article 62 may
not be disputed by the carrier against whom the right to
recourse is exercised, when compensation has been
determined by a court or tribunal and when the latter
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carrier, duly served with notice of the proceedings, has
been afforded an opportunity to intervene in the
proceedings. The court or tribunal seized of the principal
action shall determine what time shall be allowed for such
notification of the proceedings and for intervention in the
proceedings.

§ 2 A carrier exercising his right of recourse must
present his claim in one and the same proceedings against
all the carriers with whom he has not reached a settlement,
failing which he shall lose his right of recourse in the case
of those against whom he has not taken proceedings.

§ 3 The court or tribunal shall give its decision in one
and the same judgment on all recourse claims brought
before it.

§ 4 The carrier wishing to enforce his right of recourse may 
bring his action in the courts or tribunals of the State on the
territory of which one of the carriers participating in the
carriage has his principal place of business, or the branch or
agency which concluded the contract of carriage.

§ 5 When the action must be brought against several
carriers, the plaintiff carrier shall be entitled to choose the
court or tribunal in which he will bring the proceedings
from among those having competence pursuant to § 4.

§ 6 Recourse proceedings may not be joined with
proceedings for compensation taken by the person entitled
under the contract of carriage.

Article 64

Agreements concerning recourse

The carriers may conclude agreements which derogate
from Articles 61 and 62.

Uniform Rules Concerning
the Contract of International Carriage of Goods
by Rail (CIM – Appendix B to the Convention)

Title I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Scope

§ 1 These Uniform Rules shall apply to every contract of 
carriage of goods by rail for reward when the place of

taking over of the goods and the place designated for
delivery are situated in two different Member States,
irrespective of the place of business and the nationality of
the parties to the contract of carriage.

§ 2 These Uniform Rules shall apply also to contracts of
carriage of goods by rail for reward, when the place of
taking over of the goods and the place designated for
delivery are situated in two different States, of which at
least one is a Member State and the parties to the contract
agree that the contract is subject to these Uniform Rules.

§ 3 When international carriage being the subject of a
single contract includes carriage by road or inland
waterway in internal traffic of a Member State as a
supplement to transfrontier carriage by rail, these Uniform
Rules shall apply.

§ 4 When international carriage being the subject of a
single contract of carriage includes carriage by sea or
transfrontier carriage by inland waterway as a supplement
to carriage by rail, these Uniform Rules shall apply if the
carriage by sea or inland waterway is performed on
services included in the list of services provided for in
Article 24 § 1 of the Convention.

§ 5 These Uniform Rules shall not apply to carriage
performed between stations situated on the territory of
neighbouring States, when the infrastructure of these
stations is managed by one or more infrastructure
managers subject to only one of those States.

§ 6 Any State which is a party to a convention
concerning international through carriage of goods by rail
comparable with these Uniform Rules may, when it makes
an application for accession to the Convention, declare
that it will apply these Uniform Rules only to carriage
performed on part of the railway infrastructure situated on
its territory. This part of the railway infrastructure must be
precisely defined and connected to the railway
infrastructure of a Member State. When a State has made
the above-mentioned declaration, these Uniform Rules
shall apply only on the condition

a) that the place of taking over of the goods or the place
designated for delivery, as well as the route designated in
the contract of carriage, is situated on the specified
infrastructure or

b) that the specified infrastructure connects the
infrastructure of two Member States and that it has been
designated in the contract of carriage as a route for transit
carriage.

§ 7 A State which has made a reservation in accordance
with § 6 may withdraw it at any time by notification to the
Depositary. This withdrawal shall take effect one month
after the day on which the Depositary notifies it to the
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Member States. The declaration shall cease to have effect
when the convention referred to in § 6, first sentence,
ceases to be in force for that State.

Article 2

Prescriptions of public law

Carriage to which these Uniform Rules apply shall
remain subject to the prescriptions of public law, in
particular the prescriptions relating to the carriage of
dangerous goods as well as the prescriptions of customs
law and those relating to the protection of animals.

Article 3

Definitions

For purposes of these Uniform Rules the term
a) ,,carrier”: means the contractual carrier with whom

the consignor has concluded the contract of carriage
pursuant to these Uniform Rules, or a subsequent carrier
who is liable on the basis of this contract;

b) ,,substitute carrier”: means a carrier, who has not
concluded the contract of carriage with the consignor, but
to whom the carrier referred to in letter a) has entrusted, in
whole or in part, the performance of the carriage by rail;

c) ,,General Conditions of Carriage”: means the
conditions of the carrier in the form of general conditions
or tariffs legally in force in each Member State and which
have become, by the conclusion of the contract of carriage, 
an integral part of it;

d) ,,intermodal transport unit”: means a container,
swap body, semi-trailer or other comparable loading unit
used in intermodal transport.

Article 4

Derogations

§ 1 Member States may conclude agreements which
provide for derogations from these Uniform Rules for
carriage performed exclusively between two stations on
either side of the frontier, when there is no other station
between them.

§ 2 For carriage performed between two Member States, 
passing through a State which is not a Member State, the
States concerned may conclude agreements which
derogate from these Uniform Rules.

§ 3 Agreements referred to in §§ 1 and 2 as well as their
coming into force shall be notified to the

Intergovernmental Organisation for International Carriage 
by Rail. The Secretary General of the Organisation shall
inform the Member States and interested undertakings of
these notifications.

Article 5

Mandatory law

Unless provided otherwise in these Uniform Rules, any
stipulation which, directly or indirectly, would derogate
from these Uniform Rules shall be null and void. The
nullity of such a stipulation shall not involve the nullity of
the other provisions of the contract of carriage.
Nevertheless, a carrier may assume a liability greater and
obligations more burdensome than those provided for in
these Uniform Rules.

Title II

CONCLUSION AND PERFORMANCE
 OF THE CONTRACT OF CARRIAGE

Article 6

Contract of carriage

§ 1 By the contract of carriage, the carrier shall
undertake to carry the goods for reward to the place of
destination and to deliver them there to the consignee.

§ 2 The contract of carriage must be confirmed by a
consignment note which accords with a uniform model.
However, the absence, irregularity or loss of the
consignment note shall not affect the existence or validity
of the contract which shall remain subject to these Uniform 
Rules.

§ 3 The consignment note shall be signed by the
consignor and the carrier. The signature can be replaced by 
a stamp, by an accounting machine entry or in any other
appropriate manner.

§ 4 The carrier must certify the taking over of the goods
on the duplicate of the consignment note in an appropriate
manner and return the duplicate to the consignor.

§ 5 The consignment note shall not have effect as a bill
of lading.

§ 6 A consignment note must be made out for each
consignment. In the absence of a contrary agreement
between the consignor and the carrier, a consignment note
may not relate to more than one wagon load.
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§ 7 In the case of carriage which enters the customs
territory of the European Community or the territory on
which the common transit procedure is applied, each
consignment must be accompanied by a consignment note
satisfying the requirements of Article 7.

§ 8 The international associations of carriers shall
establish uniform model consignment notes in agreement
with the customers’ international associations and the
bodies having competence for customs matters in the
Member States as well as any intergovernmental regional
economic integration organisation having competence to
adopt its own customs legislation.

§ 9 The consignment note and its duplicate may be
established in the form of electronic data registration
which can be transformed into legible written symbols.
The procedure used for the registration and treatment of
data must be equivalent from the functional point of view,
particularly so far as concerns the evidential value of the
consignment note represented by those data.

Article 7

Wording of the consignment note

§ 1 The consignment note must contain the following
particulars:

a) the place at which and the day on which it is made
out;

b) the name and address of the consignor;
c) the name and address of the carrier who has

concluded the contract of carriage;
d) the name and address of the person to whom the

goods have effectively been handed over if he is not the
carrier referred to in letter c);

e) the place and the day of taking over of the goods;
f) the place of delivery;
g) the name and address of the consignee;
h) the description of the nature of the goods and the

method of packing, and, in case of dangerous goods, the
description provided for in the Regulation concerning the
International Carriage of  Dangerous Goods by Rail (RID);

i) the number of packages and the special marks and
numbers necessary for the identification of consignments
in less than full wagon loads;

j) the number of the wagon in the case of carriage of full 
wagon loads;

k) the number of the railway vehicle running on its own
wheels, if it is handed over for carriage as goods;

l) in addition, in the case of intermodal transport units,
the category, the number or other characteristics necessary
for their identification;

m) the gross mass or the quantity of the goods
expressed in other ways;

n) a detailed list of the documents which are required
by customs or other administrative authorities and are
attached to the consignment note or held at the disposal of
the carrier at the offices of a duly designated authority or a
body designated in the contract;

o) the costs relating to carriage (the carriage charge,
incidental costs, customs duties and other costs incurred
from the conclusion of the contract until delivery) in so far
as they must be paid by the consignee or any other
statement that the costs are payable by the consignee;

p) a statement that the carriage is subject,
notwithstanding any clause to the contrary, to these
Uniform Rules.

§ 2 Where applicable the consignment note must also
contain the following particulars:

a) in the case of carriage by successive carriers, the
carrier who must deliver the goods when he has consented
to this entry in the consignment note;

b) the costs which the consignor undertakes to pay;
c) the amount of the cash on delivery charge;
d) the declaration of the value of the goods and the

amount representing the special interest in delivery;
e) the agreed transit period;
f) the agreed route;
g) a list of the documents not mentioned in § 1, letter n)

handed over to the carrier;
h) the entries made by the consignor concerning the

number and description of seals he has affixed to the
wagon.

§ 3 The parties to the contract may enter on the
consignment note any other particulars they consider
useful.

Article 8

Responsibility for particulars entered on the
consignment note

§ 1 The consignor shall be responsible for all costs, loss
or damage sustained by the carrier by reason of

a) the entries made by the consignor in the consignment 
note being irregular, incorrect, incomplete or made
elsewhere than in the allotted space, or

b) the consignor omitting to make the entries
prescribed by RID.

§ 2 If, at the request of the consignor, the carrier makes
entries on the consignment note, he shall be deemed,
unless the contrary is proved, to have done so on behalf of
the consignor.

§ 3 If the consignment note does not contain the
statement provided for in Article 7 § 1, letter p), the carrier
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shall be liable for all costs, loss or damage sustained
through such omission by the person entitled.

Article 9

Dangerous goods

If the consignor has failed to make the entries prescribed 
by RID, the carrier may at any time unload or destroy the
goods or render them innocuous, as the circumstances may 
require, without payment of compensation, save when he
was aware of their dangerous nature on taking them over.

Article 10

Payment of costs

§ 1 Unless otherwise agreed between the consignor and
the carrier, the costs (the carriage charge, incidental costs,
customs duties and other costs incurred from the time of
the conclusion of the contract to the time of delivery) shall
be paid by the consignor.

§ 2 When by virtue of an agreement between the
consignor and the carrier, the costs are payable by the
consignee and the consignee has not taken possession of
the consignment note nor asserted his rights in accordance
with Article 17 § 3, nor modified the contract of carriage in 
accordance with Article 18, the consignor shall remain
liable to pay the costs.

Article 11

Examination

§ 1 The carrier shall have the right to examine at any time
whether the conditions of carriage have been complied with
and whether the consignment corresponds with the entries in
the consignment note made by the consignor. If the
examination concerns the contents of the consignment, this
shall be carried out as far as possible in the presence of the
person entitled; where this is not possible, the carrier shall
require the presence of two independent witnesses, unless the 
laws and prescriptions of the State where the examination
takes place provide otherwise.

§ 2 If the consignment does not correspond with the
entries in the consignment note or if the provisions relating 
to the carriage of goods accepted subject to conditions
have not been complied with, the result of the examination
must be entered in the copy of the consignment note which
accompanies the goods, and also in the duplicate of the
consignment note, if it is still held by the carrier. In this

case the costs of the examination shall be charged against
the goods, if they have not been paid immediately.

§ 3 When the consignor loads the goods, he shall be
entitled to require the carrier to examine the condition of
the goods and their packaging as well as the accuracy of
statements on the consignment note as to the number of
packages, their marks and numbers as well as the gross
mass of the goods or their quantity otherwise expressed.
The carrier shall be obliged to proceed with the
examination only if he has appropriate means of carrying it 
out. The carrier may demand the payment of the costs of
the examination. The result of the examination shall be
entered on the consignment note.

Article 12

Evidential value of the consignment note

§ 1 The consignment note shall be prima facie evidence
of the conclusion and the conditions of the contract of
carriage and the taking over of the goods by the carrier.

§ 2 If the carrier has loaded the goods, the consignment
note shall be prima facie evidence of the condition of the
goods and their packaging indicated on the consignment
note or, in the absence of such indications, of their
apparently good condition at the moment they were taken
over by the carrier and of the accuracy of the statements in
the consignment note concerning the number of packages,
their marks and numbers as well as the gross mass of the
goods or their quantity otherwise expressed.

§ 3 If the consignor has loaded the goods, the
consignment note shall be prima facie evidence of the
condition of the goods and of their packaging indicated in
the consignment note or, in the absence of such indication,
of their apparently good condition and of the accuracy of
the statements referred to in § 2 solely in the case where the 
carrier has examined them and recorded on the
consignment note a result of his examination which tallies.

§ 4 However, the consignment note will not be prima
facie evidence in a case where it bears a reasoned
reservation. A reason for a reservation could be that the
carrier does not have the appropriate means to examine
whether the consignment corresponds to the entries in the
consignment note.

Article 13

Loading and unloading of the goods

§ 1 The consignor and the carrier shall agree who is
responsible for the loading and unloading of the goods. In
the absence of such an agreement, for packages the loading 
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and unloading shall be the responsibility of the carrier
whereas for full wagon loads loading shall be the
responsibility of the consignor and unloading, after
delivery, the responsibility of the consignee.

§ 2 The consignor shall be liable for all the
consequences of defective loading carried out by him and
must in particular compensate the carrier for the loss or
damage sustained in consequence by him. The burden of
proof of defective loading shall lie on the carrier.

Article 14

Packing

The consignor shall be liable to the carrier for any loss
or damage and costs due to the absence of, or defects in,
the packing of goods, unless the defectiveness was
apparent or known to the carrier at the time when he took
over the goods and he made no reservations concerning it.

Article 15

Completion of administrative formalities

§ 1 With a view to the completion of the formalities
required by customs and other administrative authorities,
to be completed before delivery of the goods, the
consignor must attach the necessary documents to the
consignment note or make them available to the carrier and 
furnish him with all the requisite information.

§ 2 The carrier shall not be obliged to check whether
these documents and this information are correct and
sufficient. The consignor shall be liable to the carrier for
any loss or damage resulting from the absence or
insufficiency of, or any irregularity in, such documents
and information, save in the case of fault of the carrier.

§ 3 The carrier shall be liable for any consequences
arising from the loss or misuse of the documents referred
to in the consignment note and accompanying it or
deposited with the carrier, unless the loss of the documents 
or the loss or damage caused by the misuse of the
documents has been caused by circumstances which the
carrier could not avoid and the consequences of which he
was unable to prevent. Nevertheless any compensation
payable shall not exceed that provided for in the event of
loss of the goods.

§ 4 The consignor, by so indicating in the consignment
note, or the consignee by giving orders as provided for in
Article 18 § 3 may ask

a) to be pre sent him self or to be rep re sen ted by an agent 
when the cus toms or ot her ad mi nist ra ti ve for ma li ti es are
car ri ed out, for the pur po se of fur nis hing any in for mat ion
or explanation required;

b) to complete the customs or other administrative
formalities himself or to have them completed by an agent,
in so far as the laws and prescriptions of the State in which
they are to be carried out so permit;

c) to pay customs duties and other charges, when he or
his agent is present at or completes the customs or other
administrative formalities, in so far as the laws and
prescriptions of the State in which they are carried out
permit such payment.

In such circumstances neither the consignor, nor the
consignee who has the right of disposal, nor the agent of
either may take possession of the goods.

§ 5 If, for the completion of the customs or other
administrative formalities, the consignor has designated a
place where the prescriptions in force do not permit their
completion, or if he has stipulated for the purpose any
other procedure which cannot be followed, the carrier shall 
act in the manner which appears to him to be the most
favourable to the interests of the person entitled and shall
inform the consignor of the measures taken.

§ 6 If the consignor has undertaken to pay customs
duties, the carrier shall have the choice of completing
customs formalities either in transit or at the destination
place.

§ 7 However, the carrier may proceed in accordance
with § 5 if the consignee has not taken possession of the
consignment note within the period fixed by the
prescriptions in force at the destination place.

§ 8 The consignor must comply with the prescriptions of 
customs or other administrative authorities with respect to
the packing and sheeting of the goods. If the consignor has
not packed or sheeted the goods in accordance with those
prescriptions the carrier shall be entitled to do so; the
resulting cost shall be charged against the goods.

Article 16

Transit periods

§ 1 The consignor and the carrier shall agree the transit
period. In the absence of an agreement, the transit period
must not exceed that which would result from the
application of §§ 2 to 4.

§ 2 Subject to §§ 3 and 4, the maximum transit periods
shall be as follows:
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a) for wagon-load consignments
– pe ri od for con sign ment 12 ho urs,
– pe ri od for car ri a ge, for each 400 km

or frac ti on the re of 24 ho urs;
b) for less than wagon-load consignment

– pe ri od for con sign ments 24 ho urs,
– pe ri od for car ri a ge, for each 200 km

or frac ti on the re of 24 ho urs.
The distances shall relate to the agreed route or, in the

absence thereof, to the shortest possible route.

§ 3 The carrier may fix additional transit periods of
specified duration in the following cases:

a) consignments to be carried
– by lines of a different gauge,
– by sea or inland waterway,
– by road if there is no rail link;
b) exceptional circumstances causing an exceptional

increase in traffic or exceptional operating difficulties.
The duration of the additional transit periods must

appear in the General Conditions of Carriage.

§ 4 The transit period shall start to run after the taking
over of the goods; it shall be extended by the duration of a
stay caused without any fault of the carrier. The transit
period shall be suspended on Sundays and statutory
holidays.

Article 17

Delivery

§ 1 The carrier must hand over the consignment note
and deliver the goods to the consignee at the place
designated for delivery against receipt and payment of
the amounts due according to the contract of carriage.

§ 2 It shall be equivalent to delivery to the consignee
if, in accordance with the prescriptions in force at the
place of destination,

a) the goods have been handed over to customs or
octroi authorities at their premises or warehouses, when
these are not subject to the carrier’s supervision;

b) the goods have been deposited for storage with the 
carrier, with a forwarding agent or in a public
warehouse.

§ 3 After the arrival of the goods at the place of
destination, the consignee may ask the carrier to hand
over the consignment note and deliver the goods to him.
If the loss of the goods is established or if the goods have 
not arrived on the expiry of the period provided for in
Article 29 § 1, the consignee may assert, in his own
name, his rights against the carrier under the contract of
carriage.

§ 4 The person entitled may refuse to accept the goods,
even when he has received the consignment note and paid
the charges resulting from the contract of carriage, so long
as an examination which he has demanded in order to
establish alleged loss or damage has not been carried out.

§ 5 In other respects, delivery of the goods shall be
carried out in accordance with the prescriptions in force at
the place of destination.

§ 6 If the goods have been delivered without prior
collection of a cash on delivery charge, the carrier shall be
obliged to compensate the consignor up to the amount of
the cash on delivery charge without prejudice to his right
of recourse against the consignee.

Article 18

Right to dispose of the goods

§ 1 The consignor shall be entitled to dispose of the
goods and to modify the contract of carriage by giving
subsequent orders. He may in particular ask the carrier

a) to discontinue the carriage of the goods;
b) to delay the delivery of the goods;
c) to deliver the goods to a consignee different from the

one entered on the consignment note;
d) to deliver the goods at a place other than the place of

destination entered on the consignment note.

§ 2 The consignor’s right to modify the contract of
carriage shall, notwithstanding that he is in possession of
the duplicate of the consignment note, be extinguished in
cases where the consignee

a) has taken possession of the consignment note;
b) has accepted the goods;
c) has asserted his rights in accordance with Article 17

§ 3;
d) is entitled, in accordance with § 3, to give orders;

from that time onwards, the carrier shall comply with the
orders and instructions of the consignee.

§ 3 The consignee shall have the right to modify the
contract of carriage from the time when the consignment
note is drawn up, unless the consignor indicates to the
contrary on the consignment note.

§ 4 The consignee’s right to modify the contract of
carriage shall be extinguished in cases where he has

a) taken possession of the consignment note;
b) accepted the goods;
c) asserted his rights in accordance with Article 17 § 3;
d) given instructions for delivery of the goods to

another person in accordance with § 5 and when that
person has asserted his rights in accordance with Article
17 § 3.
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§ 5 If the consignee has given instructions for delivery
of the goods to another person, that person shall not be
entitled to modify the contract of carriage.

Article 19

Exercise of the right to dispose of the goods

§ 1 If the consignor or, in the case referred to in Article
18 § 3, the consignee wishes to modify the contract of
carriage by giving subsequent orders, he must produce to
the carrier the duplicate of the consignment note on which
the modifications have to be entered.

§ 2 The consignor or, in the case referred to in Article 18 
§ 3, the consignee must compensate the carrier for the
costs and the prejudice arising from the carrying out of
subsequent modifications.

§ 3 The carrying out of the subsequent modifications
must be possible, lawful and reasonable to require at the
time when the orders reach the person who is to carry them
out, and must in particular neither interfere with the
normal working of the carrier’s undertaking nor prejudice
the consignors or consignees of other consignments.

§ 4 The subsequent modifications must not have the
effect of splitting the consignment.

§ 5 When, by reason of the conditions provided for in
§ 3, the carrier cannot carry out the orders which he
receives he shall immediately notify the person from
whom the orders emanate.

§ 6 In the case of fault of the carrier he shall be liable for
the consequences of failure to carry out an order or failure
to carry it out properly. Nevertheless, any compensation
payable shall not exceed that provided for in case of loss of 
the goods.

§ 7 If the carrier implements the consignor’s subsequent
modifications without requiring the production of the
duplicate of the consignment note, the carrier shall be
liable to the consignee for any loss or damage sustained by
him if the duplicate has been passed on to the consignee.
Nevertheless, any compensation payable shall not exceed
that provided for in case of loss of the goods.

Article 20

Circumstances preventing carriage

§ 1 When circumstances prevent the carriage of goods,
the carrier shall decide whether it is preferable to carry the

goods as a matter of course by modifying the route or
whether it is advisable, in the interest of the person
entitled, to ask him for instructions while giving him any
relevant information available to the carrier.

§ 2 If it is impossible to continue carrying the goods, the
carrier shall ask for instructions from the person who has
the right to dispose of the goods. If the carrier is unable to
obtain instructions within a reasonable time he must take
such steps as seem to him to be in the best interests of the
person entitled to dispose of the goods.

Article 21

Circumstances preventing delivery

§ 1 When circumstances prevent delivery, the carrier
must without delay inform the consignor and ask him for
instructions, save where the consignor has requested, by an 
entry in the consignment note, that the goods be returned to 
him as a matter of course in the event of circumstances
preventing delivery.

§ 2 When the circumstances preventing delivery cease
to exist before arrival of instructions from the consignor to
the carrier the goods shall be delivered to the consignee.
The consignor must be notified without delay.

§ 3 If the consignee refuses the goods, the consignor
shall be entitled to give instructions even if he is unable to
produce the duplicate of the consignment note.

§ 4 When the circumstances preventing delivery arise
after the consignee has modified the contract of carriage in
accrdance with Article 18 §§ 3 to 5 the carrier must notify
the con sig nee.

Article 22

Consequences of circumstances preventing
 carriage and delivery

§ 1 The carrier shall be entitled to recover the costs
occasioned by

a) his request for instructions,
b) the carrying out of instructions received,
c) the fact that instructions requested do not reach him

or do not reach him in time,
d) the fact that he has taken a decision in accordance

with Article 20 § 1, without having asked for instructions,
unless such costs were caused by his fault. 

The carrier may in particular recover the carriage charge 
applicable to the route followed and shall be allowed the
transit periods applicable to such route.
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§ 2 In the cases referred to in Article 20 § 2 and Article
21 § 1 the carrier may immediately unload the goods at the
cost of the person entitled. Thereupon the carriage shall be
deemed to be at an end. The carrier shall then be in charge
of the goods on behalf of the person entitled. He may,
however, entrust them to a third party, and shall then be
responsible only for the exercise of reasonable care in the
choice of such third party. The charges due under the
contract of carriage and all other costs shall remain
chargeable against the goods.

§ 3 The carrier may proceed to the sale of the goods,
without awaiting instructions from the person entitled, if
this is justified by the perishable nature or the condition of
the goods or if the costs of storage would be out of
proportion to the value of the goods. In other cases he may
also proceed to the sale of the goods if within a reasonable
time he has not received from the person entitled
instructions to the contrary which he may reasonably be
required to carry out.

§ 4 If the goods have been sold, the proceeds of sale,
after deduction of the costs chargeable against the goods,
must be placed at the disposal of the person entitled. If the
proceeds of sale are less than those costs, the consignor
must pay the difference.

§ 5 The procedure in the case of sale shall be determined 
by the laws and prescriptions in force at, or by the custom
of, the place where the goods are situated.

§ 6 If the consignor, in the case of circumstances
preventing carriage or delivery, fails to give instructions
within a reasonable time and if the circumstances
preventing carriage or delivery cannot be eliminated in
accordance with §§ 2 and 3, the carrier may return the
goods to the consignor or, if it is justified, destroy them, at
the cost of the consignor.

Title III

LIABILITY

Article 23

Basis of liability

§ 1 The carrier shall be liable for loss or damage
resulting from the total or partial loss of, or damage to, the
goods between the time of taking over of the goods and the
time of delivery and for the loss or damage resulting from
the transit period being exceeded, whatever the railway
infrastructure used.

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability to the
extent that the loss or damage or the exceeding of the
transit period was caused by the fault of the person
entitled, by an order given by the person entitled other than 
as a result of the fault of the carrier, by an inherent defect in 
the goods (decay, wastage etc.) or by circumstances which
the carrier could not avoid and the consequences of which
he was unable to prevent.

§ 3 The carrier shall be relieved of this liability to the
extent that the loss or damage arises from the special risks
inherent in one or more of the following circumstances:

a) carriage in open wagons pursuant to the General
Conditions of Carriage or when it has been expressly
agreed and entered in the consignment note; subject to
damage sustained by the goods because of atmospheric
influences, goods carried in intermodal transport units and
in closed road vehicles carried on wagons shall not be
considered as being carried in open wagons; if for the
carriage of goods in open wagons, the consignor uses
sheets, the carrier shall assume the same liability as falls to
him for carriage in open wagons without sheeting, even in
respect of goods which, according to the General
Conditions of Carriage, are not carried in open wagons;

b) absence or inadequacy of packaging in the case of
goods which by their nature are liable to loss or damage
when not packed or when not packed properly;

c) loading of the goods by the consignor or unloading
by the consignee;

d) the nature of certain goods which particularly
exposes them to total or partial loss or damage, especially
through breakage, rust, interior and spontaneous decay,
desiccation or wastage;

e) irregular, incorrect or incomplete description or
numbering of packages;

f) carriage of live animals;
g) carriage which, pursuant to applicable provisions or

agreements made between the consignor and the carrier
and entered on the consignment note, must be
accompanied by an attendant, if the loss or damage results
from a risk which the attendant was intended to avert.

Article 24

Liability in case of carriage of railway
 vehicles as goods

§ 1 In case of carriage of railway vehicles running on
their own wheels and consigned as goods, the carrier shall
be liable for the loss or damage resulting from the loss of,
or damage to, the vehicle or to its removable parts arising
between the time of taking over for carriage and the time of 
delivery and for loss or damage resulting from exceeding
the transit period, unless he proves that the loss or damage
was not caused by his fault.
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§ 2 The carrier shall not be liable for loss or damage
resulting from the loss of accessories which are not
mentioned on both sides of the vehicle or in the inventory
which accompanies it.

Article 25

Burden of proof

§ 1 The burden of proving that the loss, damage or
exceeding of the transit period was due to one of the causes 
specified in Article 23 § 2 shall lie on the carrier.

§ 2 When the carrier establishes that, having regard to
the circumstances of a particular case, the loss or damage
could have arisen from one or more of the special risks
referred to in Article 23 § 3, it shall be presumed that it did
so arise. The person entitled shall, however, have the right
to prove that the loss or damage was not attributable either
wholly or in part to one of those risks.

§ 3 The presumption according to § 2 shall not apply
in the case provided for in Article 23 § 3, letter a) if an
abnormally large quantity has been lost or if a package
has been lost.

Article 26

Successive carriers

If carriage governed by a single contract is performed
by several successive carriers, each carrier, by the very
act of taking over the goods with the consignment note,
shall become a party to the contract of carriage in
accordance with the terms of that document and shall
assume the obligations arising therefrom. In such a case
each carrier shall be responsible in respect of carriage
over the entire route up to delivery.

Article 27

Substitute carrier

§ 1 Where the carrier has entrusted the performance
of the carriage, in whole or in part, to a substitute carrier, 
whether or not in pursuance of a right under the contract
of carriage to do so, the carrier shall nevertheless remain 
liable in respect of the entire carriage.

§ 2 All the provisions of these Uniform Rules governing 
the liability of the carrier shall also apply to the liability of
the substitute carrier for the carriage performed by him.

Articles 36 and 41 shall apply if an action is brought
against the servants and any other persons whose services
the substitute carrier makes use of for the performance of
the carriage.

§ 3 Any special agreement under which the carrier
assumes obligations not imposed by these Uniform Rules
or waives rights conferred by these Uniform Rules shall be
of no effect in respect of the substitute carrier who has not
accepted it expressly and in writing. Whether or not the
substitute carrier has accepted it, the carrier shall
nevertheless remain bound by the obligations or waivers
resulting from such special agreement.

§ 4 Where and to the extent that both the carrier and the
substitute carrier are liable, their liability shall be joint and
several.

§ 5 The aggregate amount of compensation payable by
the carrier, the substitute carrier and their servants and
other persons whose services they make use of for the
performance of the carriage shall not exceed the limits
provided for in these Uniform Rules.

§ 6 This article shall not prejudice rights of recourse
which may exist between the carrier and the substitute
carrier.

Article 28

Presumption of loss or damage in case
 of reconsignment

§ 1 When a consignment consigned in accordance with
these Uniform Rules has been reconsigned subject to these
same Rules and partial loss or damage has been
ascertained after that reconsignment, it shall be presumed
that it occurred under the latest contract of carriage if the
consignment remained in the charge of the carrier and was
reconsigned in the same condition as when it arrived at the
place from which it was reconsigned.

§ 2 This presumption shall also apply when the contract
of carriage prior to the reconsignment was not subject to
these Uniform Rules, if these Rules would have applied in
the case of a through consignment from the first place of
consignment to the final place of destination.

§ 3 This presumption shall also apply when the contract
of carriage prior to the reconsignment was subject to a
convention concerning international through carriage of
goods by rail comparable with these Uniform Rules, and
when this convention contains the same presumption of
law in favour of consignments consigned in accordance
with these Uniform Rules.
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Article 29

Presumption of loss of the goods

§ 1 The person entitled may, without being required to
furnish further proof, consider the goods as lost when they
have not been delivered to the consignee or placed at his
disposal within thirty days after the expiry of the transit
periods.

§ 2 The person entitled may, on receipt of the payment
of compensation for the goods lost, make a written request
to be notified without delay should the goods be recovered
within one year after the payment of compensation. The
carrier shall acknowledge such request in writing.

§ 3 Within thirty days after receipt of a notification
referred to in § 2, the person entitled may require the goods 
to be delivered to him against payment of the costs
resulting from the contract of carriage and against refund
of the compensation received, less, where appropriate,
costs which may have been included therein. Nevertheless
he shall retain his rights to claim compensation for
exceeding the transit period provided for in Articles
and 35.

§ 4 In the absence of the request referred to in § 2 or of
instructions given within the period specified in § 3, or if
the goods are recovered more than one year after the
payment of compensation, the carrier shall dispose of them 
in accordance with the laws and prescriptions in force at
the place where the goods are situated.

Article 30

Compensation for loss

§ 1 In case of total or partial loss of the goods, the carrier 
must pay, to the exclusion of all other damages,
compensation calculated according to the commodity
exchange quotation or, if there is no such quotation,
according to the current market price, or if there is neither
such quotation nor such price, according to the usual value
of goods of the same kind and quality on the day and at the
place where the goods were taken over.

§ 2 Compensation shall not exceed 17 units of account
per kilogramme of gross mass short.

§ 3 In case of loss of a railway vehicle running on its
own wheels and consigned as goods, or of an intermodal
transport unit, or of their removable parts, the
compensation shall be limited, to the exclusion of all other
damages, to the usual value of the vehicle or the
intermodal transport unit, or their removable parts, on the

day and at the place of loss. If it is impossible to ascertain
the day or the place of the loss, the compensation shall be
limited to the usual value on the day and at the place where
the vehicle has been taken over by the carrier.

§ 4 The carrier must, in addition, refund the carriage
charge, customs duties already paid and other sums paid in
relation to the carriage of the goods lost except excise
duties for goods carried under a procedure suspending
those duties.

Article 31

Liability for wastage in transit

§ 1 In respect of goods which, by reason of their nature,
are generally subject to wastage in transit by the sole fact
of carriage, the carrier shall only be liable to the extent that
the wastage exceeds the following allowances, whatever
the length of the route:

a) two per cent of the mass for liquid goods or goods
consigned in a moist condition;

b) one per cent of the mass for dry goods.

§ 2 The limitation of liability provided for in § 1 may not 
be invoked if, having regard to the circumstances of a
particular case, it is proved that the loss was not due to
causes which would justify the allowance.

§ 3 Where several packages are carried under a single
consignment note, the wastage in transit shall be
calculated separately for each package if its mass on
consignment is shown separately on the consignment note
or can be ascertained otherwise.

§ 4 In case of total loss of goods or in case of loss of a
package, no deduction for wastage in transit shall be made
in calculating the compensation.

§ 5 This Ar tic le shall not de ro ga te from Ar tic les 23 and 25.

Article 32

Compensation for damage

§ 1 In case of damage to goods, the carrier must pay
compensation equivalent to the loss in value of the goods,
to the exclusion of all other damages. The amount shall be
calculated by applying to the value of the goods defined in
accordance with Article 30 the percentage of loss in value
noted at the place of destination.
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§ 2 The compensation shall not exceed:
a) if the whole consignment has lost value through

damage, the amount which would have been payable in
case of total loss;

b) if only part of the consignment has lost value
through damage, the amount which would have been
payable had that part been lost.

§ 3 In case of damage to a railway vehicle running on
its own wheels and consigned as goods, or of an
intermodal transport unit, or of their removable parts,
the compensation shall be limited, to the exclusion of all 
other damages, to the cost of repair. The compensation
shall not exceed the amount payable in case of loss.

§ 4 The carrier must also refund the costs provided for 
in Article 30 § 4, in the proportion set out in § 1.

Article 33

Compensation for exceeding the transit period

§ 1 If loss or damage results from the transit period
being exceeded, the carrier must pay compensation not
exceeding four times the carriage charge.

§ 2 In case of total loss of the goods, the compensation 
provided for in § 1 shall not be payable in addition to
that provided for in Article 30.

§ 3 In case of partial loss of the goods, the
compensation provided for in § 1 shall not exceed four
times the carriage charge in respect of that part of the
consignment which has not been lost.

§ 4 In case of damage to the goods, not resulting from
the transit period being exceeded, the compensation
provided for in § 1 shall, where appropriate, be payable
in addition to that provided for in Article 32.

§ 5 In no case shall the total of compensation provided 
for in § 1 together with that provided for in Articles 30
and 32 exceed the compensation which would be
payable in case of total loss of the goods.

§ 6 If, in ac cor dan ce with Ar tic le 16 § 1, the tran sit
pe ri od has been es tab lis hed by ag re e ment, ot her forms
of com pen sa ti on than tho se pro vi ded for in § 1 may be
so ag re ed. If, in this case, the tran sit pe ri ods pro vi ded
for in Ar tic le 16 §§ 2 to 4 are ex ce e ded, the per son
en tit led may cla im eit her the com pen sa ti on pro vi ded for
in the ag re e ment ment io ned above or that provided for
in §§ 1 to 5.

Article 34

Compensation in case of declaration of value

The consignor and the carrier may agree that the
consignor shall declare in the consignment note a value for 
the goods exceeding the limit provided for in Article 30
§ 2. In such a case the amount declared shall be substituted
for that limit.

Article 35

Compensation in case of interest in delivery

The consignor and the carrier may agree that the
consignor may declare, by entering an amount in figures in 
the consignment note, a special interest in delivery, in case
of loss, damage or exceeding of the transit period. In case
of a declaration of interest in delivery further
compensation for loss or damage proved may be claimed,
in addition to the compensation provided for in Articles
30, 32 and 33, up to the amount declared.

Article 36

Loss of right to invoke the limits of liability

The limits of liability provided for in Article 15 § 3,
Article 19 §§ 6 and 7, Article 30 and Articles 32 to 35 shall
not apply if it is proved that the loss or damage results from 
an act or omission, which the carrier has committed either
with intent to cause such loss or damage, or recklessly and
with knowledge that such loss or damage would probably
result.

Article 37

Conversion and interest

§ 1 Where the calculation of the compensation requires
the conversion of sums expressed in foreign currency,
conversion shall be at the exchange rate applicable on the
day and at the place of payment of compensation.

§ 2 The person entitled may claim interest on
compensation, calculated at five per cent per annum, from
the day of the claim provided for in Article 43 or, if no such 
claim has been made, from the day on which legal
proceedings were instituted.

§ 3 If the person entitled does not submit to the carrier,
within a reasonable time allotted to him, the supporting
documents required for the amount of the claim to be
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finally settled, no interest shall accrue between the expiry
of the time allotted and the actual submission of such
documents.

Article 38

Liability in respect of rail-sea traffic

§ 1 In rail-sea carriage by the services referred to in
Article 24 § 1 of the Convention any Member State may,
by requesting that a suitable note be included in the list of
services to which these Uniform Rules apply, add the
following grounds for exemption from liability in their
entirety to those provided for in Article 23:

a) fire, if the carrier proves that it was not caused by his
act or default, or that of the master, a mariner, the pilot or
the carrier’s servants;

b) saving or attempting to save life or property at sea;
c) loading of goods on the deck of the ship, if they are

so loaded with the consent of the consignor given on the
consignment note and are not in wagons;

d) perils, dangers and accidents of the sea or other
navigable waters.

§ 2 The carrier may only avail himself of the grounds
for exemption referred to in § 1 if he proves that the loss, 
damage or exceeding the transit period occurred in the
course of the journey by sea between the time when the
goods were loaded on board the ship and the time when
they were unloaded from the ship.

§ 3 When the carrier relies on the grounds for
exemption referred to in § 1, he shall nevertheless
remain liable if the person entitled proves that the loss,
damage or exceeding the transit period is due to the fault 
of the carrier, the master, a mariner, the pilot or the
carrier’s servants.

§ 4 Where a sea route is served by several
undertakings included in the list of services in
accordance with Article 24 § 1 of the Convention, the
liability regime applicable to that route must be the same 
for all those undertakings. In addition, where those
undertakings have been included in the list at the request 
of several Member States, the adoption of this regime
must be the subject of prior agreement between those
States.

§ 5 The measures taken in accordance with §§ 1 and 4
shall be notified to the Secretary General. They shall
come into force at the earliest at the expiry of a period of
thirty days from the day on which the Secretary General
notifies them to the other Member States. Consignments 
already in transit shall not be affected by such measures.

Article 39

Liability in case of nuclear incidents

The carrier shall be relieved of liability pursuant to these 
Uniform Rules for loss or damage caused by a nuclear
incident when the operator of a nuclear installation or
another person who is substituted for him is liable for the
loss or damage pursuant to the laws and prescriptions of a
State governing liability in the field of nuclear energy.

Article 40

Persons for whom the carrier is liable

The carrier shall be liable for his servants and other
persons whose services he makes use of for the
performance of the carriage, when these servants and other 
persons are acting within the scope of their functions. The
managers of the railway infrastructure on which the
carriage is performed shall be considered as persons whose 
services the carrier makes use of for the performance of the 
carriage.

Article 41

Other actions

§ 1 In all cases where these Uniform Rules shall apply,
any action in respect of liability, on whatever grounds,
may be brought against the carrier only subject to the
conditions and limitations laid down in these Uniform
Rules.

§ 2 The same shall apply to any action brought against
the servants or other persons for whom the carrier is liable
pursuant to Article 40.

Title IV

ASSERTION OF RIGHTS

Article 42

Ascertainment of partial loss or damage

§ 1 When partial loss or damage is discovered or
presumed by the carrier or alleged by the person entitled,
the carrier must without delay, and if possible in the
presence of theperson entitled, draw up a report stating,
according to the nature of the loss or damage, the condition 
of the goods, their mass and, as far as possible, the extent
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of the loss or damage, its cause and the time of its
occurrence.

§ 2 A copy of the report must be supplied free of charge
to the person entitled.

§ 3 Should the person entitled not accept the findings in
the report, he may request that the condition and mass of
the goods and the cause and amount of the loss or damage
be ascertained by an expert appointed either by the parties
to the contract of carriage or by a court or tribunal. The
procedure to be followed shall be governed by the laws
and prescriptions of the State in which such ascertainment
takes place.

Article 43

Claims

§ 1 Claims relating to the contract of carriage must be
addressed in writing to the carrier against whom an
action may be brought.

§ 2 A claim may be made by persons who have the
right to bring an action against the carrier.

§ 3 To make the claim the consignor must produce the
duplicate of the consignment note. Failing this he must
produce an authorisation from the consignee or furnish
proof that the consignee has refused to accept the goods.

§ 4 To make the claim the consignee must produce the 
consignment note if it has been handed over to him.

§ 5 The consignment note, the duplicate and any other 
documents which the person entitled thinks fit to submit
with the claim must be produced either in the original or
as copies, the copies, where appropriate, duly certified if 
the carrier so requests.

§ 6 On settlement of the claim the carrier may require
the production, in the original form, of the consignment
note, the duplicate or the cash on delivery voucher so
that they may be endorsed to the effect that settlement
has been made.

Article 44

Persons who may bring an action against the carrier

§ 1 Subject to §§ 3 and 4 actions based on the contract of 
carriage may be brought:

a) by the consignor, until such time as the consignee
has

1. ta ken pos ses si on of the con sign ment note,
2. ac cep ted the go ods, or
3. as ser ted his rights pur su ant to Ar tic le 17 § 3 or

 Article 18 § 3;
b) by the consignee, from the time when he has

1. ta ken pos ses si on of the con sign ment note,
2. ac cep ted the go ods, or
3. as ser ted his rights pur su ant to Ar tic le 17 § 3 or

 Article 18 § 3.

§ 2 The right of the consignee to bring an action shall be
extinguished from the time when the person designated by
the consignee in accordance with Article 18 § 5 has taken
possession of the consignment note, accepted the goods or
asserted his rights pursuant to Article 17 § 3.

§ 3 An action for the recovery of a sum paid pursuant to
the contract of carriage may only be brought by the person
who made the payment.

§ 4 An action in respect of cash on delivery payments
may only be brought by the consignor.

§ 5 In order to bring an action the consignor must
produce the duplicate of the consignment note. Failing this 
he must produce an authorisation from the consignee or
furnish proof that the consignee has refused to accept the
goods. If necessary, the consignor must prove the absence
or the loss of the consignment note.

§ 6 In order to bring an action the consignee must
produce the consignment note if it has been handed over to
him.

Article 45

Carriers against whom an action may be brought

§ 1 Subject to §§ 3 and 4 actions based on the contract of 
carriage may be brought only against the first carrier, the
last carrier or the carrier having performed the part of the
carriage on which the event giving rise to the proceedings
occurred.

§ 2 When, in the case of carriage performed by
successive carriers, the carrier who must deliver the goods
is entered with his consent on the consignment note, an
action may be brought against him in accordance with § 1
even if he has received neither the goods nor the
consignment note.

§ 3 An action for the recovery of a sum paid pursuant to
the contract of carriage may be brought against the carrier
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who has collected that sum or against the carrier on whose
behalf it was collected.

§ 4 An action in respect of cash on delivery payments
may be brought only against the carrier who has taken over 
the goods at the place of consignment.

§ 5 An action may be brought against a carrier other than 
those specified in §§ 1 to 4 when instituted by way of
counter-claim or by way of exception in proceedings
relating to a principal claim based on the same contract of
carriage.

§ 6 To the extent that these Uniform Rules apply to the
substitute carrier, an action may also be brought against
him.

§ 7 If the plaintiff has a choice between several carriers,
his right to choose shall be extinguished as soon as he
brings an action against any one of them; this shall also
apply if the plaintiff has a choice between one or more
carriers and a substitute carrier.

Article 46

Forum

§ 1 Actions based on these Uniform Rules may be
brought before the courts or tribunals of Member States
designated by agreement between the parties or before the
courts or tribunals of a State on whose territory

a) the defendant has his domicile or habitual residence,
his principal place of business or the branch or agency
which concluded the contract of carriage, or

b) the place where the goods were taken over by the
carrier or the place designated for delivery is situated.
Other courts or tribunals may not be seized.

§ 2 Where an action based on these Uniform Rules is
pending before a court or tribunal competent pursuant to
§ 1, or where in such litigation a judgment has been
delivered by such a court or tribunal, no new action may be 
brought between the same parties on the same grounds
unless the judgment of the court or tribunal before which
the first action was brought is not enforceable in the State
in which the new action is brought.

Article 47

Extinction of right of action

§ 1 Acceptance of the goods by the person entitled shall
extinguish all rights of action against the carrier arising

from the contract of carriage in case of partial loss, damage 
or exceeding of the transit period.

§ 2 Nevertheless, the right of action shall not be
extinguished:

a) in case of partial loss or damage, if
1. the loss or da ma ge was as cer ta i ned in ac cor dan ce

with Ar tic le 42 be fo re the ac cep tan ce of the go ods
by the per son entitled;

2. the as cer ta in ment which sho uld have been car ri ed
out in ac cor dan ce with Ar tic le 42 was omit ted
 solely thro ugh the fa ult of the carrier;

b) in case of loss or damage which is not apparent
whose existence is ascertained after acceptance of the
goods by the person entitled, if he

1. asks for as cer ta in ment in ac cor dan ce with Ar tic le
42 im me di a tely af ter dis co ve ry of the loss or da -
ma ge and not la ter than se ven days af ter the ac cep -
tan ce of the goods, and

2. in ad di ti on, pro ves that the loss or da ma ge oc cur -
red bet we en the time of ta king over and the time of
delivery;

c) in cases where the transit period has been exceeded,
if the person entitled has, within sixty days, asserted his
rights against one of the carriers referred to in Article 45
§ 1;

d) if the person entitled proves that the loss or damage
results from an act or omission, done with intent to cause
such loss or damage, or recklessly and with knowledge
that such loss or damage would probably result.

§ 3 If the goods have been reconsigned in accordance
with Article 28 rights of action in case of partial loss or in
case of damage, arising from one of the previous contracts
of carriage, shall be extinguished as if there had been only
a single contract of carriage.

Article 48

Limitation of actions

§ 1 The period of limitation for an action arising from
the contract of carriage shall be one year. Nevertheless, the 
period of limitation shall be two years in the case of an
action

a) to recover a cash on delivery payment collected by
the carrier from the consignee;

b) to recover the proceeds of a sale effected by the
carrier;

c) for loss or damage resulting from an act or omission
done with intent to cause such loss or damage, or
recklessly and with knowledge that such loss or damage
would probably result;

d) based on one of the contracts of carriage prior to the
reconsignment in the case provided for in Article 28.
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§ 2 The period of limitation shall run for actions
a) for compensation for total loss, from the thirtieth day 

after expiry of the transit period;
b) for compensation for partial loss, damage or

exceeding of the transit period, from the day when delivery 
took place;

c) in all other cases, from the day when the right of
action may be exercised. 

The day indicated for the commencement of the period
of limitation shall not be included in the period.

§ 3 The period of limitation shall be suspended by a
claim in writing in accordance with Article 43 until the day 
that the carrier rejects the claim by notification in writing
and returns the documents submitted with it. If part of the
claim is admitted, the period of limitation shall start to run
again in respect of the part of the claim still in dispute. The
burden of proof of receipt of the claim or of the reply and
of the return of the documents shall lie on the party who
relies on those facts. The period of limitation shall not be
suspended by further claims having the same object.

§ 4 A right of action which has become time-barred may
not be exercised further, even by way of counter-claim or
relied upon by way of exception.

§ 5 Otherwise, the suspension and interruption of
periods of limitation shall be governed by national law.

Title V

RELATIONS BETWEEN CARRIERS

Article 49

Settlement of accounts

§ 1 Any carrier who has collected or ought to have
collected, either at departure or on arrival, charges or other
costs arising out of the contract of carriage must pay to the
carriers concerned their respective shares. The methods of
payment shall be fixed by agreement between the carriers.

§ 2 Article 12 shall also apply to the relations between
successive carriers.

Article 50

Right of recourse

§ 1 A carrier who has paid compensation pursuant to
these Uniform Rules shall have a right of recourse against
the carriers who have taken part in the carriage in
accordance with the following provisions:

a) the carrier who has caused the loss or damage shall
be solely liable for it;

b) when the loss or damage has been caused by several
carriers, each shall be liable for the loss or damage he has
caused; if such distinction is impossible, the compensation 
shall be apportioned between them in accordance with
letter c);

c) if it cannot be proved which of the carriers has caused
the loss or damage, the compensation shall be apportioned
between all the carriers who have taken part in the carriage,
except those who prove that the loss or damage was not
caused by them; such apportionment shall be in proportion to
their respective shares of the carriage charge.

§ 2 In the case of insolvency of any one of these carriers, 
the unpaid share due from him shall be apportioned among
all the other carriers who have taken part in the carriage, in
proportion to their respective shares of the carriage charge.

Article 51

Procedure for recourse

§ 1 The validity of the payment made by the carrier
exercising a right of recourse pursuant to Article 50 may
not be disputed by the carrier against whom the right of
recourse is exercised, when compensation has been
determined by a court or tribunal and when the latter
carrier, duly served with notice of the proceedings, has
been afforded an opportunity to intervene in the
proceedings. The court or tribunal seized of the principal
action shall determine what time shall be allowed for such
notification of the proceedings and for intervention in the
proceedings.

§ 2 A carrier exercising his right of recourse must make
his claim in one and the sameproceedings against all the
carriers with whom he has not reached a settlement, failing 
which he shall lose his right of recourse in the case of those 
against whom he has not taken proceedings.

§ 3 The court or tribunal must give its decision in one
and the same judgment on all recourse claims brought
before it.

§ 4 The carrier wishing to enforce his right of recourse may 
bring his action in the courts or tribunals of the State on the
territory of which one of the carriers participating in the
carriage has his principal place of business, or the branch or
agency which concluded the contract of carriage.

§ 5 When the action must be brought against several
carriers, the plaintiff carrier shall be entitled to choose the
court or tribunal in which he will bring the proceedings
from among those having competence pursuant to § 4.
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§ 6 Recourse proceedings may not be joined with
proceedings for compensation taken by the person entitled
under the contract of carriage.

Article 52

Agreements concerning recourse

The carriers may conclude agreements which derogate
from Articles 49 and 50.

Regulation concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Rail

 (RID – Appendix C to the Convention)

Article 1

Scope

§ 1 This Regulation shall apply
a) to the international carriage of dangerous goods

by rail on the territory of Member States,
b) to carriage complementary to carriage by rail to

which the CIM Uniform Rules are applicable, subject to
the international prescriptions governing carriage by
another mode of transport, as well as the activities
referred to by the Annex to this Regulation.

§ 2 Dangerous goods barred from carriage by the
Annex must not be accepted for international carriage.

Article 2

Exemptions

This Regulation shall not apply, in whole or in part, to 
the carriage of dangerous goods for which an exemption
is provided in the Annex. Exemptions may only be
provided when the quantity or the nature of the
exempted carriage of goods or the packaging would
guarantee the safety of the carriage.

Article 3

Restrictions

Each Member State shall retain the right to regulate or
prohibit, for reasons other than safety during carriage, the
international carriage of dangerous goods on its territory.

Article 4

Other prescriptions

The car ri a ge to which this Re gu lat ion app li es shall re ma in
sub ject to the na ti o nal or in ter na ti o nal presc rip ti ons app li cab -
le in ge ne ral to the car ri a ge of goods by rail.

Article 5

Type of trains allowed. Carriage as hand luggage,
registered luggage or on board motor vehicles

§ 1 Dangerous goods may only be carried in goods
trains, except

a) dangerous goods which are acceptable for carriage
in accordance with the Annex complying with the relevant
maximum quantities and the special conditions of carriage
in trains other than goods trains;

b) dangerous goods which are carried, under the special 
conditions of the Annex, as hand luggage, registered
luggage or in or on board motor vehicles in accordance
with Article 12 of the CIV Uniform Rules.

§ 2 The passenger may not take with him dangerous
goods as hand luggage or consign them as registered
luggage or on board motor vehicles if they do not meet the
special conditions of the Annex.

Article 6

Annex

The An nex shall form an in teg ral part of this Re gu lat ion.

* * *

The text of the Annex will be that drawn up by the
Expert Committee for the Carriage of Dangerous Goods, at 
the time of entry into force of the Protocol of 3 June 1999
modifying the Convention concerning International
Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, in accordance
with Article 19 § 4 of the latter.

Uniform Rules concerning Contracts
of Use of Vehicles in International Rail Traffic

(CUV – Appendix D to the Convention)

Article 1

Scope

These Uniform Rules shall apply to bi- or multilateral
contracts concerning the use of railway vehicles as means
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of transport for carriage in accordance with the CIV
Uniform Rules and in accordance with the CIM Uniform
Rules.

Article 2

De fi ni ti ons

For the purposes of these Uniform Rules the term
a) ,,rail transport undertaking” means a private or

public undertaking which is authorised to carry persons or
goods and which ensures traction;

b) ,,vehicle” means a vehicle, suitable to circulate on its 
own wheels on railway lines, not provided with a means of
traction;

c) ,,keeper” means the person who, being the owner or
having the right to dispose of it, exploits a vehicle
economically in a permanent manner as a means of
transport;

d) ,,home station” means the place mentioned on the
vehicle and to which the vehicle may or must be sent back
in accordance with the conditions of the contract of use.

Article 3

Signs and inscriptions on the vehicles

§ 1 Notwithstanding the prescriptions relating to the
technical admission of vehicles to circulate in
international traffic, the person who provides a vehicle,
pursuant to a contract referred to in Article 1, must
ensure that there appears on the vehicle:

a) a statement of the keeper;
b) when applicable, a statement of the rail transport

undertaking to whose vehicle park the vehicle belongs;
c) when applicable, a statement of the home station;
d) other signs and inscriptions agreed in the contract

of use.

§ 2 The signs and inscriptions provided for in § 1 may
be completed by means of electronic identification.

Article 4

Liability in case of loss of or damage to a vehicle

§ 1 The rail transport undertaking to which the
vehicle has been provided for use as a means of transport 
shall be liable for the loss or damage resulting from loss
of or damage to the vehicle or its accessories, unless it
proves that the loss or damage was not caused by fault
on its part.

§ 2 The rail transport undertaking shall not be liable for
loss or damage resulting from loss of accessories which are 
not mentioned on both sides of the vehicle or in the
inventory which accompanies it.

§ 3 In case of loss of the vehicle or its accessories, the
compensation shall be limited, to the exclusion of all other
damages, to the usual value of the vehicle or of its
accessories at the place and time of loss. When it is
impossible to ascertain the day or the place of loss, the
compensation shall be limited to the usual value on the day 
and at the place where the vehicle has been provided for
use.

§ 4 In case of damage to the vehicle or its accessories,
the compensation shall be limited, to the exclusion of all
other damages, to the cost of repair. The compensation
shall not exceed the amount due in case of loss.

§ 5 The contracting parties may agree provisions
derogating from §§ 1 to 4.

Article 5

Loss of right to invoke the limits of liability

The limits of liability provided for in Article 4 §§ 3 and
4 shall not apply, if it is proved that the loss or damage
results from an act or omission, which the rail transport
undertaking has committed either with intent to cause such 
loss or damage, or recklessly and with knowledge that
such loss or damage would probably result.

Article 6

Presumption of loss of a vehicle

§ 1 The person entitled may, without being required to
furnish other proof, consider a vehicle as lost when he has
asked the rail transport undertaking to which he provided
the vehicle for use as a means of transport, to have a search
for the vehicle carried out and if the vehicle has not been
put at his disposal within three months following the day
of receipt of his request or else when he has not received
any indication of the place where the vehicle is situated.
This period shall be increased by the time the vehicle is
immobilised for any reason not attributable to the rail
transport undertaking or owing to damage.

§ 2 If the vehicle considered as lost is recovered after the 
payment of the compensation, the person entitled may
require the rail transport undertaking to which he provided
the vehicle for its use as a means of transport, within a
period of six months after receiving notice of it, that the
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vehicle be returned to him, without charge and against
restitution of the compensation, at the home station or at
another agreed place.

§ 3 In the absence of the request referred to in § 2, or
alternatively if the vehicle is recovered more than a year
after the payment of the compensation, the rail transport
undertaking to which the person entitled provided the
vehicle for use as a means of transport, shall dispose of the
vehicle in accordance with the laws and prescriptions in
force at the place where the vehicle is situated.

§ 4 The contracting parties may agree provisions
derogating from §§ 1 to 3.

Article 7

Liability for loss or damage caused by a vehicle

§ 1 The person who, pursuant to a contract referred to in
Article 1, has provided the vehicle for use as a means of
transport shall be liable for the loss or damage caused by
the vehicle when he is at fault.

§ 2 The contracting parties may agree provisions
derogating from § 1.

Article 8

Subrogation

When the contract of use of vehicles provides that the
rail transport undertaking may provide the vehicle to other
rail transport undertakings for use as a means of transport,
the rail transport undertaking may, with the agreement of
the keeper, agree with the other rail transport undertakings

a) that, sub ject to its right of re co ur se, it shall be
sub ro ga ted to them, in res pect of the ir li a bi lity to the
ke e per for loss of or da ma ge to the ve hic le or its
accessories;

b) that only the keeper shall be liable to the other rail
transport undertakings, for loss or damage caused by the
vehicle, but that only the rail transport undertaking which
is the contractual partner of the keeper shall be authorised
to assert the rights of the other rail transport undertakings.

Article 9

Liability for servants and other persons

§ 1 The contracting parties shall be liable for their
servants and other persons whose services they make use
of for the performance of the contract, when these servants
and other persons are acting within the scope of their
functions.

§ 2 Unless the contracting parties otherwise agree, the
managers of the infrastructure on which the rail transport
undertakings use the vehicle as a means of transport, shall
be regarded as persons whose services the rail transport
undertaking makes use of.

§ 3 §§ 1 and 2 shall also apply in the case of subrogation
in accordance with Article 8.

Article 10

Other actions

§ 1 In all cases where these Uniform Rules shall apply,
an action in respect of liability, for loss of or damage to the
vehicle or its accessories, on whatever grounds, may be
brought against the rail transport undertaking to which the
vehicle was provided for use as a means of transport only
subject to the conditions and limitations laid down in these
Uniform Rules and the contract of use.

§ 2 § 1 shall apply also in the case of subrogation in
accordance with Article 8.

§ 3 The same shall apply to an action brought against the 
servants or other persons for whom the rail transport
undertaking to which the vehicle was provided for use as a
means of transport, is liable.

Article 11

Forum

§ 1 Actions based on a contract concluded in accordance 
with these Uniform Rules may be brought before the
courts or tribunals designated by agreement between the
parties to the contract.

§ 2 Unless the parties otherwise agree, the competent
courts or tribunals shall be those of the Member State
where the defendant has his place of business. If the
defendant has no place of business in a Member State, the
competent courts or tribunals shall be those of the Member
State where the loss or damage occurred.

Article 12

Limitation of actions

§ 1 The period of limitation for actions based on Articles 
4 and 7 shall be three years.
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§ 2 The period of limitation shall run:
a) for actions based on Article 4, from the day when the

loss of or damage to the vehicle was discovered or the
person entitled could consider the vehicle lost in
accordance with Article 6 § 1 or § 4;

b) for actions based on Article 7, from the day when the
loss or damage occurred.

Uniform Rules concerning the Contract
of Use of Infrastructure in International Rail Traffic

(CUI – Appendix E to the Convention)

Title I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Scope

§ 1 These Uniform Rules shall apply to any contract
of use of railway infrastructure for the purposes of
international carriage within the meaning of the CIV
Uniform Rules and the CIM Uniform Rules. They shall
apply regardless of the place of business and the
nationality of the contracting parties. These Uniform
Rules shall apply even when the railway infrastructure
is managed or used by States or by governmental
institutions or organisations.

§ 2 Subject to Article 21, these Uniform Rules shall
not apply to other legal relations, such as in particular

a) the liability of the carrier or the manager to their
servants or other persons whose services they make use
of to accomplish their tasks;

b) the liability to each other of the carrier or the
manager of the one part and third parties of the other
part.

Article 2

Declaration concerning liability in case
 of bodily loss or damage

§ 1 Any State may, at any time, declare that it will not
apply to victims of accidents occuring in its territory the
whole of the provisions concerning liability in case of
bodily loss or damage (death, injury or any other physical
or mental harm), when the victims are nationals of, or have
their usual place of residence in, that State.

§ 2 A State which has made a declaration in accordance
with § 1 may withdraw it at any time by notification to the
Depositary. This withdrawal shall take effect one month
after the day on which the Depositary notifies it to the
Member States.

Article 3

Definitions

For the purposes of these Uniform Rules, the term
a) ,,railway infrastructure” means all the railway lines

and fixed installations, so far as these are necessary for the
circulation of railway vehicles and the safety of traffic;

b) ,,manager” means the person who makes railway
infrastructure available;

c) ,,carrier” means the person who carries persons or
goods by rail in international traffic under the CIV
Uniform Rules or the CIM Uniform Rules;

d) ,,auxiliary” means the servants or other persons
whose services the carrier or the manager makes use of for
the performance of the contract when these servants or
other persons are acting within the scope of their
functions;

e) ,,third party” means any person other than the
manager, the carrier and their auxiliaries;

f) ,,licence” means the authorisation, in accordance
with the laws and prescriptions of the State in which the
carrier has the place of business of his principal activity, to
carry on the activity of carrier by rail;

g) ,,safety certificate” means the document attesting, in
accordance with the laws and prescriptions of the State in
which the infrastructure being used is situated, that so far
as concerns the carrier,

– the internal organisation of the undertaking as well as
– the personnel to be employed and the vehicles to be

used on the infrastructure, meet the requirements imposed
in respect of safety in order to ensure a service without
danger on that infrastructure.

Article 4

Mandatory law

Unless provided otherwise in these Uniform Rules, any
stipulation which, directly or indirectly, would derogate
from these Uniform Rules, shall be null and void. The
nullity of such a stipulation shall not involve the nullity of
other provisions of the contract. Nevertheless, the parties
to the contract may assume a liability greater and
obligations more burdensome than those provided for in
these Uniform Rules or fix a maximum amount of
compensation for loss of or damage to property.
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Title II

CONTRACT OF USE

Article 5

Contents and form

§ 1 Relations between the manager and the carrier shall
be regulated in a contract of use.

§ 2 The contract shall regulate in particular the
administrative, technical and financial conditions of use. It 
shall cover at least the following matters:

a) the infrastructure to be used,
b) the extent of use,
c) the services provided by the manager,
d) the services provided by the carrier,
e) the personnel to be employed,
f) the vehicles to be used,
g) the financial conditions.

§ 3 The contract must be concluded in writing or in an
equivalent form. The absence or irregularity of a written
form or equivalent form of contract or the absence of one
of the matters specified in § 2 shall not affect the existence
or the validity of the contract which shall remain subject to
these Uniform Rules.

Article 6

Special obligations of the carrier and the manager

§ 1 The carrier must be authorised to carry on the
activity of a carrier by rail. The personnel to be employed
and the vehicles to be used must satisfy the safety
requirements. The manager may require the carrier to
prove, by the presentation of a valid licence and safety
certificate or certified copies, or in any other manner, that
these conditions are fulfilled.

§ 2 The carrier must notify the manager of any event
which might affect the validity of his licence, his safety
certificates or other elements of proof.

§ 3 The manager may require the carrier to prove that he
has taken out a sufficient liability insurance or taken
equivalent measures to cover any claims, on whatever
grounds, referred to in Articles 9 to 21. Each year, the
carrier must prove, by an attestation in due form, that the
liability insurance or the equivalent provisions still exist;
he must notify the manager of any modification relating to
them before it takes effect.

§ 4 The parties to the contract must inform each other of
any event which might impede the execution of the
contract they have concluded.

Article 7

Duration of the contract

§ 1 The contract of use may be concluded for a limited
or unlimited period.

§ 2 The manager may rescind the contract forthwith
when

a) the carrier is no longer authorised to carry on the
activity of carrier by rail;

b) the personnel to be employed and the vehicles to be
used no longer meet the safety requirements;

c) the carrier is in arrear with payment, that is to say
1. for two suc ces si ve pa y ment pe ri ods and for an

amo unt in ex cess of the equ i va lent of one month’s
use, or

2. for a pe ri od co ve ring more than two pa y ment pe ri -
ods and for an amo unt equ al to the va lue of two
months’ use;

d) the carrier is in clear breach of one of the special
obligations specified in Article 6 §§ 2 and 3.

§ 3 The carrier may rescind the contract of use forthwith
when the manager loses his right to manage the
infrastructure.

§ 4 Each party to the contract may rescind the contract
of use forthwith in the case of a clear breach of one of the
essential obligations by the other party to the contract,
when that obligation concerns the safety of persons or
goods; the parties to the contract may agree the modalities
for the exercise of this right.

§ 5 The party to the contract who is the cause of its
rescission shall be liable to the other party for the loss or
damage resulting from it, unless he proves that the loss or
damage was not caused by his fault.

§ 6 The par ti es to the cont ract may ag ree con di ti ons de ro -
ga ting from the pro vi si ons of § 2 lett ers c) and d) and § 5.

Title III

LIABILITY

Article 8

Liability of the manager

§ 1 The manager shall be liable
a) for bodily loss or damage (death, injury or any other

physical or mental harm),
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b) for loss of or damage to property (destruction of, or
damage to, movable or immovable property),

c) for pecuniary loss resulting from damages payable
by the carrier under the CIV Uniform Rules and the CIM
Uniform Rules, caused to the carrier or to his auxiliaries
during the use of the infrastructure and having its origin in
the infrastructure.

§ 2 The manager shall be relieved of this liability
a) in case of bodily loss or damage and pecuniary loss

resulting from damages payable by the carrier under the
CIV Uniform Rules

1. if the in ci dent gi ving rise to the loss or da ma ge has
been ca u sed by cir cums tan ces not con nec ted with
the ma na ge ment of the inf rast ruc tu re which the
ma na ger, in spi te of ha ving ta ken the care re qu i red
in the par ti cu lar cir cums tan ces of the case, co uld
not avo id and the con se qu en ces of which he was
unable to prevent,

2. to the ex tent that the in ci dent gi ving rise to the loss 
or da ma ge is due to the fa ult of the per son suf fe -
ring the loss or damage,

3. if the in ci dent gi ving rise to the loss or da ma ge is
due to the be ha vi o ur of a third party which the ma -
na ger, in spi te of ha ving ta ken the care re qu i red in
the par ti cu lar cir cums tan ces of the case, co uld not
avo id and the con se qu en ces of which he was
unable to prevent;

b) in case of loss of or damage to property and pecuniary
loss resulting from damages payable by the carrier under the
CIM Uniform Rules, when the loss or damage was caused by
the fault of the carrier or by an order given by the carrier
which is not attributable to the manager or by circumstances
which the manager could not avoid and the consequences of
which he was unable to prevent.

§ 3 If the incident giving rise to the loss or damage is due 
to the behaviour of a third party and if, in spite of that, the
manager is not entirely relieved of liability in accordance
with § 2, letter a), he shall be liable in full up to the limits
laid down in these Uniform Rules but without prejudice to
any right of recourse against the third party.

§ 4 The parties to the contract may agree whether and to
what extent the manager shall be liable for the loss or
damage caused to the carrier by delay or disruption to his
operations.

Article 9

Liability of the carrier

§ 1 The carrier shall be liable
a) for bodily loss or damage (death, injury or any other

physical or mental harm),

b) for loss of or damage to property (destruction of or 
damage to movable or immovable property), caused to
the manager or to his auxiliaries, during the use of the
infrastructure, by themeans of transport used or by the
persons or goods carried.

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability
a) in case of bodily loss or damage

1. if the in ci dent gi ving rise to the loss or da ma ge has
been ca u sed by cir cums tan ces not con nec ted with
the ope rat ions of the car ri er which he, in spi te of
ha ving ta ken the care re qu i red in the par ti cu lar cir -
cums tan ces of the case, co uld not avo id and the
con se qu en ces of which he was unable to prevent,

2. to the ex tent that the in ci dent gi ving rise to the loss 
or da ma ge is due to the fa ult of the per son suf fe -
ring the loss or damage,

3. if the in ci dent gi ving rise to the loss or da ma ge is
due to the be ha vi o ur of a third party which the car -
ri er, in spi te of ha ving ta ken the care re qu i red in
the par ti cu lar cir cums tan ces of the case, co uld not
avo id and the con se qu en ces of which he was
unable to prevent;

b) in case of loss of or damage to property when the
loss or damage is caused by a fault of the manager or by
an order given by the manager which is not attributable
to the carrier or by circumstances which the carrier
could not avoid and the consequences of which he was
unable to prevent.

§ 3 If the incident giving rise to the loss or damage is
due to the behaviour of a third party and if, in spite of
that, the carrier is not entirely relieved of liability in
accordance with § 2, letter a), he shall be liable in full up 
to the limits laid down in these Uniform Rules but
without prejudice to any right of recourse against the
third party.

§ 4 The parties to the contract may agree whether and to
what extent the carrier shall be liable for the loss or
damage caused to the manager by disruption to his
operations.

Article 10

Concomitant causes

§ 1 If causes attributable to the manager and causes
attributable to the carrier contributed to the loss or
damage, each party to the contract shall be liable only to
the extent that the causes attributable to him under
Article 8 and 9 contributed to the loss or damage. If it is
impossible to assess to what extent the respective causes 
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contributed to the loss or damage, each party shall bear
the loss or damage he has sustained.

§ 2 § 1 shall apply mutatis mutandis if causes
attributable to the manager and causes attributable to
several carriers using the same railway infrastructure
contributed to the loss or damage.

§ 3 § 1 first sentence, shall apply mutatis mutandis in
case of loss or damage referred to in Article 9 if causes
attributable to several carriers using the same
infrastructure contributed to the loss or damage. If it is
impossible to assess to what extent the respective causes
contributed to the loss or damage, the carriers shall be
liable to the manager in equal shares.

Article 11

Damages in case of death

§ 1 In case of death, the damages shall comprise:
a) any necessary costs following the death, in particular 

those of transport of the body and the funeral expenses;
b) if death does not occur at once, the damages

provided for in Article 12.

§ 2 If, through the death, persons whom the deceased
had or would have had in the future a legal duty to
maintain, are deprived of their support, they shall also be
compensated for that loss. Rights of action for damages by
persons whom the deceased was maintaining without
being legally bound to do so, shall be governed by national 
law.

Article 12

Damages in case of personal injury

In case of personal injury or any other physical or
mental harm, the damages shall comprise:

a) any necessary costs, in particular those of treatment
and of transport;

b) compensation for financial loss, due to total or
partial incapacity to work, or to increased needs.

Article 13

Compensation for other bodily harm

National law shall determine whether and to what
extent the manager or the carrier must pay damages for
bodily harm other than that provided for in Articles 11
and 12.

Article 14

Form and amount of damages in case of death
and personal injury

§ 1 The damages provided for in Article 11 § 2 and in
Article 12 letter b) must be awarded in the form of a lump
sum. However, if national law permits the award of an
annuity, the damages shall be awarded in that form if so
requested by the injured person or by persons entitled
referred to in Article 11 § 2.

§ 2 The amount of damages to be awarded pursuant to
§ 1 shall be determined in accordance with national law.
However, for the purposes of these Uniform Rules, the
upper limit per person shall be set at 175,000 units of
account as a lump sum or as an annuity corresponding to
that sum, where national law provides for an upper limit of
less than that amount.

Article 15

Loss of right to invoke the limits of liability

The limits of liability provided for in these Uniform
Rules as well as the provisions of national law, which limit
the compensation to a certain amount, shall not apply if it
is proved that the loss or damage results from an act or
omission, which the author of the loss or damage has
committed either with the intent to cause such loss or
damage, or recklessly and with knowledge that such loss
or damage would probably result.

Article 16

Conversion and interest

§ 1 Where the calculation of compensation requires the
conversion of sums expressed in foreign currency,
conversion shall be at the exchange rate applicable on the
day and at the place of payment of the compensation.

§ 2 The person entitled may claim interest on
compensation, calculated at five per cent per annum, from
the day of initiation of a conciliation procedure, of seizure
of the Arbitration Tribunal provided for in Title V of the
Convention or from the day on which legal proceedings
were instituted.

Article 17

Liability in case of nuclear incidents

The manager and the carrier shall be relieved of liability
pursuant to these Uniform Rules for loss or damage caused 
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by a nuclear incident when the operator of a nuclear
installation or another person who is substituted for him is
liable for the loss or damage pursuant to the laws and
prescriptions of a State governing liability in the field of
nuclear energy.

Article 18

Liability for auxiliaries

The manager and the carrier shall be liable for their
auxiliaries.

Article 19

Other actions

§ 1 In all cases where these Uniform Rules shall apply,
any action in respect of liability, on whatever grounds,
may be brought against the manager or against the carrier
only subject to the conditions and limitations laid down in
these Uniform Rules.

§ 2 The same shall apply to any action brought against
the auxiliaries for whom the manager or the carrier is liable 
pursuant to Article 18.

Article 20

Agreements to settle

The parties to the contract may agree conditions in
which they assert or renounce their rights to compensation
from the other party to the contract.

Title IV

ACTIONS BY AUXILIARIES

Article 21

Actions against the manager or against the carrier

§ 1 Any action in respect of liability brought by the
auxiliaries of the carrier against the manager on account of
loss or damage caused by him, on whatever grounds, may
be brought only subject to the conditions and limitations
laid down in these Uniform Rules.

§ 2 Any action in respect of liability brought by the
auxiliaries of the manager against the carrier on account of
loss or damage caused by him, on whatever grounds, may

be brought only subject to the conditions and limitations
laid down in these Uniform Rules.

Title V

ASSERTION OF RIGHTS

Article 22

Conciliation procedures

The parties to the contract may agree conciliation
procedures or appeal to the Arbitration Tribunal provided
for in Title V of the Convention.

Article 23

Recourse

The validity of the payment made by the carrier on the
basis of the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules
may not be disputed when compensation has been
determined by a court or tribunal and when the manager,
duly served with notice of the proceedings, has been
afforded the opportunity to intervene in the proceedings.

Article 24

Forum

§ 1 Actions based on these Uniform Rules may be
brought before the courts or tribunals of the Member States 
designated by agreement between the parties to the
contract.

§ 2 Unless the parties to the contract otherwise agree,
the competent courts or tribunals shall be those of the
Member State where the manager has his place of
business.

Article 25

Limitation of actions

§ 1 The period of limitation for actions based on these
Uniform Rules shall be three years.

§ 2 The period of limitation shall run from the day when
the loss or damage occurred.

§ 3 In case of death of persons, the period of limitation
shall be three years from the day after the day the death
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occurred, but not exceeding five years from the day after
the day of the accident.

§ 4 A recourse action by a person held liable may be
brought even after the expiration of the limitation period
provided for in § 1, if it is brought within the period
allowed by the law of the State where the proceedings are
brought. However, the period allowed shall be not less
than ninety days from the day when the person bringing
the recourse action has settled the claim or has been served
with notice of the proceedings against himself.

§ 5 The period of limitation shall be suspended when the 
parties agree a conciliation procedure or when they seize
the Arbitration Tribunal provided for in Title V of the
Convention.

§ 6 Otherwise, suspension and interruption of the
limitation period shall be governed by national law.

Uniform Rules concerning the Validation
of Technical Standards and the Adoption of Uniform

Technical Prescriptions applicable to Railway
Material intended to be used in International Traffic

(APTU – Appendix F to the Convention)

Article 1

Scope

These Uniform Rules lay down, for railway material
intended to be used in international traffic, the procedure
for the validation of technical standards and the adoption
of uniform technical prescriptions.

Article 2

Definitions

For the purposes of these Uniform Rules and its
Annexes, the term

a) ,,Contracting State” means a Member State of the
Organisation which has not made a declaration in respect
of these Uniform Rules in accordance with Article 42 § 1,
first sentence, of the Convention;

b) ,,international traffic” means the circulation of
railway vehicles on railway lines over the territory of at
least two Contracting States;

c) ,,rail transport undertaking” means a private or
public undertaking which is authorised to carry persons or
goods and which ensures traction;

d) ,,infrastructure manager” means an undertaking or
an authority which manages railway infrastructure;

e) ,,railway material” means railway material intended
to be used in international traffic, in particular the railway
vehicles and railway infrastructure;

f) ,,railway vehicle” means a vehicle suitable for
circulation on its own wheels on railway lines with or
without traction;

g) ,,traction unit” means a railway vehicle provided
with a means of traction;

h) ,,wagon” means a railway vehicle, not provided with 
a means of traction, which is intended to carry goods;

i) ,,carriage” means a railway vehicle, not provided
with a means of traction, which is intended to carry
passengers;

j) ,,railway infrastructure” means all the railway lines
and fixed installations, so far as these are necessary for the
circulation of railway vehicles and the safety of traffic;

k) ,,technical standard” means a technical specification
adopted by a recognised national or international
standardisation body, according to the procedures
applicable to it; a technical specification prepared within
the framework of the European Communities shall be
treated as a technical standard;

l) ,,technical prescription” means a rule, other than a
technical standard, relating to the construction, operation,
maintenance or relating to a procedure concerning railway
material;

m) ,,Committee of Technical Experts” means the
Committee provided for in Article 13 § 1, letter f) of the
Convention.

Article 3

Aim

§ 1 The validation of technical standards relating to
railway material and the adoption of uniform technical
prescriptions applicable to railway material shall have as
its aim to

a) facilitate the free circulation of vehicles and the free
use of other railway material in international traffic,

b) contribute to ensuring the safety, efficiency and the
availability for international traffic,

c) take account of the protection of the environment
and public health.

§ 2 When technical standards are validated or uniform
technical prescriptions are adopted, only those prepared at
the international level shall be taken into account.

§ 3 To the extent possible

a) it is appropriate to ensure interoperability of
technical systems and components necessary for
international traffic;
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b) technical standards and uniform technical
prescriptions shall be performance related; if appropriate,
they shall include variants.

Article 4

Preparation of technical standards and prescriptions

§ 1 The preparation of technical standards and of
uniform technical prescriptions concerning railway
material shall be the responsibility of the bodies
recognised as competent in the matter.

§ 2 The standardisation of industrial products and
procedures shall be the responsibility of recognised
national and international standardisation bodies.

Article 5

Validation of technical standards

§ 1 An application for validation of a technical standard
may be made by:

a) any Contracting State;
b) any regional economic integration organisation to

which its Member States have transferred competence
to legislate in the field of technical standards relating to
railway material;

c) any national or international standardisation body
having the task of standardisation in the railway field;

d) any representative international association for
whose members the existence of technical standards
relating to railway material is indispensible for reasons of
safety and economy in the exercise of their activity.

§ 2 The Committee of Technical Experts shall decide
whether to validate a technical standard in accordance
with the procedure laid down in Articles 16, 20 and 33 § 6
of the Convention. The decisions shall enter into force in
accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.

Article 6

Adoption of uniform technical prescriptions

§ 1 An application for adoption of a uniform technical
prescription may be made by:

a) any Contracting State;
b) any regional economic integration organisation to

which its Member States have transferred competence to
legislate in the field of technical prescriptions concerning
railway material;

c) any representative international association for
whose members the existence of uniform technical
prescriptions relating to railway material is indispensible
for reasons of safety and economy in the exercise of their
activity.

§ 2 The Committee of Technical Experts shall decide
whether to adopt a uniform technical prescription in
accordance with the procedure laid down in Articles 16, 20 
and 33 § 6 of the Convention. The decisions shall enter
into force in accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the
Convention.

Article 7

Form of applications

Applications referred to in Articles 5 and 6 must be
complete, coherent and reasoned. They must be addressed
to the Secretary General of the Organisation in one of its
working languages.

Article 8

Technical Annexes

§ 1 The validated technical standards and the adopted
uniform technical prescriptions shall be included in the
following Annexes to these Uniform Rules numbered as
follows:

a) Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to all Railway Vehicles (Annex 1);

b) Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Traction Units (Annex 2);

c) Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Wagons (Annex 3);

d) Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Carriages (Annex 4);

e) Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Infrastructure Installations other
than those specified in letter f) (Annex 5);

f) Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Safety and Operational Control
Systems (Annex 6);

g) Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions concerning Systems of Information
Technology (Annex 7);

h) Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to any other Railway Material
(Annex 8).

§ 2 The Annexes shall form an integral part of these
Uniform Rules. They shall be framed in accordance with
the particularities of the track gauge, the loading gauge,
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the systems of energy supply and the safety and
operational control systems in the Contracting States.

§ 3 The Annexes will contain the version as it will be
adopted, after the entry into force of the Protocol of 3 June
1999 for the modification of the Convention, by the
Committee of Technical Experts according to the same
procedure as that provided for in Articles 16, 20 and 33 § 6
of the Convention for modifications of the Annexes.

Article 9

Declarations

§ 1 Any Contracting State may, within a period of four
months from the day of notification of the decision of the
Committee of Technical Experts by the Secretary General,
make a reasoned declaration notifying him that it will not
apply or will apply only partially, the validated technical
standard or the adopted uniform technical prescription, so
far as it concerns the railway infrastructure situated on its
territory and the traffic on that infrastructure.

§ 2 The Contracting States which have made a
declaration in accordance with § 1 shall not be taken into
account in determining the number of States which must
formulate an objection in accordance with Article 35 § 4 of 
the Convention, in order that a decision of the Committee
of Technical Experts should not enter into force.

§ 3 A State which has made a declaration in accordance
with § 1 may withdraw it at any time by notification to the
Secretary General. This withdrawal shall take effect on the 
first day of the second month following the notification.

Article 10

Abrogation of Technical Unity

The entry into force of the Annexes, adopted by the
Committee of Technical Experts in accordance with
Article 8 § 3, in all the States parties to the 1938 version of
the International Convention on the Technical Unity of
Railways, signed at Berne on 21 October 1882, shall
abrogate that convention.

Article 11

Precedence of the Annexes

§ 1 With the entry into force of the Annexes, adopted by
the Committee of Technical experts in accordance with
Article 8 § 3, the technical standards and the uniform
technicalprescriptions therein shall take precedence, in
relations between Contracting States, over the provisions

of the 1938 version of the International Convention on the
Technical Unity of Railways, signed at Berne on 21
October 1882.

§ 2 With the entry into force of the Annexes, adopted by
the Committee of Technical Experts in accordance with
Article 8 § 3, these Uniform Rules as well as the technical
standards and the uniform technical prescriptions
contained in its Annexes, shall take precedence, in the
Contracting States, over the technical provisions

a) of the Regulation governing the reciprocal use of
carriages and brake vans in international traffic (RIC),

b) of the Regulation governing the reciprocal use of
wagons in international traffic (RIV).

Annex 1

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to all Railway Vehicles

A. Track gauge
1. Ra il wa ys with stan dard track ga u ge (1435 mm)
2. Ra il wa ys with wide track ga u ge (Rus si an)

(1520 mm)
3. Ra il wa ys with wide track ga u ge (Fin nish)

(1524 mm)
4. Ra il wa ys with wide track ga u ge (Irish) (1600 mm)
5. Ra il wa ys with wide track ga u ge (Ibe ri an)

(1688 mm)
6. Ot her ra il wa ys

B. Loading gauge
1. Ra il wa ys with nor mal lo a ding ga u ge on the Eu ro -

pe an continent
2. Ra il wa ys with nor mal lo a ding ga u ge in Gre at

Britain
3. ...

C. ...

Annex 2

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Traction Units

A. Energy supply systems
1. Di rect cur rent of 3000 V
2. Di rect cur rent of 1500 V or less
3. Al ter na ting cur rent of 25 kV / 50 Hz
4. Al ter na ting cur rent of 15 kV / 16 b Hz

B. Safety and operational control systems
...
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Annex 3

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Wagons

Annex 4

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Carriages

Annex 5

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Infrastructure Installations

Annex 6

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Safety and Operational

Control Systems

Annex 7

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions concerning Systems of Information

Technology

Annex 8

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to any other Railway Material

* * *

As a first step, the technical standards and the uniform
technical prescriptions relating to railway material already
existing and recognised at the international level, such as
contained in Technical Unity, in RIV and RIC as well as in
the technical leaflets of UIC, will be integrated in the
abovementioned Annexes.

Uniform Rules concerning the Technical Admission of 
Railway Material used in International Traffic

(ATMF – Appendix G to the Convention)

Article 1

Scope

These Uniform Rules lay down, for railway vehicles
and other railway material, the procedure for the admission 
to circulation or use in international traffic.

Article 2

Definitions

For the purposes of these Uniform Rules and its Annex,
the term

a) ,,Contracting State” means a Member State of the
Organisation which has not made a declaration in respect
of these Uniform Rules in accordance with Article 42 § 1,
first sentence of the Convention;

b) ,,international traffic” means the circulation of
railway vehicles on railway lines over the territory of at
least two Contracting States;

c) ,,rail transport undertaking” means a private or
public undertaking which is authorised to carry persons or
goods and which ensures traction;

d) ,,infrastructure manager” means an undertaking or
an authority which manages railway infrastructure;

e) ,,keeper” means the person who, being the owner or
having the right to dispose of it, exploits a railway vehicle
economically in a permanent manner as a means of
transport;

f) ,,technical admission” means the procedure carried
out by the competent authority to admit a railway vehicle
to circulation or other railway material to use in
international traffic;

g) ,,admission of a type of construction” means the
procedure, relating to a type of construction of a railway
vehicle, carried out by the competent authority, by which
the right is granted to deliver, by a simplified procedure, an 
admission to operation for vehicles which correspond to
that type of construction;

h) ,,admission to operation” means the right granted by
the competent authority for each railway vehicle to
circulate in international traffic;

i) ,,railway vehicle” means a vehicle suitable for
circulation on its own wheels on railway lines with or
without traction;

j) ,,other railway material” means any railway material
intended to be used in international traffic not being a
railway vehicle;

k) ,,Committee of Technical Experts” means the
Committee provided for in Article 13 § 1, letter f) of the
Convention.

Article 3

Admission to international traffic

§ 1 Each railway vehicle must, for circulation in
international traffic, be admitted in accordance with these
Uniform Rules.
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§ 2 Technical admission shall have the aim of
ascertaining whether the railway vehicles satisfy

a) the construction prescriptions contained in the
Annexes to the APTU Uniform Rules,

b) the construction and equipment prescriptions
contained in the Annex to RID,

c) the special conditions of an admission under Article
7 § 2 or § 3.

§ 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall
apply mutatis mutandis to the technical admission of other
railway material and of elements of construction either of
vehicles or of other railway material.

Article 4

Procedure

§ 1 Technical admission shall be carried out
a) either, in a single stage, by the grant of admission to

operation to a given individual railway vehicle,
b) or, in two successive stages, by the grant

1. of ad mis si on of a type of const ruc ti on to a gi ven
type of ra il way ve hic le,

2. then ad mis si on to ope rat ion of in di vi du al ve hic les
cor res pon ding to this type of const ruc ti on by a
simp li fi ed pro ce du re con fir ming that they are of
this type.

§ 2 This provision shall not affect the application of
Article 10.

Article 5

Competent authority

§ 1 Technical admission of railway vehicles to
circulation and of other railway material to use in
international traffic shall be the task of the national or
international authority competent in the matter in
accordance with the laws and prescriptions in force in
each Contracting State.

§ 2 The authorities referred to in § 1 may transfer to
bodies recognised as suitable, competence to grant
technical admission on condition that the authorities
shall ensure their supervision. The transfer of
competence to grant technical admission to a rail
transport undertaking while others are excluded from
that competence, shall not be allowed. Furthermore, the
transfer of competence to an infrastructure manager
participating directly or indirectly in the manufacture of
railway material shall be prohibited.

Article 6

Recognition of technical admission

Admission of a type of construction and admission to
operation by the competent authority of a Contracting
State in accordance with these Uniform Rules, as well as
the corresponding certificates issued shall be recognised
by the authorities, the rail transport undertakings and the
infrastructure managers in the other Contracting States,
without the need for another examination and another
technical admission with a view to circulation and use on
the territories of those other States.

Article 7

Construction prescriptions applicable to vehicles

§ 1 In order to be admitted to circulation in international
traffic, railway vehicles must satisfy

a) the construction prescriptions contained in the
Annexes to the APTU Uniform Rules,

b) the construction and equipment prescriptions
contained in the Annex to RID.

§ 2 In the absence of provisions in the Annexes to the
APTU Uniform Rules, technical admission shall be based
on the generally recognised technical rules. A technical
standard, even if it has not been validated in accordance
with the procedure laid down in the APTU Uniform Rules,
shall constitute the proof that the know-how contained in
that standard represents a generally recognised technical
rule.

§ 3 In order to permit technical developments,
derogations from the generally recognised technical rules
and from the construction prescriptions of the Annexes to
the APTU Uniform Rules shall be allowed on condition
that proof exists

a) that at least the same level of safety as when those
rules and those prescriptions are observed,

b) and also that interoperability remain assured.

§ 4 When a Contracting State intends to admit, in
accordance with § 2 or § 3, a railway vehicle it shall inform 
the Secretary General of the Organisation without delay.
He shall notify the other Contracting States of this. Within
one month after the reception of the notification by the
Secretary General, a Contracting State may ask for the
convocation of the Committee of Technical Experts in
order that it ascertains whether the conditions for the
application of § 2 or § 3 are fulfilled. The Committee shall
reach its decision on this within three months after the
receipt, by the Secretary General, of the request for
convocation.
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Article 8

Construction prescriptions applicable to other material

§ 1 In order to be admitted to use in international traffic
other railway material must satisfy the construction
prescriptions contained in the Annexes to the APTU
Uniform Rules.

§ 2 Article 7 §§ 2 to 4 shall apply mutatis mutandis.

§ 3 The obligations of the Contracting States, arising for 
them from the European Agreement on the Great
International Railway Lines (AGC) of 31 May 1985 and
from the European Agreement on the Great International
Combined Transport Routes and Connected Installations
(AGTC) of 1 February 1991, to which they also are
Contracting Parties, shall remain unaffected.

Article 9

Operation prescriptions

§ 1 The rail transport undertakings which operate
railway vehicles admitted to circulation in international
traffic shall be required to comply with the prescriptions
relating to the operation of a vehicle in international
traffic, specified in the Annexes to the APTU Uniform
Rules.

§ 2 The undertakings and administrations which
manage infrastructure in the Contracting States, including
operational safety and control systems, intended and
suitable for operation in international traffic, shall be
required to comply with the technical prescriptions
specified in the Annexes to the APTU Uniform Rules and
satisfy them permanently in respect of the construction and 
the management of that infrastructure.

Article 10

Technical admission

§ 1 The grant of technical admission (admission of a
type of construction, admission to operation) shall be
attached to the type of construction of a railway vehicle or
to the railway vehicle.

§ 2 An application for technical admission may be made 
by:

a) the manufacturer,
b) a rail transport undertaking,
c) the keeper of the vehicle,
d) the owner of the vehicle.

The application may be made to any competent
authority, referred to in Article 5, of one of the Contracting 
States.

§ 3 A person who applies for an admission to operation
for railway vehicles by the simplified procedure of
technical admission [Article 4 § 1, letter b)], must attach to
his application the certificate of admission of a type of
construction, established in accordance with Article 11
§ 2, and demonstrate in an appropriate manner that the
vehicles for which he is applying for admission to
operation correspond to that type of construction.

§ 4 Technical admission must be granted irrespective of
the quality of the applicant.

§ 5 Technical admission shall be granted in principle for 
an unlimited period; it can be general or limited in scope.

§ 6 An admission of a type of construction may be
withdrawn when safety, public health or respect for the
environment are no longer assured with the circulation of
railway vehicles which have been or are to be built in
conformity with that type of construction.

§ 7 Admission to operation may be withdrawn
a) when the railway vehicle no longer satisfies the

construction prescriptions contained in the Annexes to the
APTU Uniform Rules, the special conditions of its
admission under Article 7 § 2 or § 3 or the construction and 
equipment prescriptions contained in the Annex to RID
and if the keeper does not comply with the requirement of
the competent authority to remedy the defects within the
prescribed time;

b) when stipulations and conditions, resulting from a
limited admission under § 5, are not fulfilled or complied
with.

§ 8 Only the authority which has granted the admission
of a type of construction or the admission to operation may
withdraw it.

§ 9 The admission to operation shall be suspended
a) when technical checks, inspections, maintenance

and servicing of the railway vehicle prescribed in the
Annexes to the APTU Uniform Rules, in the special
conditions of admission pursuant to Article 7 § 2 or § 3 or
in the construction and equipment prescriptions contained
in the Annex to RID are not carried out;

b) if in case of severe damage to a railway vehicle the
order of the competent authority to present the vehicle is
not complied with;

c) in case of non-compliance with these Uniform Rules
and prescriptions contained in the Annexes to the APTU
Uniform Rules;

d) when the competent authority so decides.

§ 10 The admission to operation shall become void
when the railway vehicle is withdrawn from service. This

9400 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/128. szám



withdrawal from service must be notified to the competent
authority which has granted the admission to operation.

§ 11 In the absence of provisions in these Uniform Rules 
the procedure of technical admission shall be governed by
the national law of the Contracting State in which an
application for technical admission is made.

Article 11

Certificates

§ 1 The admission of a type of construction and the
admission to operation shall be evidenced by separate
documents called: „Certificate of admission of a type of
construction” and „Certificate of admission to operation”.

§ 2 The certificate of admission of a type of construction 
must specify:

a) the manufacturer of the type of construction of a
railway vehicle;

b) all the technical characteristics necessary to identify
the type of construction of a railway vehicle;

c) if appropriate, the special conditions of circulation
for the type of construction of a railway vehicle and for
railway vehicles which correspond to this type of
construction.

§ 3 The certificate of admission to operation must
specify:

a) the keeper of the railway vehicle;
b) all the technical characteristics necessary to identify

the railway vehicle; this may also be done by reference to
the certificate of admission of a type of construction;

c) if appropriate, the special conditions of circulation
for the railway vehicle;

d) if appropriate, the period of its validity;
e) the servicing of a railway vehicle prescribed in the

Annexes to the APTU Uniform Rules, in the special
conditions of an admission under Article 7 § 2 or § 3 or in
the construction and equipment prescriptions contained in
the Annex to RID as well as the other technical
examinations relating to elements of construction and to
specified equipment of the vehicle.

§ 4 The certificates must be printed in at least two
languages of which one at least must be chosen from
among the working languages of the Organisation.

Article 12

Uniform models

§ 1 The Organisation shall prescribe uniform models of
„Certificate of admission of a type of construction” and of

„Certificate of admission to operation”. They shall be
prepared and adopted by the Committee of Technical
Experts.

§ 2 Article 35 §§ 1 and 3 to 5 of the Convention shall
apply mutatis mutandis.

Article 13

Data bank

§ 1 A data bank concerning railway vehicles admitted to 
circulation in international traffic shall be established and
updated under the responsibility of the Organisation.

§ 2 The competent authorities, or if appropriate the
bodies authorised by them to admit a railway vehicle to
operation, shall transmit to the Organisation, without
delay, the data necessary for the purposes of these Uniform 
Rules relating to vehicles admitted to circulation in
international traffic. The Committee of Technical Experts
shall establish which are the necessary data. Only those
data shall be registered in the data bank. In all cases,
withdrawals from service, official immobilisations,
withdrawals of admission to operation and modifications
to a vehicle which derogate from the admitted type of
construction shall be notified to the Organisation.

§ 3 The data registered in the data bank shall only be
considered as prima facie evidence of the technical
admission of a railway vehicle.

§ 4 The registered data may be consulted by:

a) the Contracting States,

b) the rail transport undertakings engaged in
international traffic having their place of business in a
Contracting State,

c) the infrastructure managers having their place of
business in a Contracting State on whose infrastructure
international traffic is carried out,

d) the manufacturers of railway vehicles, so far as
concerns their vehicles,

e) the keepers of railway vehicles, so far as concerns
their vehicles.

§ 5 The data to which the persons entitled referred to in
§ 4 have access as well as the conditions of that access
shall be defined in an Annex to these Uniform Rules. This
Annex shall be an integral part of these Uniform Rules.
The text of this Annex shall be that decided by the
Revision Committee according to the procedure referred
to in Articles 16, 17 and 33 § 4 of the Convention.
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Article 14

Inscriptions and signs

§ 1 Railway vehicles admitted to operation must bear
a) a sign, which establishes clearly that they have been

admitted to operation in international traffic according to
these Uniform Rules, and

b) the other inscriptions and signs prescribed in the
Annexes to the APTU Uniform Rules.

§ 2 The Committee of Technical Experts shall lay
down the sign provided for in § 1, letter a) and the
transitional periods during which the railway vehicles
admitted to circulation in international traffic may bear
inscriptions and signs derogating from those prescribed
according to § 1.

§ 3 Article 35 §§ 1 and 3 to 5 of the Convention shall
apply mutatis mutandis.

Article 15

Maintenance

The railway vehicles and the other railway material
must be in a good state of maintenance in such a way that
their condition would not compromise in any way
operational safety and would not harm the environment
and public health by their circulation or their use in
international traffic. To that end, the railway vehicles must
be submitted for the servicing and the maintenance
operations prescribed in the Annexes to the APTU
Uniform Rules, in the special conditions of an admission
under Article 7 § 2 or § 3 or in the construction and
equipment prescriptions contained in the Annex to RID.

Article 16

Accidents and severe damage

§ 1 In case of accident or severe damage to railway
vehicles, the infrastructure managers, if appropriate in
common with the keepers and the transport undertakings
concerned, shall be required

a) to take, without delay, all necessary measures to
ensure the safety of railway traffic, respect for the
environment and public health and

b) to establish the causes of the accident or the severe
damage.

§ 2 A vehicle shall be considered severely damaged
when it cannot be repaired by a simple operation which

would allow it to be joined in a train and to circulate on its
own wheels without danger for the operations.

§ 3 The accidents and severe damage shall be notified,
without delay, to the authority which admitted the vehicle
to circulation. That authority may require the damaged
vehicle to be presented, possibly already repaired, for
examination of the validity of the admission to operation
which has been granted. If appropriate, the procedure
concerning the grant of admission to operation must be
repeated.

§ 4 The competent authorities of the Contracting States
shall inform the Organisation of the causes of accidents
and severe damage in international traffic. The Committee
of Technical Experts may, at the request of a Contracting
State, examine the causes of serious accidents in
international traffic with a view possibly to developing the
construction and operation prescriptions for railway
vehicles and other railway material contained in the
Annexes to the APTU Uniform Rules.

Article 17

Immobilisation and rejection of vehicles

The competent authority referred to in Article 5, another 
rail transport undertaking or an infrastructure manager
may not reject or immobilise railway vehicles if these
Uniform Rules, the prescriptions contained in the Annexes 
to the APTU Uniform Rules, the special conditions of
admission under Article 7 § 2 or § 3 as well as the
construction and operation prescriptions contained in the
Annex to RID, have been complied with.

Article 18

Non-compliance with the prescriptions

§ 1 Subject to § 2 and Article 10 § 9, letter c), the
juridical consequences resulting from failure to comply
with these Uniform Rules and the prescriptions of the
Annexes to the APTU Uniform Rules, shall be regulated
by the national law of the Contracting State of which the
competent authority has granted the admission to
operation, including the rules relating to conflict of laws.

§ 2 The consequences in civil and penal law, resulting
from failure to comply with these Uniform Rules and the
prescriptions of the Annexes to the APTU Uniform Rules,
shall be regulated, so far as concerns the infrastructure, by
the national law of the Contracting State in which the
infrastructure manager has his place of business, including 
the rules relating to conflict of laws.
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Article 19

Disputes

Two or more Contracting States, which have a dispute
relating to the technical admission of railway vehicles and
other railway material intended to be used in international
traffic, may refer it to the Committee of Technical Experts
if they have not succeeded in resolving it by direct
negotiation. Such disputes may also be submitted, in
accordance with the procedure specified in Title V of the
Convention, to the Arbitration Tribunal.”

„1999. június 3-i Jegyzõkönyv
az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi

Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
módosításáról (Jegyzõkönyv 1999)

Az 1980. évi má jus hó 9. nap ján Bern ben kelt Nem zet -
kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (a továb biak ban:
„COTIF 1980”) 6. cik ke és 19. cik ké nek 2.  §-a ér tel mé ben
a Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zás ügyi Ál lam kö zi Szer ve zet
(OTIF) 1999. má jus 26. – jú ni us 3. kö zött Vil ni us ban tar -
tot ta az ötö dik Köz gyû lé sét.

A Köz gyû lés
– meg gyõ zõd ve egy olyan ál lam kö zi szer ve zet szük sé -

ges sé gé rõl és hasz nos sá gá ról, amely – le he tõ ség sze -
rint – a nem zet kö zi vas úti fu va ro zás min den kér dé sé vel
fog lal ko zik, ál la mi szin ten,

– úgy ítél ve meg, hogy – mi vel a COTIF 1980-at al kal -
maz za Eu ró pa, Ázsia és Af ri ka 39 ál la ma, va la mint az
ezek ben a tag ál la mok ban mû kö dõ vas úti tár sa sá gok, – erre 
a fel adat ra az OTIF a leg al kal ma sabb,

– szük sé ges nek tart va a COTIF 1980 to vább fej lesz té -
sét (kü lö nö sen a CIV Egy sé ges Sza bá lyo kat és a CIM Egy -
sé ges Sza bá lyo kat) ab ból a cél ból, hogy a sza bá lyo kat a
nem zet kö zi vas úti fu va ro zás új igé nye i hez iga zít sák,

– te kin tet tel arra, hogy a ve szé lyes áruk biz ton sá gos
vas úti fu va ro zá sa ér de ké ben szük sé ges a RID (Ve szé lyes
Áruk Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá sá ról  szóló Sza bály zat)
át ül te té se a köz jo gi rend szer be, ab ból a cél ból, hogy an nak 
al kal ma zá sa ne függ jön töb bé a CIM Egy sé ges Sza bá lyok
ha tá lya alá tar to zó fu va ro zá si szer zõ dés meg kö té sé tõl,

– te kin tet tel arra, hogy azok a po li ti kai, gaz da sá gi és
jogi vál to zá sok, ame lyek az Egyez mény 1980. évi má jus
hó 9. nap ján tör tént alá írá sa óta szá mos tag ál lam ban be kö -
vet kez tek, szük sé ges sé te szik a sza bá lyok to vább fej lesz té -
sét és új, egy sé ges sza bá lyok ki mun ká lá sát a jog nak a
nem zet kö zi vas úti for ga lom szem pont já ból fon tos to váb bi
te rü le te i re vo nat ko zó an is,

– szük sé ges nek lát va, hogy a tag ál la mok hoz za nak ha -
té ko nyabb in téz ke dé se ket – mi vel ez kü lön le ges köz ér de -

ket szol gál – a nem zet kö zi vas úti for ga lom ban a ha tár át ke -
lés nél még fenn ál ló aka dá lyok meg szün te té sé re,

– fon tos nak tart va a nem zet kö zi vas úti fu va ro zás ér de -
ké ben a vas út ra vo nat ko zó több ol da lú nem zet kö zi egyez -
mé nyek és meg ál la po dá sok ak tu a li zá lá sát, és – adott eset -
ben – az Egyez mény be il lesz té sét,

az aláb bi dön té se ket hoz ta:

1. cikk

Az Egyezmény új szövege

A COTIF 1980 az e jegy zõ könyv szer ves ré szét ké pe zõ
mel lék let szö ve ge sze rint mó do sul.

2. cikk

Ideiglenes letéteményes

1.  § E jegy zõ könyv alá írás ra bo csá tá sá tól a hatályba -
lépéséig a le té te mé nyes Kor mány nak a COTIF 1980
22–26. cik ke i ben meg ha tá ro zott fel ada ta it – ide ig le nes le -
té te mé nyes ként – az OTIF lát ja el.

2.  § Az ide ig le nes le té te mé nyes a tag ál la mo kat ér te sí ti:
a) e jegy zõ könyv alá írá sá ról, va la mint meg erõ sí té sé -

rõl, el fo ga dá sá ról, jó vá ha gyás ról, il le tõ leg az ah hoz való
csat la ko zás ról  szóló ok má nyok be nyúj tá sá ról,

b) ar ról a nap ról, ame lyen e jegy zõ könyv a 4. cikk ren -
del ke zé sei ér tel mé ben ha tály ba lép,
és el lát ja a le té te mé nyes re há ru ló egyéb fel ada to kat, az
1969. má jus 23-án alá írt, a szer zõ dé sek jo gá ról  szóló Bé csi 
Egyez mény VII. Fe je ze té ben elõírtak szerint.

3. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, csatlakozás

1.  § E jegy zõ könyv a tag ál la mok szá má ra 1999. de cem -
ber 31-éig alá írás ra nyit va áll. Az alá írás Bern ben, az ide -
ig le nes le té te mé nyes nél tör té nik.

2.  § A COTIF 1980 20. cik ké nek 1.  §-a sze rint e jegy zõ -
köny vet meg kell erõ sí te ni, el kell fo gad ni, vagy jóvá kell
hagy ni. A meg erõ sí té si, el fo ga dá si vagy jó vá ha gyá si ok -
má nyo kat az ide ig le nes le té te mé nyes nél a le he tõ leg rö vi -
debb idõn be lül le tét be kell he lyez ni.

3.  § Azok a tag ál la mok, ame lyek e jegy zõ köny vet az
1.  §-ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem ír ják alá, va la -
mint azok az ál la mok, ame lye ket – fel vé te li ké rel mük el fo -
ga dá sá val, a COTIF 1980 23. cik ké nek 2.  §-a sze rint – vár -
ha tó an még e jegy zõ könyv hatályba lépése elõtt fel vesz nek 
tel jes jogú tag ként a COTIF 1980-ba, az ide ig le nes le té te -
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mé nyes nél le tét be he lye zett csat la ko zá si ok mánnyal csat -
la koz hat nak e jegy zõ könyv höz.

4.  § Ha egy ál lam a COTIF 1980-hoz – an nak 23. cik ke
sze rint – csat la ko zá si ké rel mét e jegy zõ könyv alá írás ra
való meg nyi tá sa után, de még a hatályba lépése elõtt nyújt -
ja be, úgy kell te kin te ni, hogy mind a COTIF 1980-hoz,
mind pe dig an nak az e jegy zõ könyv mel lék le te sze rin ti új
szö ve gé hez csat la ko zik.

4. cikk

Hatálybalépés

1.  § E jegy zõ könyv azt a hó na pot kö ve tõ har ma dik hó -
nap elsõ nap ján lép ha tály ba, amely ben az ide ig le nes le té -
te mé nyes ér te sí ti a tag ál la mo kat an nak az ok mány nak a le -
tét be he lye zé sé rõl, amellyel a COTIF 1980 20. cik ké nek
2.  §-a sze rin ti fel té te lek tel je sül tek. Az em lí tett 20. cikk
2.  §-ának az al kal ma zá sa szem pont já ból tag ál lam nak te -
kin ten dõ min den olyan ál lam, amely már tag volt az ötö dik 
Köz gyû lés dön té sé nek az idõ pont já ban és tag ak kor is,
ami kor az e jegy zõ könyv hatályba lépéséhez szük sé ges fel -
té te lek tel je sül nek.

2.  § A 3. cik ket azon ban e jegy zõ könyv alá írás ra való
meg nyi tá sá tól kezd ve kell al kal maz ni.

5. cikk

Nyilatkozatok és fenntartások

Az Egyez mény nek az e jegy zõ könyv mel lék le té vel mó -
do sí tott 42. cik ke 1.  §-ában em lí tett nyi lat ko za tok és fenn -
tar tá sok bár mi kor meg te he tõk, il let ve be je lent he tõk, akár
e jegy zõ könyv hatályba lépése elõtt is, ha tá lyos sá azon ban
csak e jegy zõ könyv hatályba lépésével vál nak.

6. cikk

Átmeneti rendelkezések

1.  § Az OTIF Fõ tit ká rá nak a Köz gyû lést a jegy zõ könyv
hatályba lépését köve tõen leg ké sõbb hat hó na pon be lül
össze kell hív nia ab ból a cél ból, hogy:

a) ki je löl jék a kö vet ke zõ idõ szak ra az In té zõ Bi zott ság
tag ja it, [a COTIF e jegy zõ könyv mel lék le té vel mó do sí tott
14. cik ke 2.  §-ának b) pont ja], és – ha szük sé ges dönt se -
nek – a funk ci ó ban lévõ In té zõ Bi zott ság man dá tu má nak a
meg szün te té sé rõl,

b) rög zít sék, hat évre, a Szer ve zet költ sé ge i nek a
COTIF egyes költ ség ve té si idõ sza ká ra ér vé nyes fel sõ ha -

tá rát [a COTIF e jegy zõ könyv mel lék le té vel mó do sí tott
14. cik ké nek 2.  §-ának e) pont ja], és

c) meg vá lasszák – amennyi ben szük sé ges – a Fõ tit kárt
[a COTIF e jegy zõ könyv mel lék le té vel mó do sí tott 14. cik -
ké nek 2.  §-ának c) pont ja].

2.  § Az OTIF Fõ tit ká rá nak e jegy zõ könyv hatályba -
lépését köve tõen leg ké sõbb há rom hó na pon be lül össze
kell hív nia a Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott sá got.

3.  § E jegy zõ könyv hatályba lépését köve tõen az In té zõ
Bi zott ság man dá tu ma, ame lyet a COTIF 1980 6. cik ke
2.  §-ának b) pont ja sza bá lyoz, a Köz gyû lés ál tal meg ha tá -
ro zott idõ pont ban jár le, amely nek egy be kell es nie a Köz -
gyû lés ál tal ki je lölt új in té zõ bi zott sá gi ta gok és pót ta gok
man dá tu má nak a kez de té vel [a COTIF e jegy zõ könyv
mel lék le té vel mó do sí tott 14. cik ke 2.  §-ának b) pont ja].

4.  § A Köz pon ti Hi va tal e jegy zõ könyv hatályba lépése
ide jén hi va tal ban lévõ Ve zér igaz ga tó já nak a man dá tu ma a
COTIF 1980 7. cik ke 2.  §-ának d) pont ja sze rint meg ha tá -
ro zott idõ szak le jár tá val szû nik meg. E jegy zõ könyv
hatályba lépésétõl kez dõ dõ en a Ve zér igaz ga tó lát ja el a fõ -
tit ká ri fel ada to kat.

5.  § A COTIF 1980 6., 7. és 11. cik ke i nek a vo nat ko zó
ren del ke zé sei e jegy zõ könyv hatályba lépését köve tõen is
al kal ma zan dók a kö vet ke zõk re:

a) a könyv vizs gá lat ra és a Szer ve zet éves be szá mo ló já -
nak az el fo ga dá sá ra,

b) a tag ál la mok nak a Szer ve zet költ sé ge it fe de zõ pénz -
ügyi hoz zá já ru lá sa meg ha tá ro zá sá ra,

c) a hoz zá já ru lá sok meg fi ze té sé re,
d) a Szer ve zet költ sé gei leg na gyobb össze gé nek öt

évre tör té nõ – e jegy zõ könyv ha tály ba lé pé se elõt ti – meg -
ha tá ro zá sá ra.

Az a), b) és a c) pon tok a jegy zõ könyv hatályba lépésének
évé re, va la mint az azt meg elõ zõ évre vo nat koz nak.

6.  § A tag ál la mok ál tal az e jegy zõ könyv hatályba -
lépésének évé re fi ze ten dõ éves hoz zá já ru lást a COTIF
1980 11. cik ké nek 1.  §-a alap ján kell  ki szá mí ta ni.

7.  § Amennyi ben egy tag ál lam nak a COTIF e jegy zõ -
könyv mel lék le té vel mó do sí tott 26. cik ke alap ján ki szá mí -
tott hoz zá já ru lá sa ma ga sabb, mint az 1999. évre fi ze ten dõ
hoz zá já ru lá sa, ké ré sé re a Köz gyû lés az e jegy zõ könyv
hatályba lépésének évét kö ve tõ há rom évre meg ha tá roz -
hat ja az adott tag ál lam hoz zá já ru lá sá nak a mér té két, a kö -
vet ke zõ el vek figye lembe véte lével:

a) az át me ne ti hoz zá já ru lás meg ha tá ro zá sá nak alap ja
vagy a fent em lí tett 26. cikk 3.  §-ában meg ha tá ro zott leg ki -
sebb hoz zá já ru lás, vagy – amennyi ben az ma ga sabb – az
1999-re meg ál la pí tott hoz zá já ru lás,

b) a hoz zá já ru lást fo ko za to san, leg fel jebb há rom lép -
csõ ben kell ki iga zí ta ni, amíg el nem éri a fent em lí tett,
26. cikk alap ján ki szá mí tott hoz zá já ru lás mér té két.
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Ezt a ren del ke zést nem le het al kal maz ni a leg ki sebb
hoz zá já ru lás össze gé vel tar to zó tag ál la mok ra; a leg ki sebb
hoz zá já ru lást min den kép pen ki kell fi zet ni.

8.  § A tag ál la mok kö zöt ti nem zet kö zi for ga lom ban le -
bo nyo lí tott sze mély-, vagy áru fu va ro zás ra a CIV 1980.
Egy sé ges Sza bá lyok vagy a CIM 1980. Egy sé ges Sza bá -
lyok alap ján kö tött szer zõ dé sek re e jegy zõ könyv hatályba -
lépését köve tõen is a szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já -
ban ha tá lyos Egy sé ges Sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

9.  § Azok ra a szer zõ dé sek re, ame lye ket e jegy zõ könyv
hatályba lépése elõtt kö töt tek, a CUV Egy sé ges Sza bá lyok
és a CUI Egy sé ges Sza bá lyok kö te le zõ ren del ke zé se it
e jegy zõ könyv hatályba lépését kö ve tõ egy év el tel te után
kell al kal maz ni.

7. cikk

A jegyzõkönyv szövege

1.  § E jegy zõ köny vet an gol, fran cia és né met nyel ven ír -
ták alá. El té rés ese tén a fran cia nyel vû szö veg az irány adó.

2.  § Bár mely érin tett tag ál lam ja vas la tá ra a Szer ve zet
e jegy zõ könyv hi te les for dí tá sát más nyel ven is köz zé te -
szi, amennyi ben az adott nyelv leg alább két tag ál lam te rü -
le tén hi va ta los nyelv. A for dí tást az érin tett tag ál la mok
ille té kes ha tó sá ga i val együtt mû köd ve kell el ké szí te ni.

A fen ti ek ér tel mé ben e jegy zõ köny vet a tag ál la mok kor -
má nyai ál tal tel jes jog kör rel fel ha tal ma zott kép vi se lõk ír -
ták alá.

Kelt Vil ni us ban, 1999. jú ni us 3-án, egy-egy ere de ti
fran cia, né met és an gol nyel vû pél dány ban. Az ere de ti pél -
dá nyo kat az OTIF ar chí vu má ban he lyez ték el. A tag ál la -
mok hi te les má so la tot kap nak.

(Aláírók a tagállamok nevében)

Az 1980. május 9-i Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény (COTIF) 1999. június 3-i módosító

jegyzõkönyv szerinti szövege

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Államközi Szervezet

1.  § En nek az Egyez mény nek a ré sze sei, mint tag -
államok, meg ala pít ják a Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zás -

ügyi Ál lam kö zi Szer ve ze tet (OTIF) (a továb biak ban:
Szer ve zet).

2.  § A Szer ve zet szék he lye Bern ben van. A Köz gyû lés
dönt het a szék hely más tag ál lam ba való át he lye zé sé rõl.

3.  § A Szer ve zet jogi sze mély. Így – kü lö nö sen – szer zõ -
dé se ket köt het, ingó és in gat lan va gyont sze rez het és azt
el ide ge nít he ti, va la mint pe res el já rás ban fél ként sze re pel -
het.

4.  § A Szer ve zet, an nak al kal ma zot tai, az ál ta la meg hí -
vott szak ér tõk és a tag ál la mok kép vi se lõi – az Egyez mény -
hez csa tolt, a Szer ve zet ki vált sá ga i ról és men tes sé gé rõl
 szóló jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze -
rint – él ve zik mind azo kat a ki vált sá go kat és men tes sé ge -
ket, ame lyek fel ada tuk tel je sí té sé hez szük sé ge sek.

5.  § A Szer ve zet és a szék he lye sze rin ti ál lam kö zöt ti vi -
szonyt szék hely-meg ál la po dás sza bá lyoz za.

6.  § A Szer ve zet mun ka nyel ve az an gol, a fran cia és a
né met. A Köz gyû lés más mun ka nyel vek be ve ze té sé rõl is
dönt het.

2. cikk

A Szervezet célja

1.  § A Szer ve zet cél ja a nem zet kö zi vas úti fu va ro zás
elõ moz dí tá sa, fej lesz té se és meg könnyí té se min den szem -
pont ból, kü lö nö sen az aláb bi ak kal:

a) egy sé ges jog rend szer ki ala kí tá sa az aláb bi jog te rü le -
te ken:

1. szer zõ dé sek a nem zet kö zi vas úti sze mély- és áru -
fu va ro zás ra vo nat ko zó an, be le ért ve a vas úti fu va -
ro zás ki egé szí té se ként más szál lí tó esz köz zel
ugyan azon szer zõ dés alapján végzett fuvarozást
is;

2. szer zõ dé sek a nem zet kö zi vas úti fu va ro zás ban
szál lí tó esz köz ként al kal ma zott jár mû vek hasz ná -
la tá ra vonatkozóan;

3. szer zõ dé sek az inf ra struk tú ra hasz ná la tá ra a nem -
zet kö zi vas úti fuvarozásban;

4. ve szé lyes áruk fu va ro zá sa nem zet kö zi vas úti for -
ga lom ban;

b) a kü lön le ges köz ér de ket figye lembe véve, a nem zet -
kö zi vas úti for ga lom ban a ha tár át ke lé sek nél fenn ál ló aka -
dá lyok – a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül tör té nõ – el há rí tá -
sá nak elõ se gí té se, amennyi ben az aka dá lyok el há rí tá sa a
tag ál la mok ha tás kö ré be tar to zik;

c) a vas utak köl csö nös át jár ha tó sá ga és mû sza ki har -
mo ni zá ci ó ja ki tel je sí té sé nek elõ se gí té se mû sza ki szab vá -
nyok ér vé nye sí té sé vel és egy sé ges mû sza ki elõ írások el fo -
ga dá sá val;
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d) a nem zet kö zi for ga lom ra szánt vas úti gör dü lõ ál lo -
mány mû sza ki vizs gá la tá ra vo nat ko zó egy sé ges el já rás ki -
dol go zá sa;

e) a Szer ve zet ben el fo ga dott sza bá lyok és aján lá sok al -
kal ma zá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se;

f) az a)–e) pont ban em lí tett egy sé ges jog rend szer, sza -
bá lyok és el já rá sok to vább fej lesz té se, fi gye lem mel a jogi,
gaz da sá gi és mû sza ki fej lõ dés re.

2.  § A Szer ve zet nek jo gá ban áll:
a) az 1.  §-ban ki tû zött cé lok el éré se ér de ké ben más

egy sé ges jog rend szert ki dol goz ni;
b) olyan ke re tet ki ala kí ta ni, amely ben a tag ál la mok ki -

dol goz hat nak más nem zet kö zi egyez mé nye ket, az zal a
cél lal, hogy elõ moz dít sák, fej lesszék és meg könnyít sék a
nem zet kö zi vas úti for gal mat.

3. cikk

Nemzetközi együttmûködés

1.  § A tag ál la mok elvi kö te le zett sé get vál lal nak arra,
hogy erõ sí tik a Szer ve zet ke re té ben nem zet kö zi együtt mû -
kö dé sü ket a vas úti köz le ke dés te rü le tén, ez ál tal is kö vet -
ke ze tes együtt mû kö dést biz to sít va a 2. és a 4. cikk ben a
Szer ve zet re rótt fel ada tok tel je sí té sé ben. A fen ti cél el éré -
se ér de ké ben a tag ál la mok meg tesz nek min den szük sé ges
és hasz nos in téz ke dést an nak ér de ké ben, hogy azok az ér -
vény ben levõ, nem zet kö zi sok ol da lú kon ven ci ók és meg -
ál la po dá sok, ame lyek nek õk szer zõ dõ fe lei, vál ja nak al -
kal mas sá arra, hogy ki ter jed je nek a nem zet kö zi vas úti
együtt mû kö dés te rü le té re, és ad ja nak más kor mány kö zi és
ci vil szer ve ze tek nek ha tás kört a Szer ve zet fel ada ta i hoz
ha son ló fel ada tok el lá tá sá ra.

2.  § Az 1.  §-ból adó dó kö te le zett sé gek azok nak a tag ál -
la mok nak az ese té ben, ame lyek egy ben az Eu ró pai Kö zös -
sé gek nek is tag jai, il let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló Egyez mény nek is ré sze sei, nem érin tik azo kat a kö -
te le zett sé ge ket, ame lyek a tag ál la mo kat mint az Eu ró pai
Kö zös sé gek tag ja it vagy mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló Egyez mény ré sze se it ter he lik.

4. cikk

Hatáskörök átvállalása és átadása

1.  § A Szer ve zet a Köz gyû lés dön té se alap ján át vál lal -
hat – a 2. cikk ben meg ha tá ro zott cé lok nak meg fe le -
lõ – olyan ha tás kö rö ket, for rá so kat és kö te le zett sé ge ket,
ame lye ket más kor mány kö zi szer ve ze tek ad nak át neki a
ve lük kö tött egyez mé nyek ke re té ben.

2.  § A Szer ve zet a Köz gyû lés dön té se alap ján ha tás kö -
rö ket, for rá so kat és kö te le zett sé ge ket ad hat át más kor -
mány kö zi szer ve ze tek nek, az azok kal kö tött egyez mé nyek 
ke re té ben.

3.  § A Szer ve zet az In té zõ Bi zott ság jó vá ha gyá sá val át -
vál lal hat a cél já val össz hang ban levõ olyan köz igaz ga tá si
fel ada to kat, ame lyek kel va la me lyik tag ál lam bíz za meg. A 
Szer ve zet olyan költ sé ge it, ame lyek e fel adat tel je sí té sé bõl 
ered nek, az adott tag ál lam vi se li.

5. cikk

A tagállamok különleges kötelezettségei

1.  § A tag ál la mok meg ál la pod nak ab ban, hogy meg tesz -
nek min den szük sé ges in téz ke dést a nem zet kö zi vas úti
for ga lom könnyí té se és gyor sí tá sa ér de ké ben. E cél ból
min den tag ál lam a le he tõ sé gei sze rint vál lal ja, hogy:

a) ki ik tat ja a fö lös le ges el já rá so kat,

b) egy sze rû sí ti és egy sé ge sí ti a már ko ráb ban elõ írt ala -
ki sá go kat,

c) egy sze rû sí ti az el len õr zést a ha tár át ke lés nél.

2.  § A nem zet kö zi vas úti for ga lom könnyí té se és fej -
lesz té se cél já ból a tag ál la mok vál lal ják, hogy a leg na -
gyobb egy sé ges ség re tö re ked nek a vas úti gör dü lõ ál lo -
mány ra, a vas úti al kal ma zot tak ra, a vas úti inf ra struk tú rá ra
és a ki egé szí tõ szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sok,
szab vá nyok, el já rá sok és szer ve zé si mód sze rek te kin te té -
ben.

3.  § A tag ál la mok meg ál la pod nak ab ban, hogy elõ se gí -
tik a nem zet kö zi vas úti for ga lom op ti ma li zá lá sát szol gá ló
meg ál la po dá sok lé te sí té sét az inf ra struk tú ra-üze mel te tõk
kö zött.

6. cikk

Egységes szabályok

1.  § Amennyi ben a 42. cikk 1.  §-ának elsõ mon da ta ér -
tel mé ben nem tet tek nyi lat ko za tot, a nem zet kö zi vas úti
for ga lom ra és a vas úti be ren de zé sek nem zet kö zi for ga -
lom ban való en ge dé lye zé sé re az aláb bi sza bá lyok ér vé -
nye sek:

a) A Nem zet kö zi Vas úti Sze mély szál lí tá si Szer zõ dés re 
vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIV), amely az Egyez -
mény A Füg ge lé ke,

b) A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Szer zõ dés re
vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM), amely az Egyez -
mény B Füg ge lé ke,
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c) A Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Vas úti Fuvaro -
zásáról  szóló Sza bály zat (RID), amely az Egyez mény
C Füg ge lé ke,

d) Egy sé ges Sza bá lyok a nem zet kö zi vas úti for ga lom -
ban en ge dé lye zett jár mû vek re vo nat ko zó szer zõ dé sek re
(CUV), amely az Egyez mény D Füg ge lé ke,

e) Egy sé ges Sza bá lyok a nem zet kö zi vas úti for ga lom -
ban hasz nált inf ra struk tú rá ra vo nat ko zó szer zõ dé sek re
(CUI), amely az Egyez mény E Füg ge lé ke,

f) Egy sé ges Sza bá lyok a nem zet kö zi for ga lom ban en -
ge dé lye zett vas úti jár mû vek re vo nat ko zó mû sza ki szab vá -
nyok ér vé nye sí té sé re és egy sé ges mû sza ki elõ írások el fo -
ga dá sá ra (APTU), amely az Egyez mény F Füg ge lé ke,

g) Egy sé ges Sza bá lyok a nem zet kö zi for ga lom ban
hasz nált vas úti be ren de zé sek mû sza ki en ge dé lye zé sé re
(ATMF), amely az Egyez mény G Füg ge lé ke,

h) egyéb egy sé ges jogi sza bá lyo zá sok, ame lye ket a
Szer ve zet a 2. cikk 2.  §-ának a) pont ja ér tel mé ben dol go -
zott ki, és ame lyek szin tén az Egyez mény Füg ge lé ke it ké -
pe zik.

2.  § Az Egy sé ges Sza bá lyok, a Sza bály zat és az 1.  §-ban 
em lí tett egyéb sza bá lyo zá sok, mel lék le te ik kel együtt az
Egyez mény szer ves ré szét ké pe zik.

7. cikk

Az „Egyezmény” kifejezés meghatározása

Az aláb bi ren del ke zé sek ben az „Egyez mény” ki fe je zés
a tu laj don kép pe ni Egyez ményt, to váb bá az 1. cikk
4.  §-ában meg je lölt jegy zõ köny vet, a 6. cikk ben fel so rolt
Füg ge lé ke ket, va la mint azok mel lék le te it je len ti.

II. Cím

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Nemzeti jog

1.  § Az Egyez mény ér tel me zé se és al kal ma zá sa so rán
figye lembe kell ven ni an nak nem zet kö zi jogi jel le gét és az
egy sé ges ség ki ala kí tá sá nak a szük sé ges sé gét.

2.  § Ha az Egyez mény va la mely kér dés re vonatko -
zóan nem tar tal maz ren del ke zé se ket, a nem ze ti jog al -
kal ma zan dó.

3.  § A „nem ze ti jog” an nak az ál lam nak a jo gát je len -
ti – be le ért ve a kol lí zi ós sza bá lyo kat is –, amely ben a jo go -
sult a jo ga it ér vé nye sí ti.

9. cikk

Elszámolási egység

1.  § A Füg ge lé kek ben hi vat ko zott el szá mo lá si egy ség a
Nem zet kö zi Va lu ta Alap ál tal meg ha tá ro zott kü lön le ges
le hí vá si jog.

2.  § Azok a tag ál la mok, ame lyek tag jai a Nem zet kö zi
Va lu ta Alap nak, nem ze ti pénz ne mük nek a kü lön le ges le -
hí vá si jog ban ki fe je zett ér té két a Nem zet kö zi Va lu ta Alap
sa ját mû ve le te i re és ügy le te i re al kal ma zott szá mí tá si mód -
szer rel össz hang ban szá mít ják ki.

3.  § Az olyan tag ál la mok, ame lyek nem tag jai a Nem -
zet kö zi Va lu ta Alap nak, nem ze ti pénz ne mük nek a kü lön -
le ges le hí vá si jog ban ki fe je zett ér té két az ál ta luk meg ha tá -
ro zott mó don szá mít ják ki. En nek a szá mí tás nak azon ban a 
nem ze ti pénz nem ben olyan re ál ér té ket kell ki fe jez nie,
amely a le he tõ leg job ban meg kö ze lí ti azt az ér té ket, amely
a 2.  § al kal ma zá sa ese tén adód na.

4.  § Olyan tag ál la mok ese té ben, ame lyek nem tag jai a
Nem zet kö zi Va lu ta Alap nak és ame lyek nek a jog sza bá lyai 
nem en ge dik meg a 2.  § vagy a 3.  § al kal ma zá sát, a Füg ge -
lé kek ben hi vat ko zott el szá mo lá si egy ség há rom arany -
frank kal te kin ten dõ egyen lõ nek. Az arany frank nak
10/31 gramm tö me gû és 0,900 fi nom sá gú arany ból kell
len nie. Az arany frank át vál tá sá nak a nem ze ti pénz nem ben
olyan re ál ér té ket kell ki fe jez nie, amely a le he tõ leg job ban
meg kö ze lí ti azt az ér té ket, amely a 2.  § al kal ma zá sa ese tén
adód na.

5.  § Az Egyez mény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom hó -
na pon be lül, és ezt köve tõen min den eset ben, ami kor a szá -
mí tá si mód sze rek ben vagy a nem ze ti pénz nem ben az el -
szá mo lá si egy ség hez vi szo nyít va vál to zás áll be, a tag ál la -
mok köz lik a Fõ tit kár ral a 3.  § sze rin ti szá mí tá si mód sze rü -
ket, il let ve a 4.  § sze rin ti át vál tás ered mé nyét. A Fõ tit kár a
fen ti köz lé se ket a töb bi tag ál la mok tu do má sá ra hoz za.

6.  § Az el szá mo lá si egy ség ben ki fe je zett össze get an nak 
az ál lam nak a nem ze ti pénz ne mé re kell át szá mí ta ni,
amely nek a bí ró sá ga el jár. Az át szá mo lás a bí ró sá gi dön tés 
nap ján vagy a fe lek ál tal meg ál la pí tott na pon az adott
pénz nem re ér vé nyes ár fo lya mon tör té nik.

10. cikk

Kiegészítõ határozmányok

1.  § Két vagy több tag ál lam, vagy két vagy több vas út a
CIV Egy sé ges Sza bá lyok és a CIM Egy sé ges Sza bá lyok
vég re haj tá sa cél já ból ki egé szí tõ ha tá roz má nyok ban ál la -
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pod hat meg, az Egy sé ges Sza bá lyok tól azon ban nem tér -
het nek el.

2.  § Az 1.  §-ban em lí tett ki egé szí tõ ha tá roz má nyo kat az
egyes ál la mok jog sza bá lyai és elõ írásai ál tal meg kö ve telt
for má ban kell köz zé ten ni és ha tály ba lép tet ni. A tag ál la -
mok a Szer ve zet Fõ tit ká rát ér te sí tik ki egé szí tõ ha tá roz má -
nyok ról és azok ha tály ba lép te té sé rõl. A Fõ tit kár eze ket a
töb bi tag ál lam tu do má sá ra hoz za.

11. cikk

Biztosíték

A CIV Egy sé ges Sza bá lyok, a CIM Egy sé ges Sza bá -
lyok, a CUV Egy sé ges Sza bá lyok és a CUI Egy sé ges Sza -
bá lyok alap ján in dult el já rá sok ban nem kö ve tel he tõ biz to -
sí ték a költ sé gek fe de ze té re.

12. cikk

A bírósági határozatok végrehajtása. Foglalás.

1.  § Ha az Egyez mény sze rint el já rás ra jo go sult bí ró ság
ál tal – tár gya lá son vagy a fél tá vol ma ra dá sá val – ho zott
íté let az e bí ró ság ál tal al kal ma zott jog sza bá lyok sze rint
vég re hajt ha tó vá vált, vég re hajt ha tó min den egyes tag ál -
lam ban, amely ben a vég re haj tást fo ga na to sí ta ni kell, fel té -
ve, hogy az ott elõ írt ala ki sá go kat tel je sí tet ték. Az íté let
tar tal ma ér dem ben nem vizs gál ha tó fe lül. E ren del ke zé sek
vo nat koz nak a bí ró sá gi egyez sé gek re is.

2.  § Az 1.  § nem ér vé nyes a csak ide ig le ne sen vég re hajt -
ha tó íté le tek re és a kár té rí tés re, el ma rasz ta lás ra, amely ben
a fel pe rest per vesz te sé ge ese té ben a költ sé ge ken fe lül ma -
rasz tal ják.

3.  § Ha va la mely fu va ro zó nak a CIV Egy sé ges Sza bá -
lyok, vagy a CIM Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá esõ fu -
va ro zás ból ke let ke zett kö ve te lé se olyan má sik fu va ro zó -
val szem ben áll fenn, aki nem ugyan an nak a tag ál lam nak a
jog ha tó sá ga alá tar to zik, a kö ve te lés csak an nak a tag ál -
lam nak a bí ró sá ga ál tal ho zott íté let alap ján hajt ha tó vég re, 
amely nek a jog ha tó sá ga alá a hi te le zõ fu va ro zó tar to zik.

4.  § A CUV Egy sé ges Sza bá lyok, vagy a CUI Egy sé ges
Sza bá lyok ha tá lya alá esõ szer zõ dés bõl ke let ke zett kö ve -
te lé sek csak an nak a tag ál lam nak a bí ró sá ga ál tal ho zott
íté let alap ján hajt ha tók vég re, amely nek a jog ha tó sá ga alá
a hi te le zõ fu va ro zó vál la lat tar to zik.

5.  § A vas úti jár mû vek más te rü le ten, mint amely ben az
üzem ben tar tó szék he lye van, csak a szék hely sze rin ti tag -
ál lam nak a bí ró sá ga ál tal ho zott íté let alap ján fog lal ha tók

le. „Üzem ben tar tó” alatt ér ten dõ az, aki a vas úti ko csit,
mint szál lí tó esz közt, tar tó san, gaz da sá gi cél lal üze mel te ti,
akár a tu laj do no sa, akár csak ren del ke zé si joga van fe let te.

III. Cím

FELÉPÍTÉS ÉS TEVÉKENYSÉG

13. cikk

Szervek

1.  § A Szer ve zet mû kö dé sét a kö vet ke zõ szer vek út ján
biz to sít ják:

a) Köz gyû lés,
b) In té zõ Bi zott ság,
c) Fe lül vizs gá ló Bi zott ság,
d) Ve szé lyes Áruk Fu va ro zá si Szak ér tõ Bi zott sá ga

(RID Szak ér tõ Bi zott ság)
e) Vas úti Fej lesz té si Bi zott ság,
f) Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság,
g) Fõ tit kár.

2.  § A Köz gyû lés meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té se ér -
de ké ben dönt het más – ide ig le nes – bi zott sá gok lét re ho zá -
sá ról.

3.  § A Köz gyû lés és az 1.  §-ban c)–f)-ig fel so rolt Bi zott -
sá gok ha tá ro zat ké pes sé gé nek a meg ál la pí tá sa so rán a sza -
va za ti jog gal nem ren del ke zõ ál la mo kat (14. cikk 5.  §,
26. cikk 7.  §, 40. cikk 4.  §) nem le het figye lembe ven ni.

4.  § A Köz gyû lés el nö ké nek, az In té zõ Bi zott ság el nö -
ké nek, va la mint a Fõ tit kár nak el vi leg kü lön tag ál lam ál -
lam pol gá rá nak kell len nie.

14. cikk

Közgyûlés

1.  § A Köz gyû lés az összes tag ál lam kép vi se lõ i bõl áll.

2.  § A Köz gyû lés:
a) meg ál la pít ja sa ját ügy rend jét;
b) meg vá laszt ja az In té zõ Bi zott ság tag ja it és – a ta gok -

kal azo nos szám ban – pót tag ja it, és ki je lö li az El nö köt
nyúj tó tag ál la mot (15. cikk 1–3.  §);

c) meg vá laszt ja a Fõ tit kárt (21. cikk 2.  §);
d) irány el ve ket ad ki az In té zõ Bi zott ság és a Fõ tit kár

mû kö dé sé re vo nat ko zó an;
e) hat éves idõ sza kok ra meg ál la pít ja azt a leg ma ga sabb

össze get, ame lyet a Szer ve zet ki adá sai költ ség ve té si idõ -
sza kon ként el ér het nek (25. cikk); el len ke zõ eset ben irány -
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el ve ket ad ki ezek nek a költ sé gek nek a kor lá to zá sá ra, leg -
fel jebb egy hat éves idõ szak ra;

f) dönt a Szer ve zet szék he lyé nek át he lye zé sé rõl
(1. cikk 2.  §);

g) dönt más mun ka nyel vek be ve ze té sé rõl (1. cikk 6.  §);
h) dönt új ha tás kö rök át vé te lé rõl (4. cikk 1.  §), va la mint 

ha tás kö rök át adá sá ról más kor mány kö zi szer ve zet ré szé re
(4. cikk 2.  §);

i) dönt – ha szük sé ges – meg ha tá ro zott cél ra ala ku ló
ide ig le nes bi zott sá gok lét re ho zá sá ról (13. cikk 2.  §);

j) meg vizs gál ja, hogy egy adott tag ál lam ma ga tar tá sa
hall ga tó la gos fel mon dás nak te kint he tõ-e (26. cikk 7.  §);

k) dönt a könyv vizs gá lat nak a szék hely tõl el té rõ, más
tag ál lam ál tal tör té nõ vég re haj tá sá ról (27. cikk 1.  §);

l) dönt az Egyez mény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la -
tok ról (33. cikk 2. és 3.  §);

m) dönt az elé ter jesz tett csat la ko zá si ké rel mek rõl
(37. cikk 4.  §);

n) dönt va la mely re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer -
ve zet csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl (38. cikk 1.  §);

o) dönt az elé ter jesz tett tár su lá si ké rel mek rõl (39. cikk
1.  §);

p) dönt a Szer ve zet meg szün te té sé rõl és jog kö re i nek
eset le ges át adá sá ról egy má sik kor mány kö zi szer ve zet ré -
szé re (43. cikk);

q) dönt a na pi rend re tû zött egyéb kér dé sek ben.

3.  § A Köz gyû lést a Fõ tit kár há rom éven te, vagy a tag ál -
la mok egy har ma dá nak a ké ré sé re, vagy az In té zõ Bi zott -
ság ké ré sé re, vagy a 33. cikk 2. és 3.  §-ai ban, il let ve a
37. cikk 4.  §-ában meg ha tá ro zott ese tek ben hív ja össze. A
na pi rend ter ve ze tét az 1.  § a) pont já ban em lí tett ügy rend -
ben meg ha tá ro zott mó don, leg ké sõbb há rom hó nap pal az
ülés meg nyi tá sa elõtt a tag ál la mok nak meg kül di.

4.  § A Köz gyû lés ha tá ro zat ké pes (13. cikk 3.  §), ha azon 
a tag ál la mok több sé ge kép vi sel ve van. Bár mely tag ál lam
má sik tag ál lam mal kép vi sel tet he ti ma gát; egy tag ál lam
azon ban egy nél több tag ál la mot nem kép vi sel het.

5.  § Ha a Köz gyû lés az Egyez mény Füg ge lé ké nek a mó -
do sí tá sá ról dönt, nem sza vaz hat nak azok a tag ál la mok,
ame lyek a 42. cikk 1.  §-ának az elsõ mon da ta ér tel mé ben
be je len tést tet tek az adott Füg ge lék re vo nat ko zó an.

6.  § A Köz gyû lés a sza va zás ban részt ve võ tag ál la mok
sza va za ta i nak az egy sze rû több sé gé vel hoz za meg ha tá ro -
za ta it, ki vé ve a 2.  § e), f), g), h), l) és p) pont ja i ban, va la -
mint a 34. cikk 6.  §-ában fog lal ta kat, ame lyek ben két har -
ma dos több ség szük sé ges. A 2.  § l) pont já ban fog lal tak nál
a két har ma dos több ség azon ban csak ak kor szük sé ges, ha
a mó do sí tó ja vas lat – a 9. cikk, a 27. cikk 2–10.  §-ára, va la -
mint az 1. cikk 4.  §-ában em lí tett jegy zõ könyv re vo nat ko -
zó mó do sí tá si ja vas la to kat ki vé ve – ma gá ra az Egyez -
mény re vo nat ko zik.

7.  § A Fõ tit kár a tag ál la mok több sé gé nek a be le egye zé -
sé vel meg hív hat

a) olyan ál la mo kat, ame lyek nem tag jai a Szer ve zet -
nek,

b) a Szer ve zet te vé keny sé gé re vo nat ko zó kér dé sek ben
kom pe tens vagy a na pi rend re tû zött kér dé sek kel fog lal ko -
zó nem zet kö zi szer ve ze te ket, il let ve nem zet kö zi szö vet sé -
ge ket,
me lyek ta nács ko zá si jog gal ve het nek részt a Köz gyû lés
ülésein.

15. cikk

Intézõ Bizottság

1.  § Az In té zõ Bi zott ság a tag ál la mok egy har ma dá nak a
kép vi se lõ i bõl áll.

2.  § A Bi zott ság tag ja it és min den tag nak a pót tag ját, va -
la mint az el nök sé get el lá tó tag ál la mot há rom évre je lö lik
ki. A Bi zott ság össze té te lét – mind egyik idõ szak ban – a
mél tá nyos föld raj zi el osz lás figye lembe véte lével ha tá roz -
zák meg. Azt a pót ta got, aki va la me lyik hi va ta li idõ szak -
ban a Bi zott ság tag já vá vált, a kö vet ke zõ idõ szak ra a Bi -
zott ság tag jai közé kell vá lasz ta ni.

3.  § Ha a Bi zott ság tag ja sza bad sá gon van, vagy sza va -
za ti jo gát fel füg gesz tik, vagy két egy mást kö ve tõ bi zott sá -
gi ülés rõl hi ány zik anél kül, hogy a 6.  § ér tel mé ben he lyet -
te sí té sé rõl gon dos ko dott vol na, a Köz gyû lés ál tal ki je lölt
pót tag he lyet te sí ti az idõ szak hát ra lé võ ré szé ben.

4.  § A 3.  §-ban em lí tett ese tet ki vé ve, egyet len tag ál lam
sem le het a Bi zott ság tag ja két egy mást kö ve tõ tel jes idõ -
sza kot meg ha la dó an.

5.  § A Bi zott ság:
a) meg ál la pít ja sa ját ügy rend jét;
b) meg kö ti a szék hely-meg ál la po dást;
c) meg ál la pít ja a Szer ve zet al kal ma zot ta i ra vo nat ko zó

sza bály za tot;
d) ki ne ve zi a Szer ve zet ve ze tõ be osz tá sú tiszt ség vi se -

lõ it, a je löl tek al kal mas sá ga és a mél tá nyos föld raj zi el osz -
lás figye lembe véte lével;

e) meg al kot ja a Szer ve zet pénz ügyi és könyv vi te li sza -
bály za tát;

f) jó vá hagy ja a mun ka prog ra mot, a költ ség ve tést, va la -
mint a Szer ve zet üz le ti je len té sét és zár szám adá sát;

g) a jó vá ha gyott zár szám adás alap ján meg ha tá roz za – a 
26. cikk sze rint – a két elõ zõ nap tá ri évre a tag ál la mok vég -
le ges hoz zá já ru lá sát, va la mint – a 26. cikk 5.  §-a sze rint – a 
tag ál la mok pénz tá ri elõ leg-be fi ze té si kö te le zett sé gét a fo -
lyó évre és a kö vet ke zõ nap tá ri évre;

h) meg ha tá roz za a Szer ve zet min den tag ál lam ra – vagy 
a csak egyes tag ál la mok ra – vo nat ko zó ha tás kö rét, va la -
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mint en nek alap ján a tag ál la mok ál tal vi se len dõ költ sé ge -
ket (26. cikk 4.  §);

i) meg ál la pít ja a kü lön dí jak össze gét (26. cikk 11.  §);
j) kü lön irány el ve ket ha tá roz meg a könyv vizs gá lat ra

vo nat ko zó an (27. cikk 1.  §);
k) jó vá hagy ja, hogy a Szer ve zet át vál lal jon köz igaz ga -

tá si fel ada to kat (4. cikk 3.  §) és meg ál la pít ja az érin tett tag -
ál lam ez zel kap cso la tos fi ze té si kö te le zett sé gét;

l) a tag ál la mok tu do má sá ra hoz za az üz le ti je len tést, a
zár szám adást, va la mint dön té se it és aján lá sa it;

m) be szá mo lót ké szít a te vé keny sé gé rõl, ja vas la tot tesz 
a Bi zott ság új össze té te lé re és eze ket meg kül di a tag ál la -
mok nak, leg ké sõbb a Köz gyû lés ülé se elõtt két hó nap pal,
amely dönt a Bi zott ság össze té te lé rõl [14. cikk 2.  §
b) pont];

n) el len õr zi a Fõ tit kár gaz dál ko dá sát;
o) õr kö dik a fe lett, hogy a Fõ tit kár az Egyez ményt

szak sze rû en al kal maz za és a más szer vek ál tal ho zott ha tá -
ro za to kat vég re hajt sa; to váb bá e cél ból in téz ke dé se ket
hoz, ame lyek az Egyez mény és az em lí tett ha tá ro za tok al -
kal ma zá sát elõ se gít he tik;

p) meg ala po zott vé le ményt nyil vá nít azok kal a – Szer -
ve zet te vé keny sé gét érint he tõ – kér dé sek kel kap cso lat ban, 
ame lye ket va la mely tag ál lam vagy a Fõ tit kár ter jeszt a Bi -
zott ság elé;

q) ren de zi a Fõ tit kár le té te mé nye si funk ci ó já val kap cso la -
tos vi tát a tag ál la mok és a Fõ tit kár kö zött (36. cikk 2.  §);

r) dönt a tag ság fel füg gesz té se irán ti ké rel mek rõl
(40. cikk).

6.  § A Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak a két har -
ma da kép vi sel ve van. A ta gok kép vi sel tet he tik ma gu kat
má sik tag gal, de egy tag nem kép vi sel het egy nél több
 tagot.

7.  § A Bi zott ság dön té se it a sza va zás ide jén je len levõ
vagy kép vi selt ta gok több sé gi sza va za tá val hoz za.

8.  § Ha nem hoz et tõl el té rõ dön tést, a Bi zott ság a Szer -
ve zet szék he lyén tart ja az ülé se it; az ülé sek jegy zõ köny vét 
min den tag ál lam nak meg kül di.

9.  § A Bi zott ság el nö ke:
a) a Bi zott sá got éven te leg alább egy szer össze hív ja, de

össze kell hív nia leg alább négy tag vagy a Fõ tit kár ké ré sé -
re is;

b) a Bi zott ság tag ja i nak a na pi rend ter ve ze tét meg kül di;
c) a Bi zott ság ügy rend jé ben rög zí tett ke re tek kö zött és

fel té te lek sze rint in té zi a Bi zott ság két ülé se kö zött fel me -
rü lõ sür gõs kér dé se ket;

d) alá ír ja az 5.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott szék -
hely-meg ál la po dást.

10.  § A Bi zott ság a sa ját fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben 
fel ha tal maz hat ja az El nö köt meg ha tá ro zott fel ada tok el lá -
tá sá ra.

16. cikk

Egyéb bizottságok

1.  § A 13. cikk 1.  §-ának c)–f) pont ja i ban és 2.  §-ában
em lí tett Bi zott sá gok elv ben va la mennyi tag ál lam kép vi se -
lõ i bõl áll nak. Ha a Fe lül vizs gá ló Bi zott ság, a RID Szak ér -
tõ Bi zott ság vagy a Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság sa ját jog -
kö ré ben tár gyal és ha tá roz a Meg ál la po dás Füg ge lé ke i nek
a mó do sí tá sá ról, azok a tag ál la mok, ame lyek a 42. cikk
1.  §-ának az elsõ mon da ta ér tel mé ben az adott Füg ge lé -
kek re vo nat ko zó an be je len tést tet tek, nem le het nek tag jai
a dön tést hozó Bi zott ság nak.

2.  § A Fõ tit kár össze hív ja a Bi zott sá go kat akár sa ját
kez de mé nye zé sé re, akár öt tag ál lam vagy az In té zõ Bi zott -
ság ké ré sé re. A Fõ tit kár a na pi rend ter ve ze tét leg ké sõbb az 
ülés meg nyi tá sa elõtt két hó nap pal meg kül di a tag ál la mok -
nak.

3.  § A tag ál la mok kép vi sel tet he tik ma gu kat má sik tag -
ál lam mal; egy tag ál lam azon ban ket tõ nél több má sik tag -
ál la mot nem kép vi sel het.

4.  § Mind egyik kép vi selt tag ál lam nak egy sza va za ta
van. A ja vas la tot el fo gad ták, ha az „igen” sza va za tok szá -
ma:

a) a sza va zás ban kép vi selt tag ál la mok szá má nak leg -
alább az egy har ma dá val egyen lõ, és

b) na gyobb, mint a „nem” sza va za tok szá ma.

5.  § A Fõ tit kár – a tag ál la mok több sé gé vel egyet ér tés -
ben – meg hív hat:

a) olyan ál la mo kat, ame lyek nem tag jai a Szer ve zet nek,
b) olyan tag ál la mo kat, ame lyek nem tag jai az adott Bi -

zott ság nak,
c) olyan nem zet kö zi szer ve ze te ket, il let ve szö vet sé ge -

ket, ame lyek a Szer ve zet te vé keny sé gé vel kap cso la tos
kér dé sek ben kom pe ten sek, vagy a na pi ren den sze rep lõ
kér dé sek kel fog lal koz nak.

A meg hí vot tak a Bi zott sá gok ülé se in ta nács ko zá si jog -
gal vesz nek részt.

6.  § A Bi zott sá gok az egyes ülé sek re vagy egy meg ha tá -
ro zott idõ re el nö köt és egy vagy több al el nö köt válasz -
tanak.

7.  § Az ülé sek a mun ka nyel ve ken foly nak. Az ülé se ken az
egyes mun ka nyel ve ken tar tott fel szó la lá sok lé nye ges tar tal -
mát le for dít ják a töb bi mun ka nyelv re, a ja vas la to kat és a ha -
tá ro za to kat azon ban tel jes egé szé ben le kell for dí ta ni.

8.  § A jegy zõ köny vek az ülé sek össze fog la lá sát tar tal maz -
zák. A ja vas la to kat és a ha tá ro za to kat tel jes egé szé ben rög zí -
te ni kell. A ha tá ro za tok te kin te té ben a fran cia szö veg az
irány adó. A jegy zõ köny ve ket a tag ál la mok nak meg kül dik.
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9.  § A Bi zott sá gok meg ha tá ro zott kér dé sek tár gya lá sá ra 
mun ka cso por to kat hoz hat nak lét re.

10.  § A Bi zott sá gok sa ját ma guk ré szé re ügy ren det ál la -
pí ta nak meg.

17. cikk

Felülvizsgáló Bizottság

1.  § A Fe lül vizs gá ló Bi zott ság:
a) ha tá roz a 33. cikk 4.  §-a sze rint az Egyez mény mó -

do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok ról;
b) meg vizs gál ja a 33. cikk 2.  §-a sze rint azo kat a ja vas -

la to kat, ame lye ket a Köz gyû lés elé ter jesz te nek.

2.  § A Fe lül vizs gá ló Bi zott ság ha tá ro zat ké pes (13. cikk
3.  §-a), ha a tag ál la mok egy har ma da kép vi sel ve van.

18. cikk

A RID Szakértõ Bizottság

1.  § A RID Szak ér tõ Bi zott ság a 33. cikk 5.  §-a ér tel mé -
ben dönt az Egyez mény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la -
tok ról.

2.  § A RID Szak ér tõ Bi zott ság ha tá ro zat ké pes (13. cikk
3.  §), ha a tag ál la mok egy har ma da kép vi sel ve van.

19. cikk

Vasúti Fejlesztési Bizottság

1.  § A Vas úti Fej lesz té si Bi zott ság:
a) ha tá roz min den olyan kér dés ben, amely a nem zet kö -

zi vas úti for ga lom ban a ha tár át lé pést elõ se gí ti;
b) ja vas la tot tesz a vas úti for ga lom elõ se gí té sét szol gá -

ló szab vá nyok ra, mód sze rek re, el já rá sok ra és gya kor la ti
meg ol dá sok ra.

2.  § A Vas úti Fej lesz té si Bi zott ság ha tá ro zat ké pes
(13. cikk 3.  §), ha a tag ál la mok egy har ma da kép vi sel ve
van.

20. cikk

Mûszaki Szakértõi Bizottság

1.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság:
a) az APTU Egy sé ges Sza bá lyok 5. cik ké nek meg fele -

lõen dönt a nem zet kö zi for ga lom ra szol gá ló vas úti be ren -

de zé sek re vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok en ge dé lye zé sé -
rõl;

b) az APTU Egy sé ges Sza bá lyok 6. cik ké nek meg fele -
lõen dönt a nem zet kö zi for ga lom ra szol gá ló vas úti be ren -
de zé sek gyár tá sá ra, mû köd te té sé re, kar ban tar tá sá ra vagy
azok kal kap cso la tos más el já rá sok ra vo nat ko zó egy sé ges
mû sza ki elõ írások el fo ga dá sá ról;

c) fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi for ga lom ra szol gá -
ló vas úti be ren de zé sek re vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok
és egy sé ges mû sza ki elõ írások al kal ma zá sát, és meg vizs -
gál ja fej lesz té sü ket, az APTU Egy sé ges Sza bá lyok 5. és
6. cik ke i ben elõ írt el já rá sok nak meg fele lõen tör té nõ en ge -
dé lye zé sük vagy el fo ga dá suk cél já ból;

d) dönt az Egyez mény mó do sí tá sát cél zó ja vas la tok ról
a 33. cikk 6.  §-a alap ján;

e) fog lal ko zik min den olyan egyéb üggyel, amellyel az
APTU Egy sé ges Sza bá lyok vagy az ATMF Egy sé ges Sza -
bá lyok alap ján meg bíz zák.

2.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ha tá ro zat ké pes
(13. cikk 3.  §), ha – a 16. cikk 1.  §-át figye lembe véve – a
tag ál la mok fele je len van. Ha az APTU Egy sé ges Sza bá -
lyok Mel lék le té re vo nat ko zó ja vas lat ról dön te nek, nem
ren del kez nek sza va za ti jog gal azok a tag ál la mok, ame lyek 
arra a 35. cikk 4.  §-a ér tel mé ben ki fo gást emel nek, vagy az
APTU Egy sé ges Sza bá lyok 9. cik ké nek 1.  §-a ér tel mé ben
nyi lat ko za tot tet tek.

3.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság nak joga van akár
en ge dé lyez ni a mû sza ki szab vá nyo kat, vagy el fo gad ni az
egy sé ges mû sza ki elõ írásokat, akár meg ta gad ni en ge dé -
lye zé sü ket, vagy el fo ga dá su kat, de nem mó do sít hat ja a
szab vá nyo kat, il let ve az elõ írásokat.

21. cikk

Fõtitkár

1.  § A Fõ tit kár a Szer ve zet tit kár sá gi funk ci ó it lát ja el.

2.  § A Fõ tit kárt a Köz gyû lés vá laszt ja, há rom évre. A
Fõ tit kár meg bí za tá sa – leg fel jebb két szer – újabb idõ szak -
ra meg újít ha tó.

3.  § A Fõ tit kár fel ada tai:
a) vál lal ja a le té te mé nyes sze re pét (36. cikk);
b) kép vi se li ki fe lé a Szer ve ze tet;
c) el jut tat ja a Köz gyû lés és a Bi zott sá gok ha tá ro za tait a 

tag ál la mok hoz (34. cikk 1.  §);
d) vég re hajt ja azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a Szer -

ve zet más szer vei meg bíz ták;
e) tár gya lás ra elõ ké szí ti a tag ál la mok nak az Egyez -

mény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la ta it, adott eset ben
szak ér tõ köz re mû kö dé sét kér he ti;
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f) össze hív ja a Köz gyû lést vagy a Bi zott sá go kat
(14. cikk 3.  §; 16. cikk 2.  §);

g) meg kül di – kel lõ idõ ben – a tag ál la mok nak a kü lön -
bö zõ szer vek ülé se i re szük sé ges ok má nyo kat;

h) ki dol goz za a Szer ve zet mun ka prog ram ját, a költ ség -
ve tés ter ve ze tét és az üz le ti je len tést, és jó vá ha gyás ra az
In té zõ Bi zott ság elé ter jesz ti (25. cikk);

i) az el fo ga dott költ ség ve tés ke re tei kö zött ke ze li a
Szer ve zet pénz ügye it;

j) jó szol gá la tá nak fel aján lá sá val meg kí sér li va la mely
érin tett fél ké ré sé re, hogy az Egyez mény ma gya rá za tá ra
vagy al kal ma zá sá ra néz ve fel me rült vi tá kat a fe lek kö zött
ren dez ze;

k) vé le ményt nyil vá nít az ér de kelt fe lek ké rel mé re, az
Egyez mény ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso -
la tos vi ták ban;

l) el vég zi az V. Cím ben fog lal tak sze rint rá rótt fel ada -
to kat;

m) át ve szi a tag ál la mok, a nem zet kö zi szer ve ze tek és
szö vet sé gek, va la mint a nem zet kö zi vas úti áru fu va ro zás -
ban részt ve võ vál la la tok (fu va ro zók, inf ra struk tú ra-üze -
mel te tõk stb.) – 16. cikk 5.  §-a sze rin ti – köz lé se it és azok -
ról – ha szük sé ges – írás ban ér te sí ti a töb bi tag ál la mot,
nem zet kö zi szer ve ze tet, szö vet sé get és vál la la tot;

n) gya ko rol ja a Szer ve zet sze mély ze ti igaz ga tói
tiszt jét;

o) meg fe le lõ idõ ben tá jé koz tat ja a tag ál la mo kat, ha a
Szer ve zet nél va la mely ál lás meg üre se dik;

p) nap ra ké szen gon doz za és ki ad ja a 24. cikk ben em lí -
tett vo nal jegy zé ke ket.

4.  § A Fõ tit kár maga is ja vas la tot te het az Egyez mény
mó do sí tá sá ra.

22. cikk

A Szervezet alkalmazottai

A Szer ve zet al kal ma zot ta i nak a jo ga it és kö te les sé ge it
az In té zõ Bi zott ság ál tal a 15. cikk 5.  §-ának c) pont ja sze -
rint meg ál la pí tott, al kal ma zot tak ra vo nat ko zó sza bály zat
rög zí ti.

23. cikk

Hírlevél

1.  § A Szer ve zet hír le ve let ad ki a hi va ta los, va la mint az
Egyez mény al kal ma zá sa cél já ból hasz nos más köz lé sek
köz zé té te le cél já ból.

2.  § Az Egyez mény alap ján a Fõ tit kár fel ada tát ké pe zõ
köz lé sek – ha szük sé ges – adott eset ben hír le vél for má já -
ban is meg je len het nek.

24. cikk

Vonaljegyzék

1.  § A CIV Egy sé ges Sza bá lyok és a CIM Egy sé ges
Sza bá lyok 1. cik ké ben em lí tett ten ge ri és bel ví zi szol gál ta -
tá so kat, ame lye ket a vas úti fu va ro zá si szer zõ dés alap ján, a
vas úti fu va ro zás hoz kap cso ló dó an, a fu var fel adat tel je sí -
té se ér de ké ben igény be vesz nek, a kö vet ke zõ jegy zék ben
kell fel tün tet ni:

a) a ten ge ri és bel ví zi szol gál ta tá sok CIV jegy zé ke,
b) a ten ge ri és bel ví zi szol gál ta tá sok CIM jegy zé ke.

2.  § A tag ál la mok nak azo kat a vas út vo na la it, ame lyek -
kel kap cso lat ban, a CIV Egy sé ges Sza bá lyok 1. cikk 6.  §-a
vagy a CIM Egy sé ges Sza bá lyok 1. cikk 6.  §-a sze rint
fenn tar tást je len tet tek be, a fenn tar tás ra uta ló kö vet ke zõ
két jegy zék ben kell fel tün tet ni:

a) CIV vas út vo na lak jegy zé ke,
b) CIM vas út vo na lak jegy zé ke.

3.  § A tag ál la mok nak a Fõ tit kár hoz kell kül de ni ük az
arra vo nat ko zó ké ré se i ket, hogy a ha jó uta kat vagy a vas út -
vo na la kat az 1. és 2.  §-ban em lí tett jegy zék be be ve zes se,
vagy azok ból tö röl je. Az 1.  §-ban em lí tett ten ge ri és bel ví -
zi ha jó uta kat, amennyi ben azok tag ál la mo kat köt nek
össze, csak e tag ál la mok egyet ér té sé vel ve zet he tik be; az
ilyen ha jó út tör lé sé hez azon ban ele gen dõ e tag ál la mok
egyi ké nek a köz lé se is.

4.  § A Fõ tit kár min den tag ál la mot írás ban ér te sít va la -
mely ha jó út be ve ze té sé rõl vagy tör lé sé rõl.

5.  § Az 1.  §-ban em lí tett ten ge ri és bel ví zi ha jó uta kon és
a 2.  §-ban em lí tett vas út vo na la kon fo lyó szál lí tás at tól a
nap tól szá mí tott egy hó nap el tel té vel ke rül az Egyez mény
ha tá lya alá, ame lye ken a Fõ tit kár a ha jó út, il let ve a vas út -
vo nal be ve ze té sét írás ban kö zöl te. A ha jó út vagy a vas út -
vo nal a Fõ tit kár nak a tör lés rõl  szóló köz lé se nap já tól szá -
mí tott egy hó nap el tel té vel szû nik meg az Egyez mény ha -
tá lya alá tar toz ni, ki vé ve a fo lya mat ban lévõ fu va ro zá so -
kat, ame lye ket az Egyez mény sze rint kell be fe jez ni.

IV. Cím

PÉNZÜGYEK

25. cikk

Munkaprogram. Költségvetés. Zárszámadás.
 Üzleti jelentés

1.  § A Szer ve zet mun ka prog ram ja, a költ ség ve tés és a
zár szám adás két éves idõ szak ra vo nat ko zik.
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2.  § A Szer ve zet leg alább két éven te üz le ti je len tést ké szít.

3.  § Az In té zõ Bi zott ság az egyes költ ség ve té si idõ sza -
kok ra a Fõ tit kár ja vas la ta alap ján hagy ja jóvá a Szer ve zet
ki adá sa it.

26. cikk

A kiadások finanszírozása

1.  § A Szer ve zet más be vé te lek bõl nem fe de zett ki adá -
sa it a tag ál la mok vi se lik, a 2. és 4.  §-ok ki vé te lé vel
két-ötöd rész ben az Egye sült Nem ze tek Szö vet sé gé nek
be fi ze tés-el osz tá si rend sze rét sza bá lyo zó szor zó alap ján,
és há rom-ötöd rész ben a 24. cikk 1.  §-a sze rint be jegy zett
vas úti inf ra struk tú ra tel jes hosszá ból, va la mint a ten ge ri és 
bel ví zi ha jó utak ból való ré sze se dé sük ará nyá ban. A ten ge -
ri és a bel ví zi ha jó utak hosszú sá gá nak azon ban csak a fele
ve he tõ figye lembe.

2.  § Amennyi ben egy tag ál lam a CIV Egy sé ges Sza bá -
lyok 1. cik ké nek 6.  §-a, vagy a CIM Egy sé ges Sza bá lyok
1. cik ké nek 6.  §-a sze rint fenn tar tást je len tett be, az
1.  §-ban meg fo gal ma zott te her vi se lé si kö te le zett sé get az
aláb bi ak sze rint kell al kal maz ni:

a) a tag ál lam te rü le tén ta lál ha tó tel jes vas úti inf ra struk -
tú ra he lyett csak a 24. cikk 2.  §-ának meg fele lõen be jegy -
zett vas út vo na lak hosszát ve szik figye lembe;

b) az ENSZ rend szer sze rint szá mí tan dó hoz zá já ru lást
a 24. cikk 1. és 2.  §-ának meg fele lõen be jegy zett vo na lak
hosszá nak és az adott tag ál lam te rü le tén ta lál ha tó tel jes
vas úti inf ra struk tú ra, va la mint a 24. cikk 1.  §-ának meg -
fele lõen be jegy zett vo na lak hosszá nak ará nyá ban szá mít -
ják ki; de a hoz zá já ru lás nem le het ke ve sebb 0,01%-nál.

3.  § Min den tag ál lam az összes hoz zá já ru lás leg alább
0,25%-át és leg fel jebb 15%-át kö te les vi sel ni.

4.  § Az In té zõ Bi zott ság meg ha tá roz za a Szer ve zet ha -
tás kö re it:

a) ame lyek min den tag ál la mot egy for mán érin te nek, és 
ame lyek költ sé ge i hez az 1.  §-ban meg ha tá ro zott mó don
kö te le sek hoz zá já rul ni;

b) ame lyek csak egyes tag ál la mo kat érin te nek, és ame -
lyek költ sé ge it az érin tett tag ál la mok azo nos mó don kö te -
le sek fe dez ni.

A 3.  §-t meg fele lõen kell al kal maz ni. Ezek a ren del ke -
zé sek nem érin tik a 4. cikk 3.  §-át.

5.  § A tag ál la mok a Szer ve zet költ sé ge i nek fe de zé sé hez
a hoz zá já ru lá su kat kincs tá ri elõ leg ként leg ké sõbb a költ -
ség ve té si idõ sza kot ké pe zõ két év mind egyi ké nek ok tó ber
31. nap já ig, két rész let ben fi ze tik be. A kincs tá ri elõ leg
mér té két az elõ zõ két év vég le ge sen rög zí tett be fi ze té sei
alap ján ha tá roz zák meg.

6.  § A Fõ tit kár az üz le ti je len tés sel és a
zár szám adás sal egy idõ ben köz li a tag ál la mok kal a két
elõ zõ nap tá ri évre vo nat ko zó vég le ges hoz zá já ru lá suk
össze gét, va la mint a két el kö vet ke zõ nap tá ri évre
vo nat ko zó kincs tá ri elõ leg össze gét.

7.  § A Fõ tit kár ál tal a 6.  § ér tel mé ben tett köz lés évé nek
de cem ber 31. nap ját köve tõen, az elõ zõ két nap tá ri évre
ese dé kes össze gek után évi öt szá za lék ka ma tot
szá mol nak. Amennyi ben va la mely tag ál lam a fen ti
idõ pon tot kö ve tõ egy éven be lül nem fi ze ti meg a
hoz zá já ru lá sát, sza va za ti jo gát mind ad dig fel füg gesz tik,
amíg a fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get. To váb bi 
két év el tel te után a Köz gyû lés meg vizs gál ja, hogy a
tag ál lam ma ga tar tá sa te kint he tõ-e az Egyez mény
hall ga tó la gos fel mon dá sá nak és szük ség ese tén
meg ha tá roz za azt az idõ pon tot is, ami kor a fel mon dás
ha tály ba lép.

8.  § A le járt össze gek meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge a
7.  § vagy a 41. cikk ér tel mé ben tör té nõ fel mon dás ese tén,
to váb bá a sza va za ti jog gya kor lá sá nak a fel füg gesz té se
ese tén [40. cikk 4.  § b) pont] is fenn ma rad.

9.  § A ki nem fi ze tett össze ge ket a Szer ve zet sa ját for rá -
sa i ból fe de zi.

10.  § Az a tag ál lam, amely az Egyez ményt fel mond ta,
csak tar to zá sá nak meg fi ze té se ese tén csat la koz hat újra.

11.  § A Szer ve zet kü lön dí jat szed a 21. cikk 3.  §-ának a
j)–l)-ig ter je dõ pont ja i ban em lí tett te vé keny sé gek bõl ere -
dõ kü lön költ sé gek fe de zé sé re. A 21. cikk 3.  §-ának j) és
k) pont já ban em lí tett te vé keny sé gek kel kap cso la tos kü lön
dí jak össze gét az In té zõ Bi zott ság ál la pít ja meg a Fõ tit kár
ja vas la ta alap ján; a 21. cikk 3.  §-ának l) pont já ban em lí tett
eset ben a 31. cikk 3.  §-át al kal maz zák.

27. cikk

Könyvvizsgálat

1.  § Ha a Köz gyû lés a 14. cikk 2.  §-ának k) pont ja ér tel -
mé ben nem ren del ke zik ez zel el len té te sen, a könyv vizs gá -
la tot a je len cikk ben meg fo gal ma zott sza bá lyok sze rint a
szék hely sze rin ti tag ál lam vég zi, figye lembe véve az In té -
zõ Bi zott ság ál tal a Szer ve zet Pénz ügyi és Szám vi te li Sza -
bály za tá nak [15. cikk 2.  § e) pont] meg fele lõen ho zott
 külön irány el ve ket.

2.  § A könyv vizs gá ló el len õr zi a Szer ve zet könyv vi te -
lét, be le ért ve a ke zelt va gyont és a kü lön szám lá kat,
amennyi ben szük sé ges nek tart ja, hogy meg gyõ zõd jék az
aláb bi ak ról:
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a) a pénz ügyi bi zony la tok meg fe lel nek-e a Szer ve zet
köny ve i nek és könyv vi te li be jegy zé se i nek;

b) a sza bá lyok nak és az elõ írásoknak, va la mint a költ -
ség ve té si ren del ke zé sek nek és a Szer ve zet ál tal al kal ma -
zott irány el vek nek meg fele lõen haj tot ták-e vég re azo kat a
pénz ügyi mû ve le te ket, ame lyek re a bi zony la tok vo nat koz -
nak;

c) a bank ba vagy a pénz tár ba le tét be he lye zett ér té ke -
ket és kész pénzt a le té te mé nye sek tõl ka pott köz vet len bi -
zony la tok alap ján meg vizs gál ták-e, vagy tény le ge sen
meg szá mol ták-e;

d) a bel sõ el len õr zés, be le ért ve a bel sõ szám vi te li vizs -
gá la tot, meg fe le lõ-e;

e) az ak tí vum nak és passzí vum nak min den ele mét, va -
la mint min den több le tet és hi ányt ki elé gí tõ nek mi nõ sít he -
tõ el já rás sze rint köny vel nek-e.

3.  § Csak a könyv vizs gá ló jo go sult a Fõ tit kár ál tal szol -
gál ta tott iga zo lá so kat és az azo kat alá tá masz tó do ku men -
tu mo kat egész ben vagy rész ben el fo gad ni. Amennyi ben
cél sze rû nek tart ja, a pénz ügyi mû ve le tek re, a kész le tek re
és a fel sze re lé sek re vo nat ko zó bár mely bi zony la tot be ha -
tó an meg vizs gál hat és el len õriz het.

4.  § A könyv vizs gá ló min den kor sza ba don hoz zá jut hat
min den könyv höz, irat hoz, köny ve lé si bi zony lat hoz és
egyéb in for má ci ó hoz, amely re vé le mé nye sze rint szük sé -
ge van.

5.  § A könyv vizs gá ló nem jo go sult az el szá mo lá sok
egyes té te le i nek az el uta sí tá sá ra, azon ban ké se de lem nél -
kül fel hív ja a Fõ tit kár fi gyel mét min den olyan mû ve let re,
amely nek he lyes sé ge vagy cél sze rû sé ge szá má ra vi tat ha -
tó nak tû nik, hogy így a Fõ tit kár a szük sé ges in téz ke dé se -
ket meg te hes se.

6.  § A könyv vizs gá ló a pénz ügyi bi zony la to kat a kö vet -
ke zõ sza vak kal erõ sí ti meg és írja alá: „A Szer ve zet pénz -
ügyi bi zony la ta it az ............ év, de cem ber 31-ével vég zõ -
dõ költ ség ve té si idõ szak ra néz ve meg vizs gál tam. A vizs -
gá lat ma gá ba fog lal ta a köny ve lé si mód sze rek ál ta lá nos
elem zé sét és a köny ve lé si bi zony la tok és más iga zo lá sok
el len õr zé sét, ame lye ket a kö rül mé nyek szük sé ges sé tet -
tek.” Adott eset ben a meg erõ sí tés tar tal maz za, hogy:

a) a pénz ügyi bi zony la tok az adott idõ szak vé gén a
pénz ügyi hely ze tet, va la mint az ezen idõ szak fo lya mán
vég re haj tott mû ve le tek ered mé nyét ki elé gí tõ mó don tük -
rö zik;

b) a pénz ügyi bi zony la to kat az em lí tett köny ve lé si el -
vek nek meg fele lõen ké szí tet ték el;

c) a pénz ügyi alap el ve ket a meg elõ zõ költ ség ve té si
idõ szak so rán el fo ga dott el já rá sok nak meg fele lõen al kal -
maz ták;

d) a pénz ügyi mû ve le te ket a Szer ve zet sza bá lya i val és
elõ írásaival, a költ ség ve té si ren del ke zé sek kel és az egyéb
irány el vek kel össz hang ban haj tot ták vég re.

7.  § A könyv vizs gá ló a pénz ügyi mû ve le tek rõl ké szí tett
je len té sé ben ki tér:

a) az ál ta la vég zett könyv vizs gá lat ter mé sze té re és
mér té ké re;

b) az el szá mo lá sok tel jes sé gé re és pon tos sá gá ra vo nat -
ko zó ele mek re, szük ség ese tén be le ért ve:

1. az el szá mo lá sok he lyes ér tel me zé sé hez és ér té ke -
lé sé hez szük sé ges tájékoztatást;

2. azo kat az össze ge ket, ame lye ket be kel lett vol na
szed ni, de ame lyek az el szá mo lá sok ban nem
szerepelnek;

3. min den össze get, amely ren des vagy fel té te les ki -
adá si kö te le zett ség tár gya volt, és ame lyet nem
köny vel tek, vagy ame lyet a pénz ügyi bi zony la tok -
ban nem vettek figye lembe;

4. azo kat a ki adá so kat, ame lyek re nem mu tat tak be
meg fe le lõ bi zony la tot;

5. nyi lat ko za tot ar ról, hogy a köny ve ket meg fele lõen 
ve ze tik-e; ki emel ve azo kat az ese te ket, ami kor a
pénz ügyi ki mu ta tá sok ve ze té se az ál ta lá nos ság ban 
el is mert és egy ön te tû en al kal ma zott könyvelési
elvektõl eltér;

c) más kér dé sek re, ame lyek re az In té zõ Bi zott ság fi -
gyel mét fel kell hív ni, mint pél dá ul:

1. csa lás vagy fel té te lez he tõ csa lás;
2. a Szer ve zet pénz alap já nak vagy más esz kö ze i nek

pa zar lá sa vagy meg en ged he tet len fel hasz ná lá sa
(ak kor is, ha az ilyen mû ve le tek re vo nat ko zó el -
szá mo lá so kat rendben vezették);

3. olyan ki adá sok, ame lyek a Szer ve zet re utóbb je -
len tõs költ sé ge ket róhatnak;

4. a be vé te lek és ki adá sok vagy a kész le tek és fel sze -
re lé sek el len õr zé si rend sze ré nek ál ta lá nos vagy
eseti hiányosságai;

5. azok a ki adá sok, ame lyek az In té zõ Bi zott ság
szán dé ka i nak nem fe lel nek meg, figye lembe véve
a ter ve zett költ ség ve té sen be lü li, sza bá lyo san jó -
vá ha gyott átcsoportosításokat;

6. költ ség ve té si ke ret túl lé pé sek, figye lembe véve a
ter ve zett költ ség ve té sen be lü li, sza bá lyo san jó vá -
ha gyott át cso por to sí tá sok  miatti változásokat;

7. olyan ki adá sok, ame lyek nem fe lel nek meg a vo -
nat ko zó jó vá ha gyá sok nak;

d) a kész le tek re és fel sze re lé sek re vo nat ko zó olyan el -
szá mo lá sok pon tos sá gá ra vagy pon tat lan sá gá ra, ame lye -
ket a lel tár fel vé tel és a köny vek vizs gá la ta alap ján vé gez -
tek.

Ezen túl me nõ en a je len tés utal olyan mû ve le tek re is,
ame lye ket egy ko ráb bi költ ség ve té si idõ szak ban vé gez tek, 
de ame lyek re vo nat ko zó an új in for má ci ók áll nak ren del -
ke zés re, vagy olyan mû ve le tek re, ame lyek re egy ké sõb bi

9414 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/128. szám



költ ség ve té si idõ szak so rán ke rül sor, de ame lyek re vo nat -
ko zó an az In té zõ Bi zott ság tá jé koz ta tá sa elõ ze tesen is kí -
vá na tos.

8.  § A könyv vizs gá ló nem gya ko rol hat kri ti kát a je len té -
sé ben anél kül, hogy a Fõ tit kár elõ ze tesen le he tõ sé get ka -
pott vol na a ma gya rá zat ra.

9.  § A könyv vizs gá ló köz li az In té zõ Bi zott ság gal és a
Fõ tit kár ral a könyv vizs gá lat ered mé nyét. Ezen kí vül min -
den olyan ész re vé telt meg te het, ame lyet a Fõ tit kár pénz -
ügyi je len té sé vel kap cso la to san he lyén va ló nak ta lál.

10.  § Amennyi ben a könyv vizs gá ló csak össze fog la ló
vizs gá la tot vég zett, vagy nem ka pott meg fe le lõ do ku men -
tá ci ót, kö te les ezt meg erõ sí té sé ben és je len té sé ben meg -
em lí te ni, és en nek in do ka it, va la mint a pénz ügyi hely zet re
és a köny velt pénz ügyi mû ve le tek re gya ko rolt kö vet kez -
mé nye ket egyen ként ki fej te ni.

V. Cím

VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS

28. cikk

Hatáskör

1.  § A tag ál la mok kö zött az Egyez mény ér tel me zé sé re
és al kal ma zá sá ra, to váb bá a tag ál la mok és a Szer ve zet kö -
zött az elõ jo gok ról és men tes ség rõl  szóló jegy zõ könyv ér -
tel me zé sé re és al kal ma zá sá ra vo nat ko zó vi tá kat va la me -
lyik fél ké ré sé re vá lasz tott bí ró ság elé le het ter jesz te ni. A
vá lasz tott bí ró ság össze té te lét és a vá lasz tott bí ró sá gi el já -
rást a fe lek sza ba don ha tá roz zák meg.

2.  § Az Egyez mény ér tel me zé sé bõl és más, a Szer ve zet
ál tal a 2. cikk 2.  §-ának ér tel mé ben ki dol go zott egyez mé -
nyek ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá sá ból adó dó vi -
ták – ha azo kat nem le he tett meg egye zés sel el in téz ni, vagy 
nem ke rül tek ren des bí ró ság elé – az érin tett fe lek kö zöt ti
meg ál la po dás sal vá lasz tott bí ró ság elé ter jeszt he tõk. A
29–32. cik kek ren del ke zé se it kell al kal maz ni a vá lasz tott -
bí ró ság össze té te lé re és a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ra.

3.  § Bár mely tag ál lam az Egyez mény hez való csat la ko -
zá si ké re lem be adá sa kor fenn tart hat ja ma gá nak a jo got,
hogy az 1. és 2.  § ren del ke zé se it egész ben vagy rész ben ne
al kal maz za.

4.  § Bár mely tag ál lam, amely a 3.  § sze rin ti fenn tar tást
tett, a le té te mé nyes hez in té zett nyi lat ko zat tal bár mi kor
vissza von hat ja azt. A vissza vo nás azt a na pot kö ve tõ egy
hó nap pal lép ha tály ba, ame lyen a le té te mé nyes Kor mány
ar ról a tag ál la mo kat ér te sí tet te.

29. cikk

Választottbírósági megállapodás.
Választottbírósági iroda

A Fe lek vá lasz tott bí ró sá gi meg ál la po dást köt nek,
amely kü lö nö sen a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a vita tár gyát,
b) a vá lasz tott bí ró ság össze té te lét és a vá lasz tott bí ró

vagy a vá lasz tott bí rák ki je lö lé sé re meg ál la pí tott ha tár idõt,
c) a vá lasz tott bí ró ság szék he lye ként meg ha tá ro zott

hely sé get.
A vá lasz tott bí ró sá gi meg ál la po dást kö zöl ni kell a Fõ -

titkárral, aki el lát ja a vá lasz tott bí ró sá gi iro da te en dõ it.

30. cikk

Választottbírák

1.  § A Fõ tit kár el ké szí ti a vá lasz tott bí rák jegy zé két és
azt fo lya ma to san ve ze ti. Min den tag ál lam két ál lam pol gá -
rát je löl he ti a vá lasz tott bí rák jegy zé ké be.

2.  § A vá lasz tott bí ró ság a vá la szott bí ró sá gi meg ál la po -
dás sze rint egy, há rom vagy öt vá la szott bí ró ból áll. A vá -
lasz tott bí rá kat azok kö zül a sze mé lyek kö zül vá laszt ják ki, 
aki ket az 1.  §-ban em lí tett jegy zék be fel vet tek. Mind azon -
ál tal, ha a vá lasz tott bí ró sá gi meg ál la po dás öt választott -
bírót ír elõ, mind egyik fél vá laszt hat egy vá la szott bí rót, aki 
nem sze re pel a jegy zék ben. Ha a vá lasz tott bí ró sá gi meg ál -
la po dás egy vá la szott bí rót ír elõ, ezt a fe lek kö zös meg -
egye zés sel vá laszt ják. Ha a vá lasz tott bí ró sá gi meg ál la po -
dás há rom vagy öt vá lasz tott bí rót ír elõ, mind egyik fél egy
vagy két vá lasz tott bí rót vá laszt a hely zet tõl füg gõ en; a ki -
vá lasz tott vá lasz tott bí rók köl csö nös meg ál la po dás sal je lö -
lik ki a har ma dik vagy az ötö dik vá lasz tott bí rót, aki a vá -
lasz tott bí ró ság el nö ke lesz. Ha a fe lek az egyet len vá lasz -
tott bí ró ki vá lasz tá sá ban, vagy ha a fe lek ál tal meg vá lasz -
tott vá lasz tott bí rák a har ma dik vagy az ötö dik vá lasz tott bí -
ró ki vá lasz tá sá ban nem tud nak meg egyez ni, ak kor ezt a
Fõ tit kár je lö li ki.

3.  § Ha a fe lek ál lam pol gár sá ga nem azo nos, az egyet -
len, a har ma dik, il le tõ leg az ötö dik vá lasz tott bí ró nak más
ál lam pol gár sá gú nak kell len nie, mint a fe lek.

4.  § Har ma dik fél nek a vi tá ba való be avat ko zá sa a vá -
lasz tott író ság össze té te lét nem érin ti.

31. cikk

Eljárás. Költségek

1.  § A vá lasz tott bí ró ság az el já rá si sza bá lyo kat kü lö nö -
sen a kö vet ke zõ ren del ke zé sek figye lembe véte lével ál la -
pít ja meg:
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a) a vá lasz tott bí ró ság a vi tás ügyet a fe lek ál tal szol gál -
ta tott bi zo nyí té kok alap ján vizs gál ja meg és bí rál ja el, jogi
kér dé sek ben azon ban nincs a fe lek ér tel me zé sé hez köt ve;

b) a vá lasz tott bí ró ság nem ítél het meg töb bet vagy
mást, mint amit a fel pe res kö ve tel, és ke ve seb bet sem, mint 
amit az al pe res tar to zás ként el is mert;

c) a vá lasz tott bí ró ság a kel lõ kép pen in do kolt íté le tét
írás ba fog lal ja, a Fõ tit kár pe dig meg kül di a fe lek nek;

d) a vá lasz tott bí ró ság íté le te vég le ges, ki vé ve ha a vá -
lasz tott bí ró ság szék he lyé nek joga sze rin ti kö te le zõ ren del -
ke zé sek et tõl el tér nek vagy a fe lek ez zel el len té te sen ál la -
pod nak meg.

2.  § A vá lasz tott bí rók dí ját a Fõ tit kár ál la pít ja meg.

3.  § A vá lasz tott bí ró ság íté le té ben meg ál la pít ja a költ sé -
ge ket és a ki adá so kat, és meg ha tá roz za, mi lyen arány ban
kell azo kat és a vá lasz tott bí rák dí ját a fe lek kö zött meg osz -
ta ni.

32. cikk

Elévülés. Végrehajthatóság

1.  § A vá lasz tott bí ró sá gi el já rás meg in dí tá sá nak az el -
évü lés fél be sza ka dá sa te kin te té ben ugyan az a ha tá sa, mint
amit az al kal ma zan dó anya gi jog a ren des bí ró ság elõt ti ke -
re set in dí tás ese té re elõ ír.

2.  § A vá lasz tott bí ró ság íté le te bár mely tag ál lam ban
vég re hajt ha tó, ha ab ban az ál lam ban, ahol azt vég re hajt -
ják, az elõ írt ala ki sá go kat tel je sí tik. Az íté let tar tal ma ér -
dem ben nem vizs gál ha tó fe lül.

VI. Cím

AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA

33. cikk

Hatáskör

1.  § A Fõ tit kár ké se de lem nél kül a tag ál la mok tu do má -
sá ra hoz za az Egyez mény mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas la to -
kat, ame lye ket a tag ál la mok küld tek meg a ré szé re, vagy
ame lyet õ maga dol go zott ki.

2.  § A Köz gyû lés ha tá roz az Egyez mény mó do sí tá sá ra
irá nyu ló ja vas la tok ról, ha a 4–6.  §-ok nem ír ják elõ más
szerv ha tás kö rét.

3.  § Ha egy mó do sí tó ja vas la tot a Köz gyû lés elé ter jesz -
te nek, a Köz gyû lés a 14. cikk 6.  §-ában elõ írt több ség gel
meg ál la pít hat ja, hogy a ja vas lat köz vet len össze füg gés ben 

van egy vagy több, az Egyez mény Füg ge lé ké ben ta lál ha tó
ren del ke zés sel. Eb ben az eset ben, va la mint a 4–6.  §-ok
má so dik mon da ta i ban fog lalt ese tek ben a Köz gyû lés dönt -
het a Füg ge lék ilyen ren del ke zé sé nek vagy ren del ke zé se i -
nek a mó do sí tá sá ról is.

4.  § A Köz gyû lés nek a 3.  § elsõ mon da ta sze rin ti dön té -
se it figye lembe véve, a Fe lül vizs gá ló Bi zott ság dönt a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la -
tok ról:

a) 9. cikk és a 27. cikk 2–10.  §-ai;

b) CIV Egy sé ges Sza bá lyok, ki vé ve az 1., 2., 5., 6., 16., 
a 26–39., a 41–53. és az 56–60. cik ke ket;

c) CIM Egy sé ges Sza bá lyok, ki vé ve az 1. és 5. cik ket, a 
6. cikk 1. és 2.  §-ait, a 8. és 12. cik ket, a 13. cikk 2.  §-át, a
14. cik ket, a 15. cikk 2. és 3.  §-ait, a 19. cikk 6. és 7.  §-át,
va la mint a 23–27. cik ke ket, a 30–33. cik ke ket, a 36–41.
cik ke ket és a 44–48. cik ke ket;

d) CUV Egy sé ges Sza bá lyok, ki vé ve az 1., 2., 4. cik ke -
ket, a 8–15. cik ke ket, a 17–19. cik ke ket, a 21. és a 23–25.
cik ke ket;

e) CUI Egy sé ges Sza bá lyok, ki vé ve az 1., 2., 4., a
8–15., a 17–19., a 21., a 23–25. cik ke ket;

f) APTU Egy sé ges Sza bá lyok, ki vé ve az 1., 3. és a
9–11. cik ke ket, va la mint ezen Egy sé ges Sza bá lyok Mel -
lék le te it;

g) ATMF Egy sé ges Sza bá lyok, ki vé ve az 1. és a 3–9.
cik ke ket.

Ha a mó do sí tó ja vas la to kat a Fe lül vizs gá ló Bi zott ság
elé ter jesz tik az a)–g) pon tok sze rint, a Bi zott ság ban kép -
vi selt tag ál la mok egy har ma da kö ve tel he ti, hogy eze ket a
ja vas la to kat dön tés re a Köz gyû lés elé ter jesszék.

5.  § A RID Szak ér tõ Bi zott ság dönt a Ve szé lyes Áruk
Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá sá ról  szóló Sza bály zat (RID)
mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas la tok ról. Ha ilyen ja vas la tot
ter jesz te nek a RID Szak ér tõ Bi zott ság elé, a Bi zott ság ban
kép vi selt tag ál la mok egy har ma da kér he ti, hogy a ja vas la -
tot dön tés re ter jesszék a Köz gyû lés elé.

6.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság dönt az APTU Egy -
sé ges Sza bály zat Mel lék le te i nek mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja -
vas la tok ról. Ha a mó do sí tó ja vas la to kat a Mû sza ki Szak ér -
tõi Bi zott ság elé ter jesz tik, a Bi zott ság ban kép vi selt tag ál -
la mok egy har ma da kö ve tel he ti, hogy eze ket a ja vas la to kat 
dön tés re a Köz gyû lés elé ter jesszék.

34. cikk

A Közgyûlés határozatai

1.  § Az Egyez mény mó do sí tá sa i ról, ame lyek rõl a Köz -
gyû lés ha tá ro zott, a Fõ tit kár ér te sí ti a tag ál la mo kat.
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2.  § Az Egyez mény mó do sí tá sai, ame lyek rõl a Köz gyû -
lés ha tá ro zott, min den tag ál lam vo nat ko zá sá ban ti zen két
hó nap pal az után lép nek ha tály ba, hogy a tag ál la mok két -
har ma da el fo gad ja azo kat; ki vé ve azo kat a tag ál la mo kat,
ame lyek a hatályba lépés elõtt nyi lat koz nak ar ról, hogy az
adott mó do sí tá so kat nem fo gad ják el.

3.  § Az Egyez mény Füg ge lé ke i nek a mó do sí tá sai, ame -
lyek rõl a Köz gyû lés ha tá ro zott min den tag ál lam vo nat ko -
zá sá ban ti zen két hó nap pal az után lép nek ha tály ba, hogy
azok nak a tag ál la mok nak fele, ame lyek a 42. cikk
1.  §-ának elsõ mon da ta ér tel mé ben nem tet tek nyi lat ko za -
tot, el fo gad ja azo kat, ki vé ve azo kat a tag ál la mo kat, ame -
lyek a ha tály ba lé pés elõtt nyi lat koz nak ar ról, hogy az adott 
mó do sí tá so kat nem fo gad ják el, to váb bá azo kat, ame lyek a 
42. cikk 1.  §-ának az elsõ mon da ta ér tel mé ben nyi lat ko za -
tot tet tek.

4.  § A tag ál la mok a Fõ tit kár hoz jut tat ják el a Köz gyû lés
ál tal az Egyez mény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó an ho zott ha -
tá ro za tok el fo ga dá sá ra vo nat ko zó köz lé se i ket, il let ve ar ról 
 szóló nyi lat ko za ta i kat, hogy e mó do sí tá so kat nem hagy ják 
jóvá. A Fõ tit kár ér te sí ti er rõl a töb bi tag ál la mot.

5.  § A 2. és a 3.  §-ban meg adott ha tár idõ at tól a nap tól
szá mí tan dó, ami kor a Fõ tit kár jel zi, hogy a mó do sí tá sok
hatályba lépésének fel té te lei tel je sül tek.

6.  § A Köz gyû lés elõ ír hat ja egy mó do sí tás el fo ga dá sa -
kor, hogy az adott mó do sí tás olyan, hogy min den tag ál lam, 
amely a 2. vagy a 3.  § sze rin ti nyi lat ko za tot tesz, vagy a
mó do sí tást an nak hatályba lépésétõl szá mí tott ti zen nyolc
hó nap alatt nem hagy ja jóvá, e ha tár idõ le jár ta után meg -
szû nik a Szer ve zet tag ja len ni.

7.  § Ha a Köz gyû lés ha tá ro za tai az Egyez mény Füg ge -
lé ke i re vo nat koz nak, az adott Füg ge lék al kal ma zá sát tel jes 
egé szé ben fel füg gesz tik a ha tá ro za tok hatályba lépésétõl
kez dõ dõ en azon tag ál la mok kö zöt ti és azok kal a tag ál la -
mok kal való for ga lom ban, ame lyek a 3.  § ér tel mé ben a
meg en ge dett ha tár idõn be lül el le nez ték a ha tá ro za to kat. A
Fõ tit kár a fel füg gesz tés rõl ér te sí ti a tag ál la mo kat; a fel füg -
gesz tés meg szû nik az at tól a nap tól szá mí tott egy hó nap el -
tel té vel, ame lyen a Fõ tit kár ér te sí ti a töb bi tag ál la mot az
el len zés vissza vo ná sá ról.

35. cikk

A Bizottságok határozatai

1.  § Az Egyez mény re vo nat ko zó, a Bi zott ság ál tal el ha -
tá ro zott mó do sí tá so kat a Fõ tit kár köz li a tag ál la mok kal.

2.  § Az Egyez mény mó do sí tá sai, ame lyek rõl a Bi zott -
ság ha tá ro zott, min den tag ál lam szá má ra azt a hó na pot
kö ve tõ ti zen ket te dik hó nap elsõ nap ján lép nek ha tály ba, 
amely ben a Fõ tit kár a tag ál la mo kat a mó do sí tá sok ról ér -
te sí tet te. A tag ál la mok az ér te sí tés nap já tól szá mí tott
négy hó nap alatt ki fo gást emel het nek. Amennyi ben a
tag ál la mok egy ne gye de ki fo gást emel, a mó do sí tás nem
lép ha tály ba. Ha egy tag ál lam a Fe lül vizs gá ló Bi zott ság
va la mely ha tá ro za ta el len a négy hó na pos ha tár idõn be -
lül ki fo gást emel, és az Egyez ményt fel mond ja, a fel -
mon dás az adott ha tá ro zat hatályba lépésének nap ján vá -
lik ha tá lyos sá.

3.  § A Fe lül vizs gá ló Bi zott ság ál tal el ha tá ro zott, az
Egyez mény Füg ge lé ke i re vo nat ko zó mó do sí tá sok min den
tag ál lam te kin te té ben at tól a hó nap tól szá mí tott ti zen ket te -
dik hó nap elsõ nap ján lép nek ha tály ba, amely ben a Fõ tit -
kár a tag ál la mo kat ér te sí tet te a mó do sí tás ról. A RID Szak -
ér tõ Bi zott ság vagy a Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ál tal el -
fo ga dott mó do sí tá sok min den tag ál lam te kin te té ben at tól a 
hó nap tól szá mí tott ha to dik hó nap elsõ nap ján lép nek ha -
tály ba, amely ben a Fõ tit kár a tag ál la mo kat ér te sí tet te a
mó do sí tá sok ról.

4.  § A tag ál la mok ki fo gást te het nek a 3.  §-ban fel tün -
te tett ér te sí té si dá tum tól szá mí tott négy hó na pos ha tár -
idõn be lül. Ha a tag ál la mok egy ne gye de ki fo gást emel, a 
mó do sí tás nem lép ha tály ba. Azok ban a tag ál la mok ban,
ame lyek meg fe le lõ ha tár idõn be lül ki fo gást emel nek
egy ha tá ro zat el len, az adott Füg ge lék al kal ma zá sát tel -
jes egé szé ben fel füg gesz tik az érin tett tag ál la mok kal
való és az azok kö zöt ti for ga lom ban, at tól kezd ve, hogy
a ha tá ro zat ha tály ba lép. Ugyan ak kor, ha a ki fo gás egy
mû sza ki szab vány ér vé nye sí té se vagy egy egy sé ges mû -
sza ki elõ írás el fo ga dá sa el len irá nyul, csak eze ket füg -
gesz tik fel az érin tett tag ál la mok kal való és az azok kö -
zöt ti for ga lom ban, at tól kezd ve, hogy a ha tá ro zat ha -
tály ba lép; ugyan ez al kal ma zan dó rész le ges ki fo gás ese -
tén is.

5.  § A Fõ tit kár tá jé koz tat ja a tag ál la mo kat a 4.  § sze rin ti
fel füg gesz tés rõl. A fel füg gesz tés meg szû nik egy hó nap
után at tól a nap tól szá mít va, ame lyen a Fõ tit kár ér te sí tet te
a töb bi tag ál la mot a ki fo gás vissza vo ná sá ról.

6.  § A 2. és a 4.  §-ok ban em lí tett ki fo gá sok szá má nak
meg ha tá ro zá sá nál nem le het figye lembe ven ni azo kat a
tag ál la mo kat, ame lyek:

a) nem ren del kez nek sza va za ti jog gal (14. cikk 5.  §,
26. cikk 7.  § vagy 40. cikk 4.  §);

b) nem tag jai az érin tett Bi zott ság nak (16. cikk 1.  § má -
so dik mon dat);

c) az APTU Egy sé ges Sza bá lyok 9. cik ké nek 1.  §-a
sze rint nyi lat ko za tot tet tek.
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VII. Cím

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Letéteményes

1.  § Je len Egyez mény le té te mé nye se a Fõ tit kár. Le té te -
mé nye si fel ada ta it az 1969. má jus 23-i, a szer zõ dé sek jo -
gá ról  szóló Bé csi Egyez mény VII. Ré sze ál la pít ja meg.

2.  § Amennyi ben né zet el té rés adó dik egy tag ál lam és a
le té te mé nyes kö zött a le té te mé nyes funk ci ó i nak tel je sí té -
sé vel kap cso lat ban, a le té te mé nyes vagy az érin tett tag ál -
lam a kér dést a töb bi tag ál lam elé tár ja, vagy – ha szük sé -
ges – az In té zõ Bi zott ság dön té sé re bíz za.

37. cikk

Csatlakozás az Egyezményhez

1.  § Az Egyez mény hez bár mely ál lam csat la koz hat,
amely nek te rü le tén vas úti inf ra struk tú ra mû kö dik.

2.  § Amennyi ben egy ál lam csat la koz ni kí ván az Egyez -
mény hez, ké rel met in téz a le té te mé nyes hez. A le té te mé -
nyes ér te sí ti er rõl a tag ál la mo kat.

3.  § A ké rel met a 2.  §-ban em lí tett ér te sí tést kö ve tõ há -
rom hó nap el tel té vel kell el fo ga dott nak te kin te ni, ki vé ve,
ha a le té te mé nyes nél öt tag ál lam ki fo gást emel. A le té te -
mé nyes er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a ké rel me zõ ál la mot
és a tag ál la mo kat. A csat la ko zás az ér te sí tést kö ve tõ har -
ma dik hó nap elsõ nap já tól vá lik ér vé nyes sé.

4.  § Amennyi ben leg alább öt tag ál lam a 3.  §-ban rög zí -
tett ha tár idõn be lül ki fo gást emel, a csat la ko zá si ké rel met
dön tés re a Köz gyû lés elé ter jesz tik.

5.  § A 42. cikk ki vé te lé vel az Egyez mény hez való csat -
la ko zás csak az Egyez mény nek a csat la ko zás ér vény be lé -
pé se ide jén ha tá lyos szö ve gé re vo nat koz hat.

38. cikk

Regionális gazdasági integrációs szervezetek
csatlakozása

1.  § Az Egyez mény hez csat la koz hat nak olyan re gi o -
ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek, ame lyek meg -
fe le lõ ha tás kör rel ren del kez nek a tag ja ik ra néz ve kö te -
le zõ, az Egyez mény ál tal sza bá lyo zott te rü le tek re vo -
nat ko zó jog sza bá lyok el fo ga dá sá ra, és ame lyek nek egy

vagy több tag ál lam a tag ja. E csat la ko zás fel té te le it a
Szer ve zet és a re gi o ná lis szer ve zet kö zöt ti meg ál la po -
dás ban rög zí tik.

2.  § A re gi o ná lis szer ve zet olyan mér ték ben gya ko rol -
hat ja az Egyez mény tag jai te kin te té ben az Egyez mény ér -
tel mé ben meg il le tõ jo go kat, ami lyen mér ték ben ezek a sa -
ját ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek re vo nat koz nak. Ez ér vé -
nyes azok ra a kö te le zett sé gek re is, ame lyek az Egyez mény 
ér tel mé ben a tag ál la mok ra há rul nak, ki vé ve a 26. cikk ben
meg ha tá ro zott pénz ügyi kö te le zett sé ge ket.

3.  § A sza va za ti jog és a 35. cikk 2. és 4.  §-ai sze rin ti ki -
fo gá so lá si jog gya kor lá sa so rán a re gi o ná lis szer ve ze tet
annyi sza va zat il le ti, amennyi vel azok a tag jai ren del kez -
nek, ame lyek egy ben a Szer ve zet nek is tag ál la mai. Az
utób bi ak jo ga i kat, kü lö nö sen sza va za ti jo gu kat, csak a 2.  § 
sze rin ti mér ték ben gya ko rol hat ják. A re gi o ná lis szer ve zet -
nek nincs sza va za ti joga a IV. Cím vo nat ko zá sá ban.

4.  § A tag ság meg szün te té sé re a 41. cik ket kell meg fele -
lõen al kal maz ni.

39. cikk

Társult tagok

1.  § A Szer ve zet tár sult tag ja le het bár mely ál lam,
amely nek te rü le tén vas úti inf ra struk tú rát mû köd tet nek. A
37. cikk 2–5.  §-ait meg fele lõen kell al kal maz ni.

2.  § A tár sult tag csak ta nács ko zá si jog gal ve het részt a
13. cikk 1.  §-ának a) és c)–f) pont jai sze rin ti szer vek mun -
ká já ban. A tár sult ta got nem je löl he tik In té zõ Bi zott sá gi
tag nak. A tár sult tag a Szer ve zet költ sé ge i nek fe de zé sét
szol gá ló hoz zá já ru lá sok 0,25%-át fi ze ti (26. cikk 3.  §).

3.  § A tár sult tag ság meg szün te té sé re a 41. cik ket kell
meg fele lõen al kal maz ni.

40. cikk

A tagság felfüggesztése

1.  § Bár mely tag ál lam kér he ti tag sá gá nak a fel füg gesz té sét 
az Egyez mény fel mon dá sa nél kül, ha te rü le tén, sa ját hi bá ján
kí vül, nem zet kö zi vas úti for gal mat nem bo nyo lí ta nak.

2.  § A tag ság fel füg gesz té se irán ti ké re lem rõl az In té zõ
Bi zott ság dönt. A ké rel met a Fõ tit kár hoz kell be nyúj ta ni,
leg ké sõbb há rom hó nap pal a Bi zott ság ülé se elõtt.

3.  § A tag ság fel füg gesz té se az azt kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba, amely ben a Fõ tit kár be je len tet te az
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In té zõ Bi zott ság dön té sét. A tag ság fel füg gesz té se az zal a
be je len tés sel szû nik meg, ame lyet a tag ál lam tesz a nem -
zet kö zi vas úti for ga lom vissza ál lí tá sá ról sa ját te rü le tén. A
Fõ tit kár a tag ál la mo kat er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti.

4.  § A tag ság fel füg gesz té se az aláb bi kö vet kez mé nyek -
kel jár:

a) a tag ál lam men te sül a szer ve zet költ sé ge i nek a fe de -
zé sé hez való hoz zá já ru lás kö te le zett sé ge alól;

b) fel füg gesz tik a sza va za ti jo gát a Szer ve zet szer ve i -
ben;

c) fel füg gesz tik a 34. cikk 2. és 3.  §-ai, va la mint a
35. cikk 2. és 4.  §-ai sze rin ti ki fo gá so lá si jo gát.

41. cikk

Az Egyezmény felmondása

1.  § Az Egyez mény bár mi kor fel mond ha tó.

2.  § Ha egy tag ál lam az Egyez ményt fel kí ván ja mon da -
ni, köz li ezt a le té te mé nyes sel. A fel mon dás az ezt kö ve tõ
év de cem ber 31-én lép ha tály ba.

42. cikk

Nyilatkozatok és fenntartások
 az Egyezménnyel szemben

1.  § Bár mely tag ál lam bár mi kor be je lent he ti, hogy az
Egyez mény egyes Füg ge lé ke it nem al kal maz za tel jes mér -
ték ben. Egyéb ként a fenn tar tá sok, va la mint a nyi lat ko za -
tok, mi sze rint ma gá nak az Egyez mény nek vagy Füg ge lé -
ke i nek egyes ren del ke zé se it nem al kal maz zák, csak ak kor
meg en ged he tõk, ha az ilyen fenn tar tá sok ra vagy nyi lat ko -
za tok ra ma guk a ren del ke zé sek ki fe je zet ten le he tõ sé get
ad nak.

2.  § A fenn tar tá so kat és a nyi lat ko za to kat a le té te mé -
nyes hez in té zik. Ezek ak kor lép nek ha tály ba, ami kor az
adott ál lam ra vo nat ko zó an az Egyez mény ha tály ba lép. A
hatályba lépést kö ve tõ bár mely nyi lat ko zat a nyi lat ko zat té -
telt kö ve tõ év de cem ber 31. nap ján lép ha tály ba. A le té te -
mé nyes ér te sí ti er rõl a tag ál la mo kat.

43. cikk

A Szervezet feloszlatása

1.  § A Köz gyû lés dönt het a Szer ve zet fel osz la tá sá ról,
to váb bá ha tás kö rei eset le ges át adá sá ról más kor mány kö zi
szer ve zet nek, rög zít ve a má sik szer ve zet tel – ahol szük sé -
ges – az át adás fel té te le it.

2.  § A Szer ve zet fel osz la tá sa ese tén a Szer ve zet va gyo -
nát azon tag ál la mok kö zött kell fel osz ta ni, ame lyek az 1.  §
sze rin ti dön tés meg ho za ta lát meg elõ zõ öt nap tá ri év ben
meg sza kí tás nél kül tag jai vol tak a Szer ve zet nek. A szét -
osz tást olyan át lag szá za lék arány ban kell vé gez ni, ami -
lyen ben a tag ál la mok a Szer ve zet költ sé ge i hez a meg elõ zõ 
öt év alatt hoz zá já rul tak.

44. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 34. cikk 7.  §-ában, a 35. cikk 4.  §-ában, a 41. cikk
1.  §-ában és a 42. cikk ben elõ írt ese tek ben a CIV Egy sé ges 
Sza bá lyok, a CIM Egy sé ges Sza bá lyok, a CUV Egy sé ges
Sza bá lyok, a CUI Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó
szer zõ dé sek re az azok meg kö té se kor ha tá lyos jo got kell
al kal maz ni.

45. cikk

Az Egyezmény szövege

1.  § Az Egyez ményt an gol, fran cia és né met nyel ven
szö ve gez ték. El té rés ese tén a fran cia szö veg az irány adó.

2.  § Az érin tett tag ál la mok bár me lyi ké nek ja vas la tá ra a
Szer ve zet más nyel ven is ki ad ja az Egyez ményt hi te les
for dí tás ban, amennyi ben ez a nyelv leg alább két tag ál lam
te rü le tén hi va ta los nyelv. A for dí tá so kat az érin tett tag ál la -
mok ille té kes szol gá la ta i val együtt mû köd ve ké szí tik.

Jegyzõkönyv
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi
Szervezet (OTIF) elõjogairól és mentességérõl

1. cikk

Mentesség a joghatóság, a végrehajtás
és a lefoglalás alól

1.  § A Szer ve zet hi va ta los te vé keny sé gé nek ke re tén be -
lül men tes sé get él vez a jog ha tó ság és a vég re haj tás alól,
ki vé ve:

a) amennyi ben a Szer ve zet egyes ese tek ben ki fe je zet -
ten le mond a men tes ség rõl;

b) ha egy har ma dik fél pol gá ri el já rást in dít;
c) olyan vi szont kö ve te lés vo nat ko zá sá ban, amely a

Szer ve zet ál tal in dí tott el já rás sal köz vet le nül össze függ;
d) a Szer ve zet sze mély ze té nek va la mely tag ját il le tõ

bé rek, il let mé nyek és egyéb jut ta tá sok bí rói ha tá ro zat tal
el ren delt le fog la lá sa ese té ben.
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2.  § A Szer ve zet in gat la nai és egyéb va gyon tár gyai,
füg get le nül at tól, hogy hol ta lál ha tók, men tes sé get él vez -
nek a le fog la lás, el kob zás, ki sa já tí tás és a zár alá vé tel min -
den for má ja alól, ki vé ve ha ezek az in téz ke dé sek olyan
bal ese tek meg aka dá lyo zá sá ra vagy ki vizs gá lá sá ra át me ne -
ti leg szük sé ge sek, ame lyek ben a Szer ve zet tu laj do nát ké -
pe zõ vagy ál ta la üzem ben tar tott gép jár mû vett részt.

2. cikk

Kisajátítás elleni védelem

Amennyi ben köz ér dek bõl ki sa já tí tás szük sé ges, min den 
szük sé ges in téz ke dést meg kell ten ni an nak meg aka dá lyo -
zá sá ra, hogy a Szer ve zet te vé keny sé gé nek gya kor lá sát za -
var ják; to váb bá elõ re és ha la dék ta la nul meg fe le lõ kár ta la -
ní tást kell fi zet ni.

3. cikk

Adómentesség

1.  § Min den tag ál lam men te sí ti a Szer ve ze tet, an nak
va gyo nát és be vé te le it – hi va ta los te vé keny sé gé nek ke -
re tén be lül – a köz vet len adók alól. Ha a Szer ve zet ál tal
vagy a Szer ve zet ré szé re je len tõs ér ték ben vá sár lá sok
tör tén nek, vagy je len tõs ér té kû szol gál ta tá so kat vesz -
nek igény be, ame lyek a Szer ve zet hi va ta los te vé keny sé -
gé hez fel tét le nül szük sé ge sek, és ezek nél a vá sár lá sok -
nál vagy szol gál ta tá sok nál adók vagy egyéb il le té kek az
árba be van nak szá mít va, a tag ál la mok – amennyi re le -
het sé ges – meg fe le lõ in téz ke dé se ket tesz nek az em lí tett
adók vagy egyéb il le té kek aló li men te sí tés vagy azok
vissza té rí té se ér de ké ben.

2.  § Nem áll fenn men tes ség azok ra az adók ra és il le té -
kek re, ame lye ket az igény be vett szol gál ta tá sok el len ér té -
ke tar tal maz.

3.  § Azo kat az áru kat, ame lye ket az 1.  §-nak meg fele -
lõen sze rez tek be, csak a men tes sé get en ge dé lye zõ tag ál -
lam ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett sza bad el ad ni,
át en ged ni vagy hasz no sí ta ni.

4. cikk

Vám- és illetékmentesség

1.  § A Szer ve zet ál tal vagy a Szer ve zet ré szé re be ho zott
vagy ki vitt áruk, ame lyek a Szer ve zet hi va ta los te vé keny -
sé gé nek foly ta tá sá hoz fel tét le nül szük sé ge sek, men te sek
min den be ho za ta li és ki vi te li vám és il le ték alól.

2.  § Olyan áruk és szol gál ta tá sok, ame lye ket a Szer ve zet 
sze mély ze té nek tag jai sa ját szük ség le tük re vá sá rol nak, be -
hoz nak, il let ve igény be vesz nek, e cikk ren del ke zé sei
alap ján nem él vez nek men tes sé get.

3.  § A 3. cikk 3.  §-át az 1.  §-nak meg fele lõen be ho zott
áruk ra is ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

5. cikk

Hivatalos tevékenységek

E jegy zõ könyv ér tel mé ben a Szer ve zet hi va ta los te vé -
keny sé gei azok a te vé keny sé gek, ame lyek az Egyez mény
2. cik ké ben meg fo gal ma zott cé lok nak meg fe lel nek.

6. cikk

Pénzügyi mûveletek

A Szer ve zet el fo gad hat, és bir to ká ban tart hat bár mi fé le
pénz esz közt, de vi zát, kész pénzt és ér ték pa pírt. A Szer ve -
zet ezek fe lett az Egyez mény ben meg ha tá ro zott bár mi lyen
cél ra sza ba don ren del kez het, és kö te le zett sé ge i nek tel je sí -
té sé hez szük sé ges mér ték ben bár mi lyen pénz nem ben
szám lát ve zet het.

7. cikk

Hivatalos értesítések

Hi va ta los ér te sí té se it és do ku men tu mai to váb bí tá sát il -
le tõ en a Szer ve ze tet leg alább olyan ked ve zõ el bá nás ban
kell ré sze sí te ni, mint amely ben az egyes tag ál la mok más,
ha son ló nem zet kö zi szer ve ze te ket ré sze sí te nek.

8. cikk

A tagállamok képviselõinek elõjogai és mentességei

A tag ál la mok kép vi se lõ it mind egyik tag ál lam te rü le -
tén – fel ada ta ik tel je sí té se so rán és szol gá la ti uta zá sa ik
alatt – a kö vet ke zõ elõ jo gok és men tes sé gek il le tik meg:

a) men tes ség a jog ha tó ság alól meg bí za tá suk meg szû -
né se után is a fel ada ta ik tel je sí té se kö ré be tar to zó cse le ke -
de te i kért, be le ért ve szó be li és írás be li meg nyi lat ko zá sa i -
kat; ez a men tes ség azon ban nem ér vé nye sül sem az olyan
bal ese tek kö vet kez té ben ke let ke zõ ká rok te kin te té ben,
ame lye ket va la mely tag ál lam kép vi se lõ je tu laj do nát ké pe -
zõ vagy az ál ta la ve ze tett gép jár mû vagy egyéb jár mû oko -
zott, sem a köz le ke dé si sza bá lyok meg sér té se ese té ben,
amely ben az elõbb em lí tett jár mû részt vett;
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b) men tes ség a le tar tóz ta tás és az elõ ze tes le tar tóz ta tás
alól, ki vé ve a tet ten érés ese tét;

c) men tes ség sze mé lyes úti poggyá sza ik le fog la lá sa
alól, ki vé ve a tet ten érés ese tét;

d) va la mennyi hi va ta los ira tuk és ok má nyuk sért he tet -
len sé ge;

e) ma guk és há zas tár suk men tes sé ge min den be uta zá si
kor lá to zás és kül föl di e ket ter he lõ be je len té si kö te le zett ség 
alól;

f) ugyan azok a ked vez mé nyek a va lu ta- és át vál tá si elõ -
írások te kin te té ben, ame lyek a kül föl di kor má nyok kép vi -
se lõ it ide ig le nes hi va ta los meg bí za tá suk alatt meg il le tik.

9. cikk

A Szervezet személyzetének tagjait megilletõ
elõjogok és mentességek

A Szer ve zet sze mély ze té nek tag ja it mind egyik tag ál lam 
te rü le tén – fel ada ta ik tel je sí té se so rán – a kö vet ke zõ elõ jo -
gok és men tes sé gek il le tik:

a) a men tes ség a jog ha tó ság alól a hi va ta li te vé keny sé -
gük gya kor lá sa so rán elõ jo ga ik kor lá ta in be lül vég zett cse -
lek mé nye ik te kin te té ben, be le ért ve szó be li és írás be li
meg nyi lat ko zá sa i kat; ez a men tes ség nem ér vé nye sül
azon ban sem az olyan bal ese tek kö vet kez té ben ke let ke zõ
ká rok te kin te té ben, ame lye ket a Szer ve zet sze mély ze te
tag já nak tu laj do nát ké pe zõ vagy ál ta la ve ze tett gép jár mû
vagy egyéb jár mû oko zott, sem a köz le ke dé si sza bá lyok
olyan meg sér té se ese té ben, amely ben az em lí tett jár mû
részt vett; a sze mély zet tag ja it ak kor is meg il le ti a men tes -
ség, ha már nem áll nak a Szer ve zet szol gá la tá ban;

b) va la mennyi hi va ta los ira tuk és ok má nyuk sért he tet -
len sé ge;

c) ugyan olyan men tes ség a be ván dor lá si kor lá to zá sok
és a kül föl di ek be je len té si kö te le zett sé ge alól, mint ami -
lyen ál ta lá ban a nem zet kö zi szer ve ze tek sze mély ze té nek
tag ja it il le ti; azok a csa lád ta gok, akik ház tar tá suk ban él -
nek, ugyan eze ket a ked vez mé nye ket él ve zik;

d) men tes ség az ál la mi jö ve de lem adó alól, fel té ve,
hogy a Szer ve zet ál tal fi ze tett bé rek, il let mé nyek és egyéb
jut ta tá sok a Szer ve zet ja vá ra bel sõ adó zás alá es nek; mind -
azon ál tal a tag ál la mok nak jo guk van arra, hogy eze ket a
bé re ket, il let mé nye ket vagy egyéb jut ta tá so kat a más for -
rás ból ere dõ jö ve del met ter he lõ adó össze gé nek meg ál la -
pí tá sá nál figye lembe ve gyék; a tag ál la mok nem kö te le sek
ezt az adó men tes sé get biz to sí ta ni olyan ki fi ze té sek, nyug -
dí jak és öz ve gyi nyug dí jak te kin te té ben, ame lye ket a Szer -
ve zet a sze mély ze té nek volt tag jai vagy azok jog utó dai ré -
szé re fi zet;

e) a va lu ta át vál tá si elõ írások te kin te té ben ugyan azok
az elõ jo gok, ame lyek a nem zet kö zi szer ve ze tek sze mély -
ze té nek tag ja it meg il le tik;

f) nem zet kö zi vál ság ide jén, ha zá juk ba tör té nõ vissza -
té ré sük ér de ké ben ugyan azok a könnyí té sek, ame lye ket a

nem zet kö zi szer ve ze tek sze mély ze te tag ja i nak ál ta lá ban
nyúj ta nak; ugyan ez ér vé nyes a ház tar tá suk ban levõ csa -
lád tag ja ik ra is.

10. cikk

A szakértõket megilletõ elõjogok és mentesség

A Szer ve zet ál tal igény be vett szak ér tõk a Szer ve zet tel
kap cso la tos fel ada ta ik el lá tá sa és a Szer ve zet tõl ka pott
meg bí zá sok vég re haj tá sa so rán, be le ért ve az ilyen fel ada -
tok kal vagy meg bí zá sok kal kap cso la tos uta zá so kat, a kö -
vet ke zõ elõ jo go kat és men tes sé ge ket él ve zik, amennyi ben
ezek fel ada ta ik tel je sí té sé hez szük sé ge sek:

a) men tes ség a jog ha tó ság alól a fel ada ta ik tel je sí té sé -
vel kap cso la tos cse lek mé nye ik re vo nat ko zó an, be le ért ve
szó be li és írás be li meg nyi lat ko zá sa i kat; ez a men tes ség
nem ér vé nyes azon ban sem az olyan bal ese tek kö vet kez té -
ben ke let ke zõ ká rok te kin te té ben, ame lye ket a szak ér tõ tu -
laj do nát ké pe zõ vagy az ál ta la ve ze tett gép jár mû vagy
egyéb jár mû oko zott, sem a köz le ke dé si sza bá lyok olyan
meg sér té se ese té ben, amely ben az em lí tett jár mû részt
vett; a szak ér tõk ezt a men tes sé get a Szer ve zet tel kap cso -
la tos te vé keny sé gük be fe je zé se után is él ve zik;

b) va la mennyi hi va ta los ira tuk és ok má nyuk sért he tet -
len sé ge;

c) il let mé nye ik át uta lá sá hoz szük sé ges könnyí té sek az
át vál tá si elõ írások alól;

d) sze mé lyes úti poggyá sza ik te kin te té ben ugyan azok a
könnyí té sek, ame lye ket a kül föl di kor má nyok kül döt tei
ide ig le nes hi va ta li meg bí za tá suk alatt él vez nek.

11. cikk

A biztosított elõjogok és mentesség célja

1.  § A je len jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott elõ jo go kat
és men tes sé get ki zá ró lag azért nyújt ják, hogy a Szer ve zet
te vé keny sé gé nek aka dály ta lan foly ta tá sát és az elõ jo go kat
és men tes sé get él ve zõ sze mé lyek tel jes füg get len sé gét
min den kö rül mé nyek kö zött biz to sí ta ni le hes sen. Az ille -
té kes ha tó sá gok bár mi lyen men tes sé get fel füg geszt het -
nek, ha fenn tar tá sa az igaz ság szol gál ta tást aka dá lyoz ná,
fel té ve, hogy anél kül fel füg geszt he tõ, hogy ez zel hát rá -
nyo san be fo lyá sol nák azon cél el éré sét, amely nek ér de ké -
ben a men tes sé get nyúj tot ták.

2.  § Az 1.  § sze rin ti ille té kes ha tó sá gok:

a) a tag ál la mok, a sa ját kép vi se lõ ik re vo nat ko zó an;

b) az In té zõ Bi zott ság, a Fõ tit kár ra vo nat ko zó an;

c) a Fõ tit kár, a sze mély zet egyéb tag ja i ra és a Szer ve zet 
ál tal igény be vett szak ér tõk re vo nat ko zó an.

2006/128. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9421



12. cikk

A visszaélések megelõzése

1.  § Je len jegy zõ könyv egyet len ren del ke zé se sem ve -
szé lyez tet he ti a tag ál la mok arra vo nat ko zó jo gát, hogy
min den szük sé ges meg elõ zõ in téz ke dést meg hoz za nak
köz biz ton sá guk vé del mé ben.

2.  § A Szer ve zet min den kor együtt mû kö dik a tag ál la mok
ille té kes ha tó sá ga i val an nak ér de ké ben, hogy az igaz ság szol -
gál ta tást elõ moz dít sák, az adott tag ál lam jog sza bá lyai és elõ -
írásai meg tar tá sát biz to sít sák és bár mi lyen vissza élést meg -
aka dá lyoz za nak, amely az eb ben a jegy zõ könyv ben meg ha -
tá ro zott elõ jo gok ból és men tes ség bõl szár maz hat.

13. cikk

Saját állampolgárokkal való bánásmód

Egyet len tag ál lam sem kö te les arra, hogy sa ját ál lam -
pol gá ra i nak vagy a te rü le tén ál lan dó lak hellyel ren del ke zõ 
sze mé lyek nek a jegy zõ könyv aláb bi cik ke i ben fog lalt elõ -
jo go kat és men tes sé get biz to sít sa:

a) 8. cikk, a d) pont ki vé te lé vel,
b) 9. cikk, az a), a b) és a d) pon tok ki vé te lé vel,
c) 10. cikk, az a) és a b) pon tok ki vé te lé vel.

14. cikk

Kiegészítõ egyezmények

A Szer ve zet egy vagy több tag ál lam mal e jegy zõ könyv
vég re haj tá sá ra az adott tag ál lam vagy tag ál la mok vo nat -
ko zá sá ban ki egé szí tõ egyez mé nye ket vagy egyéb meg ál -
la po dá so kat köt het, hogy a Szer ve zet ha té kony mû kö dé sét 
biz to sít sa.

A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerzõdésre
vonatkozó Egységes Szabályok

(CIV – az Egyezmény A Függeléke)

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyo kat kell al kal maz ni min -
den olyan – akár díj kö te les, akár díj men tes – vas úti sze -

mély szál lí tá si szer zõ dés re, amely nél a ki in du lá si és a cél -
ál lo más két kü lön bö zõ tag ál lam ban ta lál ha tó, füg get le nül
a szer zõ dõ fe lek szék he lyé tõl, mû kö dé sé nek he lyé tõl és
ál lam pol gár sá gá tól.

2.  § Ha egy adott szer zõ dés tár gyát ké pe zõ nem zet kö zi
szál lí tás ban a ha tár át ke lés sel járó vas úti szál lí tás ki egé szí -
té se ként egy tag ál lam bel sõ for gal má ban köz úti vagy bel -
ví zi szál lí tás is tör té nik, arra is a je len Egy sé ges Sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

3.  § Ha egy adott szer zõ dés tár gyát ké pe zõ nem zet kö zi
szál lí tás ban a vas úti szál lí tás ki egé szí té se ként ten ge ri vagy 
nem zet kö zi bel ví zi szál lí tás is tör té nik, arra is a je len Egy -
sé ges Sza bá lyo kat kell al kal maz ni, fel té ve, hogy a szál lí -
tás ban hasz nált bel sõ ha jó zá si út vo nal az Egyez mény
24. cikk 1.  §-ában meg adott vo nal jegy zék ben sze re pel.

4.  § Az Egy sé ges Sza bá lyo kat kell al kal maz ni a fu va ro -
zó fe le lõs sé gé re az uta sok ha lá la és sé rü lé se ese té ben
azok ra a sze mé lyek re is, akik a CIM Egy sé ges Sza bá lyok -
nak meg fele lõen fu va ro zott kül de ményt kí sér nek.

5.  § Je len Egy sé ges Sza bá lyok nem al kal maz ha tók a
szom szé dos tag ál la mok te rü le tén el he lyez ke dõ ál lo má sok
kö zöt ti szál lí tás ra, ha az ál lo má sok inf ra struk tú rá ját egy
vagy több olyan inf ra struk tú ra-üze mel te tõ tart ja üzem ben,
amely csak az egyik tag ál lam jog ha tó sá ga alá tar to zik.

6.  § Min den ál lam, amely tag ja va la mely, az Egy sé ges
Sza bá lyok hoz ha son ló nem zet kö zi vas úti sze mély szál lí tá -
si egyez mény nek, ami kor az Egyez mény hez való csat la -
ko zá si ké rel met be nyújt ja, fenn tart hat ja ma gá nak a jo got,
hogy az Egy sé ges Sza bá lyo kat csak a sa ját te rü le tén ta lál -
ha tó vas úti inf rast ruk tú ra egy ré szén tör té nõ szál lí tás ra al -
kal maz za. A vas úti inf ra struk tú rá nak ezt a ré szét pon to san
meg kell ha tá roz ni, és a rész nek va la mely tag ál lam vas úti
inf ra struk tú rá já hoz kell kap cso lód nia. Ha egy ál lam a fen -
ti ek sze rint nyi lat ko za tot tett, az Egy sé ges Sza bá lyok csak
ab ban az eset ben al kal ma zan dók:

a) ha a ki in du lá si és a cél ál lo más, va la mint a szál lí tá si
szer zõ dés ben elõ írt út vo nal a fent meg ha tá ro zott vo na lon
van, vagy

b) ha a ki je lölt vo na lak két tag ál lam vas út vo na la it kö tik 
össze, és a szál lí tá si szer zõ dés ben tran zit-út vo nal ként sze -
re pel nek.

7.  § Az a tag ál lam, amely a 6.  § sze rin ti fenn tar tás sal élt,
a le té te mé nyes kor mány hoz in té zett köz lés sel ezt bár mi -
kor vissza von hat ja. A vissza vo nás azt a na pot kö ve tõ egy
hó nap el tel té vel vá lik ha tá lyos sá, ame lyen a le té te mé nyes
kor mány a tag ál la mo kat er rõl ér te sí tet te. A nyi lat ko zat ha -
tá lyát vesz ti, ha a 6.  § elsõ mon da tá ban em lí tett egyez -
mény ha tá lyát vesz ti az adott ál lam ra vo nat ko zó an.
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2. cikk

Nyilatkozat az utasok halála és sérülése esetén fennálló
felelõsséggel kapcsolatban

1.  § Bár mely tag ál lam bár mi kor be je lent he ti, hogy nem
al kal maz za mind azo kat a ren del ke zé se ket, ame lyek az
uta sok ha lá la vagy sé rü lé se ese té ben a fu va ro zó fe le lõs sé -
gé re vo nat koz nak, ha a bal eset az adott tag ál lam te rü le tén
tör tént és az utas a tag ál lam nak ál lam pol gá ra, vagy az
adott tag ál lam ban van az ál lan dó la kó he lye.

2.  § Az a tag ál lam, amely az 1.  § ér tel mé ben fenn tar tás -
sal élt, a le té te mé nyes kor mány hoz in té zett köz lés sel bár -
mi kor vissza von hat ja azt. A fenn tar tás vissza vo ná sa azt a
na pot kö ve tõ egy hó nap el tel té vel vá lik ha tá lyos sá, ame -
lyen a le té te mé nyes Kor mány a tag ál la mo kat er rõl ér te sí -
tet te.

3. cikk

Meghatározások

Je len Ál ta lá nos Sza bá lyok al kal ma zá sá ban:
a) ,,fu va ro zó”: az a szer zõ dõ fu va ro zó, aki vel az utas az 

Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó szál lí tá si szer zõ -
dést meg kö töt te és az a rész fu va ro zó is, aki ugyan en nek a
szer zõ dés nek az alap ján fe le lõs;

b) ,,fu va ro zás-tel je sí té si se géd”: az a fu va ro zó, aki nem 
kö tött az utas sal szál lí tá si szer zõ dést, de aki re rész ben
vagy egé szé ben az a) pont ban meg ha tá ro zott fu va ro zó rá -
bíz ta a vas úti szál lí tás tel je sí té sét;

c) ,,Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek”: azok a fu va ro zó ál -
tal al kal ma zott, min den tag ál lam ban ha tá lyos ál ta lá nos
fel té te lek vagy ta ri fák, ame lyek a szál lí tá si szer zõ dés meg -
kö té sé vel a szer zõ dés szer ves ré szé vé vál nak;

d) ,,jár mû”: olyan mo to ros jár mû vagy után fu tó (pót ko -
csi), ame lyet sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó an szál lí ta -
nak.

4. cikk

Eltérések

1.  § A tag ál la mok meg ál la pod hat nak ab ban, hogy el tér -
nek az Egy sé ges Sza bá lyok tól azok ra a szál lí tá sok ra vo -
nat ko zó an, ame lye ket ki zá ró lag két, a ha tár két ol da lán
fek võ ál lo más kö zött vé gez nek, ha más köz tes ál lo más
nincs.

2.  § Két tag ál lam kö zöt ti olyan szál lí tás nál, amely egy
nem tag ál lam te rü le tén ha lad át, az érin tett ál la mok meg ál -
la pod hat nak az Egy sé ges Sza bá lyok tól való el té rés ben.

3.  § Más nem zet kö zi köz jo gi ren del ke zé sek tõl füg gõ en, 
két vagy több tag ál lam meg ál la pít hat ja egy más kö zött azo -
kat a fel té te le ket, ame lyek mel lett a fu va ro zók kö te le sek
arra, hogy utast, úti poggyászt, ál la tot és jár mû vet szál lít sa -
nak az adott tag ál la mok kö zöt ti for ga lom ban.

4.  § Az 1–3.  §-ok ban em lí tett meg ál la po dá so kat és azok
hatályba lépését a Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zás ügyi Ál lam -
kö zi Szer ve zet tel kö zöl ni kell. A Szer ve zet Fõ tit ká ra ér te sí ti
ezek rõl a tag ál la mo kat és az érin tett fu va ro zó vál la la to kat.

5. cikk

A jogszabály kötelezõ ereje

Amennyi ben a je len Egy sé ges Sza bá lyok más képp nem
ren del kez nek, sem mis min den olyan ren del ke zés, amely köz -
vet len vagy köz ve tett el té rést tar tal maz a je len Egy sé ges Sza -
bá lyok tól. Az ilyen ren del ke zés sem mis sé ge nem je len ti a
szál lí tá si szer zõ dés egyéb ren del ke zé se i nek a sem mis sé gét.
A fu va ro zó az Egy sé ges Sza bá lyok ban elõ ír tak nál na gyobb
fe le lõs sé get, il let ve kö te le zett sé get vál lal hat.

II. Cím

A SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSE
ÉS TELJESÍTÉSE

6. cikk

Szállítási szerzõdés

1.  § A szál lí tá si szer zõ dés sel a fu va ro zó arra vál lal kö te -
le zett sé get, hogy az utast, va la mint – adott eset ben – az úti -
poggyászt és a jár mû ve ket a cél ál lo más ra szál lít ja, és a cél -
ál lo má son az úti poggyászt és a jár mû ve ket át ad ja.

2.  § A szál lí tá si szer zõ dést az utas nak át adott egy vagy
több me net jegy ta nú sít ja. Ugyan ak kor, a 9. cikk re fi gye -
lem mel, a me net jegy hi á nya, sza bály ta lan sá ga vagy el ve -
szé se nem érin ti a szer zõ dés lé tét és ér vé nyes sé gét, amely -
re to vább ra is a je len Egy sé ges Sza bá lyok vo nat koz nak.

3.  § A me net jegy vé lel met ál lít fel a szál lí tá si szer zõ dés
meg kö té sé re és tar tal má ra vo nat ko zó an, amellyel szem -
ben azon ban el len bi zo nyí tás nak van he lye.

7. cikk

Menetjegy

1.  § Az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek ha tá roz zák meg a
me net jegy alak ját és tar tal mát, va la mint azt a nyel vet és
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be tû tí pust, ame lyet a me net jegy ki nyom ta tá sá nál és ki ál lí -
tá sá nál hasz nál ni kell.

2.  § A me net je gyen leg alább a kö vet ke zõk nek sze re pel -
nie kell:

a) a fu va ro zó vagy a fu va ro zók;

b) az a ki je len tés, hogy a szál lí tás – te kin tet nél kül bár -
mi lyen ez zel el len té tes zá ra dék ra – a je len Egy sé ges Sza -
bá lyok alá tar to zik; ezt le het a CIV rö vi dí tés sel je lez ni;

c) min den egyéb adat, amely szük sé ges a szál lí tá si
szer zõ dés meg kö té sé nek és tar tal má nak bi zo nyí tá sá hoz,
to váb bá le he tõ vé te szi az utas szá má ra, hogy e szer zõ dés -
bõl szár ma zó jo ga it ér vé nye sít hes se.

3.  § Az utas nak a me net jegy át vé te le kor meg kell gyõ -
zõd nie ar ról, hogy azt az õ uta sí tá sai sze rint ál lí tot ták-e ki.

4.  § A me net jegy át ru ház ha tó, ha azt nem az utas ne vé re
ál lí tot ták ki, és ha az uta zást még nem kezd ték meg.

5.  § A me net jegy ki ál lít ha tó ol vas ha tó írás je lek ké ala -
kít ha tó elekt ro ni kus adat hor do zó for má já ban is. Az adat -
rög zí tés és az adat ke ze lés so rán al kal ma zott el já rá sok nak
funk ci o ná lis szem pont ból egyen ér té kû nek kell len ni ük,
kü lö nö sen a me net je gyen fel tün te tett ada tok bi zo nyí tó ere -
jét il le tõ en.

8. cikk

A menetdíj megfizetése és visszatérítése

1.  § Amennyi ben nincs el len té tes meg ál la po dás az utas
és a fu va ro zó kö zött, a me net díj elõ re fi ze ten dõ.

2.  § Az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek ha tá roz zák meg,
hogy a me net dí jat mi lyen fel té te lek mel lett kell vissza té rí -
te ni.

9. cikk

Az utazásra jogosultság. Az utazásból történõ kizárás

1.  § Az utas nak az uta zás meg kez dé sé tõl fog va ér vé nyes 
me net jeggyel kell ren del kez nie, ame lyet a jegy vizs gá lat
so rán kö te les be mu tat ni. Az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek 
elõ ír hat ják, hogy

a) az az utas, aki nem tud ér vé nyes me net je gyet fel mu -
tat ni, a me net dí jon fe lül pót dí jat kö te les fi zet ni;

b) az az utas, aki a me net díj vagy a pót díj azon na li meg -
fi ze té sét meg ta gad ja, az uta zás ból ki zár ha tó;

c) a pót díj mi lyen fel té te lek mel lett té rí ten dõ vissza.

2.  § Az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek elõ ír hat ják, hogy
az uta zás ból ki van nak zár va, vagy út köz ben ki zár ha tók
azok az uta sok, akik:

a) ve szélyt je len te nek a szál lí tás biz ton sá gá ra és a meg -
fe le lõ üze mel te tés re vagy a töb bi utas biz ton sá gá ra,

b) meg en ged he tet len mó don za var ják a töb bi utast;
to váb bá, hogy ezek a sze mé lyek nem jo go sul tak a me net -
díj és az úti poggyász vi tel dí já nak a vissza té rí té sé re.

10. cikk

Államigazgatási elõ írások teljesítése

Az utas kö te les a vám- és egyéb ha tó sá gok ál tal meg kö -
ve telt elõ írásokat tel je sí te ni.

11. cikk

Vonatkimaradás és késés. Csatlakozás-mulasztás

A fu va ro zó szük ség ese tén kö te les a csat la ko zás-mu lasz -
tást, il le tõ leg a vo nat ki ma ra dást a me net je gyen iga zol ni.

III. Cím

KÉZIPOGGYÁSZ, ÁLLATOK, ÚTIPOGGYÁSZ
 ÉS JÁRMÛVEK SZÁLLÍTÁSA

I. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Tárgyak és állatok

1.  § Az utas könnyen hor doz ha tó tár gya kat (ké zi -
poggyászt), va la mint élõ ál la tot az Ál ta lá nos Szál lí tá si
Fel té te lek nek meg fele lõen vi het ma gá val. Az utas az Ál ta -
lá nos Szál lí tá si Fel té te lek ben sze rep lõ kü lön ren del ke zé -
sek nek meg fele lõen vi het ma gá val tár gya kat. Nem szál lít -
ha tók kézi poggyász ként az olyan tár gyak és ál la tok, ame -
lyek a töb bi utast za var hat ják vagy kárt okoz hat nak.

2.  § Az utas az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek nek meg -
fele lõen ad hat fel úti poggyász ként tár gya kat és ál la to kat.

3.  § A fu va ro zó en ge dé lyez he ti a sze mély szál lí tás al kal -
má val jár mû vek szál lí tá sát is, az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te -
lek ben meg ha tá ro zott kü lön le ges ren del ke zé sek be tar tá sá val.

4.  § A ve szé lyes áruk ké zi poggyász ként, úti poggyász -
ként, il let ve a je len Cím sze rint vas úton szál lí tott jár mû -
vek ben vagy jár mû ve ken való szál lí tá sá nak meg kell fe lel -
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nie a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá sá ról
 szóló Sza bály zat nak (RID-nek).

13. cikk

Vizsgálat

1.  § A fu va ro zó a vo nat ko zó elõ írások meg sze gé sé nek
ala pos gya nú ja ese té ben jo go sult meg vizs gál ni, hogy a
szál lí tott tár gyak – a ké zi poggyász, az úti poggyász, a jár -
mû (ide ért ve an nak ra ko má nyát), és ál la tok meg fe lel nek-e
az elõ írásoknak, ha ezt an nak a tag ál lam nak a jog sza bá lyai 
és elõ írásai, ahol a vizs gá la tot vé gez nék, nem tilt ják. Az
utast meg kell hív ni a vizs gá lat hoz. Ha nem je le nik meg
vagy nem ér he tõ el, a vizs gá la tot két füg get len tanú je len -
lé té ben kell vé gez ni.

2.  § Ha az elõ írások meg sér té sét ál la pít ják meg, a fu va -
ro zó kö ve tel he ti, hogy a vizs gá lat költ sé ge it az utas té rít se
meg.

14. cikk

Államigazgatási elõ írások teljesítése

Az utas kö te les az uta zá sa so rán ál ta la szál lí tott tár -
gyak – ké zi poggyász, úti poggyász, jár mû vek (ide ért ve
azok ra ko má nyát) – és ál la tok ese té ben a vám- és más köz -
igaz ga tá si ha tó sá gok ál tal meg kö ve telt elõ írásokat tel je sí -
te ni. Az utas kö te les az em lí tett tár gyak vizs gá la tá nál je len
len ni, ki vé ve ha az egyes tag ál la mok jog sza bá lyai és elõ -
írásai más ként ren del kez nek.

II. Fejezet

KÉZIPOGGYÁSZ ÉS ÁLLATOK

15. cikk

Felügyelet

A sze mély ko csik ba be vitt ké zi poggyász és ál la tok fel -
ügye le te az utas fe le lõs sé ge.

III. Fejezet

ÚTIPOGGYÁSZ

16. cikk

Útipoggyászfeladás

1.  § Az úti poggyász to váb bí tá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé -
ses kö te le zett sé ge ket az utas ré szé re ki ál lí tott poggyász ve -
vény ta nú sít ja.

2.  § A poggyász ve vény hi á nya, sza bály ta lan sá ga vagy
el ve szé se nem érin ti az úti poggyász to váb bí tá sá ra vo nat -
ko zó meg ál la po dá sok lé tét és ér vé nyes sé gét – fi gye lem -
mel a 22. cikk ben fog lal tak ra is; az úti poggyász to váb bí tá -
sá ra ilyen eset ben is a je len Egy sé ges Sza bá lyok vo nat koz -
nak.

3.  § El len ke zõ bi zo nyí tá sig a poggyász ve vény ta nú sít ja
az úti poggyász fel adá sát és a fu va ro zás fel té te le it.

4.  § El len ke zõ bi zo nyí tá sig vé lel mez ni kell, hogy az úti -
poggyász lát ha tó lag jó ál la pot ban volt, ami kor a fu va ro zó
át vet te, és az úti poggyász da rab szá ma és tö me ge meg fe lelt 
a poggyász ve vé nyen fel tün te tet tek nek.

17. cikk

Poggyászvevény

1.  § Az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek ha tá roz zák meg a
poggyász ve vény alak ját és tar tal mát, va la mint azt a nyel -
vet és be tû tí pust, ame lyet a poggyász ve vény ki nyom ta tá -
sá nál és ki ál lí tá sá nál hasz nál ni kell. A 7. cikk 5.  §-át meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

2.  § A poggyász ve vény nek leg alább a kö vet ke zõ ket kell 
tar tal maz nia:

a) a fu va ro zó, vagy fu va ro zók;
b) az a ki je len tés, hogy a fu va ro zás – te kin tet nél kül

bár mi lyen ez zel el len té tes zá ra dék ra – a je len Egy sé ges
Sza bá lyok alá tar to zik; ezt le het a CIV rö vi dí tés sel je lez ni;

c) min den egyéb uta lás, amely szük sé ges az úti -
poggyász to váb bí tá sá val kap cso la tos szer zõ dé ses kö te le -
zett sé gek bi zo nyí tá sá ra, to váb bá amely le he tõ vé te szi az
utas szá má ra, hogy a szál lí tá si szer zõ dés bõl ere dõ jo ga it
ér vé nye sí te ni tud ja.

3.  § Az utas nak a poggyász ve vény át vé te le kor meg kell
gyõ zõd nie ar ról, hogy azt az õ uta sí tá sai sze rint ál lí tot ták
ki.

18. cikk

Feladás és fuvarozás

1.  § Amennyi ben az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek nem
ál la pí ta nak meg ki vé telt, úti poggyászt csak a leg alább az
úti poggyász ren del te té si ál lo má sá ig ér vé nyes me net jegy
fel mu ta tá sa mel lett le het fel ad ni. Egye bek ben a fel adás a
fel adá si hely sze rint ér vé nyes elõ írásoknak meg fele lõen
tör té nik.

2.  § Ha az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek meg en ge dik az 
úti poggyász nak me net jegy fel mu ta tá sa nél kül tör té nõ fel -
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vé te lét, a je len Egy sé ges Sza bá lyok nak azok a ren del ke zé -
sei, ame lyek az utas úti poggyá szá ra vo nat ko zó jo go kat és
kö te le zett sé ge ket tar tal maz zák, meg fele lõen irány adó ak
az úti poggyász fel adó já ra is.

3.  § A fu va ro zó az úti poggyászt az utas ál tal igény be
vett vo nat tól, szál lí tá si mód tól és út vo nal tól el té rõ en is
szál lít hat ja.

19. cikk

Az útipoggyász viteldíjának megfizetése

Amennyi ben a fu va ro zó és az utas nem ál la pod nak meg
ez zel el len té te sen, a vi tel dí jat a fel adás kor kell meg fi zet ni.

20. cikk

Az útipoggyász megjelölése

Az utas kö te les min den egyes úti poggyász da ra bon jól
lát ha tó he lyen, meg fele lõen tar tós és ol vas ha tó mó don
meg je löl ni:

a) ne vét és lak cí mét,
b) az úti poggyász ren del te té si ál lo má sát.

21. cikk

Az útipoggyász feletti rendelkezés joga

1.  § Ha a kö rül mé nyek le he tõ vé te szik, és a vám- vagy
más köz igaz ga tá si ha tó sá gok mást nem ír nak elõ, az utas
kér he ti úti poggyá sza vissza szol gál ta tá sát a fel adá si ál lo -
má son, a poggyász ve vény át adá sa, to váb bá – amennyi ben
ezt az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek elõ ír ják – a me net jegy 
be mu ta tá sa el le né ben.

2.  § Az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek más ren del ke zé -
se ket is tar tal maz hat nak az úti poggyász fe let ti ren del ke zé -
si jog ra vo nat ko zó an, kü lö nö sen a ren del te té si hely mó do -
sí tá sá ra és en nek eset le ges pénz ügyi kö vet kez mé nye i re,
amit az utas nak kell vi sel nie.

22. cikk

Kiszolgáltatás

1.  § Az úti poggyászt a poggyász ve vény át adá sa és a kül -
de ményt eset leg ter he lõ költ sé gek meg fi ze té se el le né ben
kell ki szol gál tat ni. A fu va ro zó jo go sult, de nem kö te les
vizs gál ni, hogy a poggyász ve vény bir to ko sa jo go sult-e az
úti poggyász át vé te lé re.

2.  § Az úti poggyász nak a poggyász ve vény bir to ko sa ré -
szé re tör té nõ ki szol gál ta tá sá val egyen ér té kû, ha a ren del -
te té si he lyén ér vé nyes elõ írásoknak meg fele lõen:

a) az úti poggyászt a vám ha tó ság nak a fu va ro zó fel ügye -
le te alatt nem álló he lyi sé gé ben vagy rak tá rá ban ad ják át;

b) élõ ál la tot har ma dik sze mély nek ad nak át.

3.  § A poggyász ve vény bir to ko sa a ren del te té si he lyen
kö ve tel he ti az úti poggyász ki szol gál ta tá sát, mi helyt a
szer zõ dés sze rin ti idõ és az eset le ges vám- és más köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rá sok hoz szük sé ges idõ el telt.

4.  § Ha a poggyász ve vényt nem ad ják át, a fu va ro zó
csak an nak a sze mély nek kö te les az úti poggyászt ki szol -
gál tat ni, aki jo go sult sá gát bi zo nyít ja; a bi zo nyí ték elég te -
len sé ge ese tén a fu va ro zó biz to sí té kot kö ve tel het.

5.  § Az úti poggyászt azon a ren del te té si he lyen kell ki -
szol gál tat ni, amely re fel ad ták.

6.  § A poggyász ve vény bir to ko sa, ha ré szé re az úti -
poggyászt nem szol gál tat ták ki, kö ve tel he ti, hogy a
poggyász ve vé nyen iga zol ják azt a na pot és órát, ami kor õ
az úti poggyász ki szol gál ta tá sát a 3.  §-nak meg fele lõen kö -
ve tel te.

7.  § A jo go sult meg ta gad hat ja az úti poggyász át vé te lét,
ha a fu va ro zó nem tesz ele get an nak a ké ré sé nek, hogy az
úti poggyászt el len õriz zék ab ból a cél ból, hogy a vé lel me -
zett kárt meg ál la pít sák.

8.  § Egye bek ben az úti poggyász ki szol gál ta tá sa a ren del te -
té si he lyen ér vé nyes elõ írásoknak meg fele lõen tör té nik.

IV. Fejezet

JÁRMÛVEK

23. cikk

A szállítás feltételei

Az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek ben elõ írt, a jár mû vek
fu va ro zá sá ra vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek ha tá roz zák
meg kü lö nö sen a fu va ro zás el fo ga dá sá ra, a fel vé tel re, a be -
ra ko dás ra, a ki ra ko dás ra és a ki szol gál ta tás ra vo nat ko zó
fel té te le ket, va la mint az utas kö te le zett sé ge it.

24. cikk

Fuvarokmány

1.  § A jár mû szál lí tás ra vo nat ko zó szer zõ dé ses kö te le -
zett sé ge ket az utas nak át adan dó fu var ok mány ta nú sít ja. A
fu var ok mány az utas me net je gyé nek a ré szét is ké pez he ti.
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2.  § Az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek ben elõ írt, a jár -
mû vek szál lí tá sá ra vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek ha tá -
roz zák meg a fu var ok mány alak ját és tar tal mát, va la mint
azt a nyel vet és írás mó dot, ame lyet a fu var le vél ki nyom ta -
tá sá nál és ki ál lí tá sá nál hasz nál ni kell. A 7. cikk 5.  §-át
meg fele lõen kell al kal maz ni.

3.  § A fu var ok má nyon leg alább a kö vet ke zõk nek sze re -
pel nie kell:

a) a fu va ro zó vagy fu va ro zók;
b) az a ki je len tés, hogy a fu va ro zás – te kin tet nél kül

bár mi lyen ez zel el len té tes zá ra dék ra – a je len Egy sé ges
Sza bá lyok alá tar to zik; ezt le het a CIV rö vi dí tés sel je lez ni;

c) min den egyéb adat, amely szük sé ges a jár mû vek fu -
va ro zá sá val kap cso la tos szer zõ dé ses kö te le zett sé gek bi zo -
nyí tá sá ra, to váb bá amely le he tõ vé te szi az utas szá má ra,
hogy a szál lí tá si szer zõ dés bõl ere dõ jo ga it ér vé nye sí te ni
tud ja.

4.  § Az utas nak a fu var ok mány át vé te le al kal má val meg
kell gyõ zõd nie ar ról, hogy azt az õ uta sí tá sa i nak meg fele -
lõen töl töt ték ki.

25. cikk

Alkalmazandó jog

Je len Fe je zet ren del ke zé sei mel lett a III. Fe je zet úti -
poggyász fu va ro zás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei al kal ma -
zan dók a jár mû vek re is.

IV. Cím

A FUVAROZÓ FELELÕSSÉGE

I. Fejezet

FELELÕSSÉG AZ UTASOK HALÁLA
 ÉS SÉRÜLÉSE ESETÉN

26. cikk

A felelõsség alapja

1.  § A fu va ro zó fe le lõs azért a ká rért, amely ab ból ered,
hogy az utas a jár mû vön való tar tóz ko dá sa köz ben vagy a
be-, il let ve ki szál lá sa al kal má val a vas úti üzem mel össze -
füg gés ben tör tént vas úti bal eset kö vet kez té ben meg hal,
meg sé rül, vagy tes ti vagy szel le mi ép sé gé ben egyéb ká ro -
so dást szen ved, füg get le nül at tól, hogy me lyik vas úti inf -
ra struk tú rát hasz nál ja.

2.  § A fu va ro zó men te sül a fe le lõs ség alól:

a) ha a bal ese tet a vas úti üzem mel össze nem füg gõ kö -
rül mé nyek okoz ták, és a fu va ro zó az eset kö rül mé nyei ál -
tal meg kí vánt gon dos ság el le né re sem ke rül het te el azt, és
nem há rít hat ta el an nak kö vet kez mé nye it;

b) olyan mér ték ben, ami lyen mér ték ben a bal eset az
utas hi bá já nak a kö vet kez mé nye;

c) ha a bal eset egy har ma dik sze mély ma ga tar tá sá ra ve -
zet he tõ vissza, és a fu va ro zó ezt a ma ga tar tást az eset kö -
rül mé nyei ál tal meg kö ve telt gon dos ság el le né re sem ke -
rül het te el, és an nak kö vet kez mé nye it nem há rít hat ta el.
Az ugyan azt a vas úti inf ra struk tú rát hasz ná ló más vál lal -
ko zó nem te kint he tõ har ma dik sze mély nek; ez azon ban a
vas út meg té rí té si jo gát nem érin ti.

3.  § Ha a bal eset egy har ma dik sze mély ma ga tar tá sá ra
ve zet he tõ vissza, de – en nek el le né re – a 2.  § c) pont ja sze -
rint a fu va ro zó a fe le lõs ség alól nem men te sül tel je sen, ak -
kor a vas út a je len Egy sé ges Sza bá lyok kor lá tai kö zött tel -
jes mér ték ben fe le lõs, de a har ma dik sze méllyel szem ben
eset leg fenn ál ló vissz ke re se ti joga fenn ma rad.

4.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyok nem érin tik a fu va ro -
zó nak az 1.  §-ban nem em lí tett ese tek ben fenn ál ló eset le -
ges fe le lõs sé gét.

5.  § Ha a szál lí tá si szer zõ dés tár gyát ké pe zõ szál lí tást
kü lön bö zõ fu va ro zók vég zik, az utas ha lá la és sé rü lé se
ese tén az a fu va ro zó fe le lõs, aki nek a szál lí tá si szer zõ dés
sze rint azt a szál lí tá si szol gál ta tást kel lett vé gez nie, amely -
nek so rán a bal eset tör tént. Ha ezt a szol gál ta tást nem a fu -
va ro zó, ha nem egy fu va ro zás-tel je sí té si se géd tel je sí tet te,
je len Egy sé ges Sza bá lyok ér tel mé ben a két fu va ro zó egye -
tem le ge sen fe le lõs.

27. cikk

Kártérítés az utas halála esetén

1.  § Az utas ha lá la ese tén a kár té rí tés ma gá ba fog lal ja:

a) az utas ha lá la foly tán ke let ke zett va la mennyi szük -
sé ges költ sé get, kü lö nö sen a holt test szál lí tá sá val és a te -
me tés sel kap cso la tos költ sé ge ket;

b) ha a ha lál nem azon nal kö vet ke zett be, a 28. cikk ben
meg ál la pí tott kár té rí tést.

2.  § Ha az utas ha lá la foly tán azok a sze mé lyek, akik nek
el tar tá sá ra az utas a tör vény sze rint kö te le zett volt vagy a
jö võ ben el tar tá sá ra kö te le zett le he tett vol na, kár té rí tés re
jo go sul tak az el ve szí tett tar tást il le tõ en. Olyan sze mé lyek
kár té rí té si igé nye i re néz ve, akik nek az utas tör vényes kö -
te le zett ség nél kül nyúj tott tar tást, a nem ze ti jog irány adó.
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28. cikk

Kártérítés az utas sérülése esetén

Az utas sé rü lé se, to váb bá tes ti vagy szel le mi ép sé gé nek
egyéb ká ro so dá sa ese tén a kár té rí tés ma gá ba fog lal ja:

a) a szük sé ges költ sé ge ket, kü lö nö sen a gyó gyí tá si és a
köz le ke dé si költ sé ge ket;

b) azt a va gyo ni hát rányt, ame lyet az utas tel jes vagy
rész le ges mun ka kép te len sé ge, vagy szük ség le te i nek a
meg nö ve ke dé se kö vet kez té ben el szen ved.

29. cikk

Egyéb testi sérülésekre vonatkozó kártérítés

A nem ze ti jog irány adó arra néz ve, hogy a fu va ro zó kö -
te les-e, és mi lyen mér ték ben a 27. és 28. cik kek ben meg -
ha tá ro zot ta kon kí vül más tes ti sé rü lé se kért is kár té rí tést
nyúj ta ni.

30. cikk

A kártérítés formája és mértéke az utas halála
és sérülése esetén

1.  § A 27. cikk 2.  §-ában és a 28. cikk b) pont já ban meg -
ál la pí tott kár té rí tést egy össze gû ki fi ze tés for má já ban kell
tel je sí te ni. Ha azon ban a nem ze ti jog sze rint já ra dék meg -
ál la pí tá sa le het sé ges, a kár té rí tést ilyen for má ban kell tel -
je sí te ni, ha a meg sé rült utas, il let ve a 27. cikk 2.  §-a sze rin -
ti jo go sul tak ezt kí ván ják.

2.  § Az 1.  § sze rint tel je sí ten dõ kár té rí tés mér té két a
nem ze ti jog sze rint kell meg ál la pí ta ni. A je len Egy sé ges
Sza bá lyok al kal ma zá sá ban azon ban ak kor is uta son ként
175 000 el szá mo lá si egy ség fel sõ ha tá rú egy össze gû ki fi -
ze tés, il let ve en nek az összeg nek meg fe le lõ év já ra dék jár,
ha a nem ze ti jog ál tal meg ál la pí tott fel sõ összeg ha tár en nél 
ala cso nyabb.

31. cikk

Egyéb szállítási eszközök

1.  § A 2.  §-nak meg fele lõen azok a ren del ke zé sek, ame -
lyek a fu va ro zó nak az utas ha lá lá ért vagy sé rü lé sé ért való
fe le lõs sé gé re vo nat koz nak, nem al kal maz ha tók azok ra a
ká rok ra, ame lyek a szál lí tá si szer zõ dés sze rint nem vas úti
szál lí tás so rán ke let kez tek.

2.  § Ha azon ban a vas úti jár mû ve ket komp ha jón to -
váb bít ják, a fu va ro zó nak az utas ha lá lá ért és sé rü lé sé ért

való fe le lõs sé gé re vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma -
zan dók a 26. cikk 1.  §-ában és a 33. cikk 1.  §-ában em lí -
tett olyan ká rok ra, ame lye ket az utas a vas úti üzem mel
kap cso la tos bal eset foly tán az em lí tett jár mû ve ken való
tar tóz ko dás, be szál lás vagy az on nan tör té nõ ki szál lás
so rán szen ved el.

3.  § Ha a vas út rend kí vü li kö rül mé nyek foly tán üze mét
ide ig le ne sen fel füg gesz ti, és az uta so kat más mó don
 szállítják, a fu va ro zó a je len Egy sé ges Sza bá lyok sze rint
fe le lõs.

II. Fejezet

A MENETREND
BE NEM TARTÁSÁRA VONATKOZÓ

 FELELÕSSÉG

32. cikk

Felelõsség vonatkimaradás, 
késés vagy csatlakozás-mulasztás esetén

1.  § A fu va ro zó fe le lõs az utas sal szem ben azért a ká rért, 
amely ab ból ered, hogy a vo nat ki ma ra dás, ké sés vagy csat -
la ko zás-mu lasz tás  miatt az utas nem tud ja uta zá sát ugyan -
azon a na pon foly tat ni, vagy az adott kö rül mé nyek kö zött
az uta zás foly ta tá sa ugyan azon a na pon éssze rû en nem kö -
ve tel he tõ. A kár té rí tés ki ter jed az éssze rû szál lás költ sé -
gek re és az utast váró sze mé lyek ér te sí té sé nek az éssze -
rûen fel me rült költ sé ge i re.

2.  § A fu va ro zó men te sül fen ti kö te le zett sé ge alól, ha a
vo nat ki ma ra dás, ké sés vagy csat la ko zás-mu lasz tás az
aláb bi okok va la me lyi ke  miatt kö vet ke zett be:

a) a vas úti üzem mel össze nem füg gõ kö rül mé nyek,
ame lye ket a fu va ro zó az adott kö rül mé nyek kö zött el vár -
ha tó gon dos ság el le né re sem ke rül he tett el, és ame lyek kö -
vet kez mé nye it nem há rít hat ta el,

b) az utas hi bá ja, vagy

c) egy har ma dik sze mély ma ga tar tá sa, ame lyet a fu va -
ro zó az adott kö rül mé nyek kö zött el vár ha tó gon dos ság el -
le né re sem ke rül he tett el, és amely nek kö vet kez mé nye it
nem há rít hat ta el. Az ugyan azt a vas úti inf ra struk tú rát
hasz ná ló más vál lal ko zó nem te kint he tõ har ma dik
 személynek, ez azon ban a vas út meg té rí té si jo gát nem
érin ti.

3.  § A nem ze ti jog irány adó arra néz ve, hogy a fu va ro zó
kö te les-e és mi lyen mér ték ben az 1.  §-ban meg ha tá ro zot ta -
kon kí vü li ká ro kért kár té rí tést nyúj ta ni. Ez a ren del ke zés
nem sért he ti a 44. cikk ben fog lal ta kat.

9428 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/128. szám



III. Fejezet

FELELÕSSÉG A KÉZIPOGGYÁSZÉRT,
 AZ ÁLLATOKÉRT, AZ ÚTIPOGGYÁSZÉRT

 ÉS A JÁRMÛVEKÉRT

1. Rész

KÉZIPOGGYÁSZ ÉS ÁLLAT

33. cikk

Felelõsség

1.  § Az utas ha lá la vagy sé rü lé se es té ben a fu va ro zó fe -
le lõs sé ge ki ter jed az utas tár gya i nak vagy ké zi poggyá szá -
nak a tel jes vagy rész le ges el ve szé sé bõl vagy sé rü lé sé bõl
szár ma zó ká rok ra is. Ez ér vé nyes azok ra az ál la tok ra is,
ame lye ket az utas ma gá val vitt. A 26. cik ket meg fele lõen
kell al kal maz ni.

2.  § A fu va ro zó egye bek ben csak ak kor fe le lõs azok nak
a tár gyak nak, ké zi poggyász nak vagy ál la tok nak a tel jes
vagy rész le ges el ve szé sé ért vagy sé rü lé sé ért, ame lyek fel -
ügye le te a 15. cikk ér tel mé ben az utas kö te les sé ge, ha a
kárt a fu va ro zó hi bá ja okoz ta. Eb ben az eset ben a IV. cím
egyéb cik ke it – az 51. cikk ki vé te lé vel –, to váb bá a VI. cím 
nem al kal ma zan dó.

34. cikk

A kártérítés mértéke tárgyak elveszése
 vagy sérülése esetén

Ha a fu va ro zó a 33. cikk 1.  §-a ér tel mé ben fe le lõs, a kárt 
uta son ként leg fel jebb 1400 el szá mo lá si egy ség összeg ben
kö te les meg té rí te ni.

35. cikk

Mentesség a felelõsség alól

A fu va ro zó nem fe lel az utas olyan ká rá ért, ami ab ból
ered, hogy az utas a vám- vagy más köz igaz ga tá si ha tó sá -
gok ál tal meg kö ve telt elõ írásokat nem tar tot ta be.

2. Rész

ÚTIPOGGYÁSZ

36. cikk

A felelõsség alapja

1.  § A fu va ro zó fe le lõs az úti poggyász nak a fu va ro zó ál -
ta li át vé te lé tõl a ki szol gál ta tá sig tör tént tel jes vagy rész le -

ges el ve szé sé bõl vagy sé rü lé sé bõl, to váb bá a ké se del mes
ki szol gál ta tá sá ból ere dõ ká rért.

2.  § A fu va ro zó men te sül e fe le lõs ség alól, ha az el ve szést,
a sé rü lést vagy a ké se del mes ki szol gál ta tást az utas hi bá ja, az
utas nak a fu va ro zó vét kes sé gé re vissza nem ve zet he tõ in téz -
ke dé se, az úti poggyász bel sõ tu laj don sá ga vagy olyan kö rül -
mény okoz ta, ame lyet a fu va ro zó nem ke rül he tett el, és
amely nek kö vet kez mé nye it nem há rít hat ta el.

3.  § A fu va ro zó men te sül e fe le lõs ség alól, ha a kár a kö -
vet ke zõ kö rül mé nyek egyi ké vel vagy ezek kö zül töb bel
együtt járó kü lön le ges koc ká zat ból ered:

a) a cso ma go lás hi á nya vagy hi á nyos sá ga,
b) az úti poggyász kü lön le ges tu laj don sá gai,
c) a szál lí tás ból ki zárt tár gyak úti poggyász ként való

fel adá sa.

37. cikk

Bizonyítási teher

1.  § A fu va ro zót ter he li an nak bi zo nyí tá sa, hogy az el ve -
szés, a sé rü lés vagy a ki szol gál ta tás ké se del me a 36. cikk
2.  §-ában fel so rolt va la mely ok kö vet kez té ben tör tént.

2.  § Ha a fu va ro zó azt ál lít ja, hogy az úti poggyász el ve -
szé se vagy sé rü lé se – figye lembe véve az adott eset kö rül -
mé nye it – a 36. cikk 3.  §-ában fel so rolt kü lön le ges koc ká -
za tok egyi ké bõl vagy ezek kö zül töb bõl ke let ke zett, azt
kell vé lel mez ni, hogy úgy tör tént. A jo go sult azon ban bi -
zo nyít hat ja, hogy a kár rész ben vagy egész ben nem ezek -
nek a koc ká za tok nak a kö vet kez mé nye.

38. cikk

Részfuvarozók

Ha a fu va ro zást a szál lí tá si szer zõ dés alap ján több rész -
fu va ro zó vég zi, min den rész fu va ro zó – az zal, hogy át ve szi 
poggyász ve vénnyel az úti poggyászt, il let ve a fu var ok -
mánnyal a jár mû ve ket – a szál lí tá si szer zõ dés te kin te té ben
szer zõ dõ fél lé vá lik az úti poggyász to váb bí tá sát, il let ve a
jár mû vek szál lí tá sát il le tõ en, a poggyász ve vény, il let ve a
fu var ok mány elõ írásainak meg fele lõen, és ter he lik az eb -
bõl ere dõ kö te le zett sé gek. Ilyen eset ben min den fu va ro zó
a ki szol gál ta tá sig egye tem le ge sen fe le lõs a fu va ro zá sért a
tel jes út vo na lon.

39. cikk

Fuvarozás-teljesítési segéd

1.  § A fu va ro zó ak kor is fe le lõs a fu va ro zás egé szé ért,
ha a fu va ro zás tel je sí té sét rész ben vagy egé szé ben fu va ro -
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zás-tel je sí té si se géd re bíz za, akár jo go sult erre a szál lí tá si
szer zõ dés alap ján, akár nem.

2.  § Je len Egy sé ges Sza bá lyok ren del ke zé sei, ame lyek a 
fu va ro zó fe le lõs sé gét rög zí tik, al kal ma zan dók a fu va ro -
zás-tel je sí té si se géd re is, az ál ta la vég zett fu va ro zás vo nat -
ko zá sá ban. A 48. és az 52. cik ke ket kell al kal maz ni, ha ke -
re se tet ad nak be olyan al kal ma zot tak vagy más sze mé lyek
el len, akik nek a szol gál ta tá sa it a fu va ro zó a szál lí tás tel je -
sí té se ér de ké ben igény be vet te.

3.  § Min den olyan kü lön meg ál la po dás, amellyel a fu va ro -
zó a je len Egy sé ges Sza bá lyok ban nem sze rep lõ kö te le zett sé -
get vál lal, vagy amellyel le mond olyan jo gok ról, ame lyek kel
a je len Egy sé ges Sza bá lyok ér tel mé ben ren del kez ne, ha tály -
ta lan a fu va ro zás-tel je sí té si se géd vo nat ko zá sá ban ki vé ve, ha
a fu va ro zás-tel je sí té si se géd azt ki fe je zet ten írás ban el fo gad -
ta. A fu va ro zót azon ban ter he lik azok a kö te le zett sé gek, il let -
ve jog le mon dás, ame lyet a kü lön meg ál la po dás ban vál lalt,
füg get le nül at tól, hogy a fu va ro zás-tel je sí té si se géd azt el fo -
gad ta vagy nem fo gad ta el.

4.  § Amennyi ben és ami lyen mér ték ben mind a fu va ro -
zó, mind a fu va ro zás-tel je sí té si se géd fe le lõs, fe le lõs sé gük 
egye tem le ges.

5.  § A fu va ro zó, a fu va ro zás-tel je sí té si se géd, va la mint
ezek al kal ma zot tai és a szál lí tás tel je sí té sé hez ál ta luk
igény be vett más sze mé lyek ál tal fi ze ten dõ kár té rí tés
együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a je len Egy sé ges
Sza bá lyok ban meg ál la pí tott ha tá ro kat.

6.  § Je len cikk nem érin ti azt a vissz ke re se ti jo got,
amely a fu va ro zó és fu va ro zás-tel je sí té si se géd kö zött
fenn áll hat.

40. cikk

Az útipoggyász elveszésének vélelme

1.  § A jo go sult – to váb bi bi zo nyí tás nél kül – el ve szett -
nek te kint he ti az úti poggyászt, ha azt a fu va ro zó a 22. cikk
3.  §-ának meg fele lõen tett ki szol gál ta tá si ké rel met kö ve tõ
ti zen négy na pon be lül nem szol gál tat ta ki, vagy nem bo -
csá tot ta ren del ke zé sé re.

2.  § Ha az el ve szett nek te kin tett úti poggyász a ki szol -
gál ta tá si ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ egy éven be lül elõ ke -
rül, a fu va ro zó kö te les a jo go sul tat er rõl ér te sí te ni, ha címe
is mert vagy meg ál la pít ha tó.

3.  § A 2.  §-ban em lí tett ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül a jo go sult kö ve tel he ti az úti -
poggyász ki szol gál ta tá sát. Ilyen eset ben meg kell fi zet nie
az úti poggyász szál lí tá sá nak költ sé ge it a fel adá si ál lo más -

tól a ki szol gál ta tás he lyé ig, to váb bá vissza kell fi zet nie a
már fel vett kár té rí tést, le von va be lõ le adott eset ben az ab -
ban fog lalt költ sé ge ket. Ilyen eset ben a jo go sult ér vé nye -
sít he ti a ki szol gál ta tás ké se del mé vel kap cso la tos kár té rí -
tés re vo nat ko zó, a 43. cikk sze rin ti jo go sult sá gát.

4.  § Ha a meg ta lált úti poggyász ki szol gál ta tá sát a
3.  §-ban meg adott ha tár idõn be lül nem kö ve te lik, vagy az
úti poggyász a ki szol gál ta tá si ké re lem után több mint egy
év vel ke rül elõ, a fu va ro zó an nak a hely nek a jog sza bá lyai
és elõ írásai sze rint ren del ke zik a poggyásszal, ahol az ta -
lál ha tó.

41. cikk

Kártérítés az útipoggyász elveszése esetén

1.  § Az úti poggyász tel jes vagy rész le ges el ve szé se ese -
té ben a fu va ro zó – min den to váb bi kár té rí té si kö te le zett -
ség nél kül – kö te les meg fi zet ni:

a) ha a kár össze gét bi zo nyí tot ták, az en nek meg fe le lõ
össze gû kár té rí tést, amely azon ban nem le het több, mint a
hi ány zó brut tó tö meg min den ki lo gramm ja után szá mí tott
80 el szá mo lá si egy ség vagy 1200 el szá mo lá si egy ség az
úti poggyász min den egyes da rab já ért;

b) ha a kár össze gét nem ál la pí tot ták meg, a hi ány zó
brut tó tö meg min den ki lo gramm ja után 20 el szá mo lá si
egy ség vagy az úti poggyász min den egyes da rab já ért
300 el szá mo lá si egy ség össze gû kár áta lányt.

A kár té rí tés mód ját – hi ány zó ki lo gram mon ként, vagy
úti poggyász-da ra bon ként – az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te -
lek ál la pít ják meg.

2.  § A fu va ro zó ezen fe lül kö te les vissza té rí te ni az úti -
poggyász fu var dí ját és az egyéb, az el ve szett poggyásszal
kap cso la to san már ki fi ze tett össze ge ket, va la mint a vá mot
és a fo gyasz tá si adót.

42. cikk

Kártérítés az útipoggyász sérülése esetén

1.  § Az úti poggyász sé rü lé se ese tén a fu va ro zó – min den 
to váb bi kár té rí tés ki zá rá sá val – kö te les meg té rí te ni az úti -
poggyász ér ték csök ke né sé nek az össze gét.

2.  § A kár té rí tés össze ge nem ha lad hat ja meg:
a) azt az össze get, ame lyet tel jes el ve szés ese té ben kel -

le ne fi zet ni, ha a sé rü lés foly tán az egész úti poggyász ér -
ték te len né vált;

b) ha az úti poggyász nak csak egy ré sze szen ve dett ér -
ték csök ke nést, azt az össze get, ame lyet az ér ték csök ke nést 
szen ve dett rész el ve szé se ese té ben kel le ne fi zet ni.
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43. cikk

Kártérítés késedelmes kiszolgáltatás esetén

1.  § Az úti poggyász ké se del mes ki szol gál ta tá sá nak ese -
tén a fu va ro zó kö te les kár té rí tést fi zet ni a ki szol gál ta tás
kö ve te lé sé tõl szá mí tott min den 24 órás idõ szak ra, de leg -
fel jebb ti zen négy nap ra:

a) ha a jo go sult bi zo nyít ja, hogy eb bõl kára szár ma zott, 
kár té rí tés il le ti meg, amely a kár mér té ké vel egyen lõ, leg -
fel jebb azon ban a ké se del me sen ki szol gál ta tott úti -
poggyász brut tó tö me gé nek min den ki lo gramm ja után szá -
mí tott 0,80 el szá mo lá si egy ség, vagy úti poggyász da ra -
bon ként 14 el szá mo lá si egy ség;

b) ha a jo go sult nem bi zo nyít ja, hogy eb bõl kára szár -
ma zott, kár áta lány il le ti, amely a ké se del me sen ki szol gál -
ta tott úti poggyász brut tó tö me gé nek min den ki lo gramm ja
után szá mí tott 0,14 el szá mo lá si egy ség, vagy úti poggyász
da ra bon ként 2,80 el szá mo lá si egy ség.

A kár té rí tés mód ját az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek ha -
tá roz zák meg hi ány zó ki lo gram mon ként vagy úti poggyász 
da ra bon ként.

2.  § Az úti poggyász tel jes el ve szé se ese tén nem kell az
1.  § sze rin ti kár té rí tést fi zet ni a 41. cikk ben elõ ír ta kon fe -
lül.

3.  § Az úti poggyász rész le ges el ve szé se ese tén az 1.  §
sze rin ti kár té rí tést az úti poggyász meg ma radt ré sze után
kell fi zet ni.

4.  § Az úti poggyász olyan sé rü lé se ese tén, amely nem a
ké se del mes ki szol gál ta tás kö vet kez mé nye, adott eset ben
az 1.  § sze rin ti kár té rí tést kell fi zet ni a 42. cikk ben meg ha -
tá ro zott kár té rí té sen fe lül.

5.  § Az 1.  § sze rin ti, va la mint a 41. és 42. cik kek ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ kár té rí tés együt tes össze ge nem le het
ma ga sabb, mint az a kár té rí tés, ame lyet az úti poggyász tel -
jes el ve szé se ese té ben kel le ne fi zet ni.

3. Rész

JÁRMÛVEK

44. cikk

Kártérítés a késedelem esetén

1.  § Ha a be ra ko dás nál a fu va ro zó hi bá já ból ké sés tör -
tént, vagy egy jár mû vet ké se del me sen szol gál tat nak ki és a 
jo go sult bi zo nyít ja, hogy eb bõl kára ke let ke zett, a fu va ro -
zó a fu var díj össze gét meg nem ha la dó kár té rí tés fi ze té sé re 
kö te les.

2.  § Ha a be ra ko dás nál a fu va ro zó hi bá já ból ké sés tör -
tént, és a jo go sult e miatt fel mond ja a szál lí tá si szer zõ dést,
a fu var dí jat vissza kell té rí te ni a szá má ra. Ezen fe lül, ha a
jo go sult bi zo nyít ja, hogy kára szár ma zott a ké se de lem bõl,
kár té rí tést kö ve tel het, amely nek össze ge nem ha lad hat ja
meg a fu var dí jat.

45. cikk

Kártérítés elveszés esetén

Egy jár mû rész le ges vagy tel jes el ve szé se ese tén a jo go -
sult nak a bi zo nyí tott ká rá ért járó kár té rí tést a jár mû hasz -
ná la ti ér té ke alap ján szá mít ják ki. Az összeg nem ha lad -
hat ja meg a 8000 el szá mo lá si egy sé get. Az után fu tó – ra -
ko mánnyal vagy anél kül – kü lön jár mû nek szá mít.

46. cikk

Felelõsség más tárgyakra vonatkozóan

1.  § A jár mû bel se jé ben ha gyott vagy a jár mû höz rög zí -
tett tar tók ban (pl. cso mag tar tó, sí léc tar tó) el he lye zett tár -
gyak vo nat ko zá sá ban a fu va ro zó csak a sa ját hi bá já ból
szár ma zó ká rért fe lel. A fi ze ten dõ tel jes kár té rí tés nem ha -
lad hat ja meg az 1400 el szá mo lá si egy sé get.

2.  § A jár mû kül sõ fe lü le tén el he lye zett tár gyak te kin te -
té ben, be le ért ve az 1.  §-ban em lí tett tar tó kat is, a fu va ro zó
csak ak kor fe le lõs, ha bi zo nyí tott, hogy a kár olyan cse lek -
mény vagy mu lasz tás kö vet kez mé nye, ame lyet a fu va ro zó
kö ve tett el, akár ilyen kár elõ idé zé sé nek a szán dé ká val,
akár gon dat lan ság ból, an nak tu da tá ban, hogy a kár be kö -
vet kez het.

47. cikk

Alkalmazandó jog

Je len Rész ren del ke zé se i nek figye lembevétele mel lett
az úti poggyásszal kap cso la tos fe le lõs sé get sza bály zó
2. rész ren del ke zé sei a jár mû vek re is al kal ma zan dók.

IV. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

48. cikk

A felelõsség korlátozására vonatkozó jog kizárása

A je len Egy sé ges Sza bá lyok nak, va la mint a nem ze ti jog -
nak a fe le lõs ség kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei, ame -
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lyek a kár té rí tést adott összeg re kor lá toz zák, nem al kal maz -
ha tók, ha a kár bi zo nyít ha tó an olyan cse lek mény bõl vagy
mu lasz tás ból szár ma zik, ame lyet a fu va ro zó kö ve tett el, akár
ilyen kár elõ idé zé sé nek szán dé ká val, akár gon dat lan ság ból,
an nak tu da tá ban, hogy a kár be kö vet kez het.

49. cikk

Átszámítás és kamat

1.  § Ha a kár té rí tés ki szá mí tá sa so rán kül föl di pénz nem -
ben ki fe je zett össze ge ket kell át szá mí ta ni, az át szá mí tást a
kár té rí tés fi ze té sé nek nap ján és he lyén ér vé nyes ár fo lya -
mon kell vé gez ni.

2.  § A jo go sult a kár té rí té si összeg után évi öt szá za lé -
kos ka ma tot kö ve tel het az 55. cikk sze rin ti igény elõ ter -
jesz tésének nap já tól, vagy ha igényt nem ter jesz tet tek elõ,
a jogi el já rás meg in dí tá sá nak nap já tól.

3.  § Ugyan ak kor, a 27. és 28. cik kek ér tel mé ben járó
kár té rí tés ese tén ka mat csak at tól a nap tól szá mí tan dó,
ame lyen a kár té rí tés össze gé nek a meg ha tá ro zá sá nál
figye lembe vett té nyek meg tör tén tek, ha ez a nap az igény
elõ ter jesz tésének vagy a jogi el já rás meg in dí tá sá nak nap ja
után kö vet ke zett.

4.  § Az úti poggyász ra vo nat ko zó kár té rí tés ese té ben ka -
mat csak ak kor jár, ha a kár té rí tés össze ge poggyász ve vé -
nyen ként meg ha lad ja a 16 el szá mo lá si egy sé get.

5.  § Ami az úti poggyászt il le ti, ha a jo go sult nem nyújt ja 
be a fu va ro zó nak éssze rû ha tár idõn be lül az igény vég le -
ges ren de zé sé hez szük sé ges do ku men tu mo kat, nem jár ka -
mat a ha tár idõ le jár tá tól a do ku men tu mok be nyúj tá sá ig
tar tó idõ szak ra.

50. cikk

Felelõsség nukleáris baleset esetén

A fu va ro zó men te sül az Egy sé ges Sza bá lyok alap ján õt
ter he lõ fe le lõs ség alól, ha a kárt nuk le á ris bal eset okoz ta,
és ha ezért a ká rért va la mely ál lam ban a nuk le á ris ener gia
te rén fenn ál ló fe le lõs ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok és elõ -
írások sze rint a nuk le á ris be ren de zés üzem ben tar tó ja vagy 
az en nek he lyé be lépõ más sze mély a fe le lõs.

51. cikk

A fuvarozó felelõssége más személyekért

A fu va ro zó fe le lõs al kal ma zot ta i ért és más sze mé lye -
kért, akik nek a szol gál ta tá sa it a szál lí tás vég re haj tá sá ra
igény be ve szi, ha ezek az al kal ma zot tak vagy más sze mé -

lyek a fu va ro zás sal kap cso la tos fel ada ta i kat vég zik. A vas -
úti inf ra struk tú ra-üze mel te tõk olyan sze mé lyek nek te kin -
ten dõk, akik nek a szol gál ta tá sa it a szál lí tás vég re haj tá sá ra
a fu va ro zó igény be ve szi.

52. cikk

Egyéb igények

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó
min den eset ben a fu va ro zó val szem ben a fe le lõs ség gel
kap cso la tos bár mi lyen el já rás csak a je len Egy sé ges Sza -
bá lyok fel té te lei és kor lá to zá sai sze rint in dít ha tó.

2.  § Ugyan ez ér vé nyes azok ra az el já rá sok ra is, ame lye ket
olyan al kal ma zot tak kal vagy sze mé lyek kel szem ben in dí ta -
nak, aki kért a fu va ro zó az 51. cikk ér tel mé ben fe le lõs.

V. Cím

AZ UTAS FELELÕSSÉGE

53. cikk

Különleges felelõsségi elvek

Az utas fe le lõs a fu va ro zó val szem ben min den olyan ká -
rért

a) amely kö te le zett sé ge i nek be nem tar tá sá ból szár ma -
zik az aláb bi ak sze rint:

1. a 10., 14. és 20. cikk ér tel mé ben,
2. az Ál ta lá nos Szál lí tá si Fel té te lek ben sze rep lõ, a

jár mû szál lí tás ra vo nat ko zó kü lön le ges ren del ke -
zé sek értelmében, vagy

3. a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá sá -
ról  szóló Sza bály zat (RID) ér tel mé ben,

vagy
b) ame lyet az utas ál tal ma gá val vitt tár gyak vagy ál la -

tok okoz nak,
ki vé ve, ha bi zo nyít ja, hogy a kárt olyan kö rül mé nyek
okoz ták, ame lye ket nem tu dott el há rí ta ni, és ame lyek kö -
vet kez mé nye it nem tud ta meg aka dá lyoz ni, an nak el le né re, 
hogy a lel ki is me re tes utas tól el vár ha tó gon dos ság gal járt
el. Ez a ren del ke zés nem érin ti a fu va ro zó nak a 26. cikk és
a 33. cikk 1.  §-a sze rin ti fe le lõs sé gét.

VI. Cím

IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

54. cikk

A részleges elveszés vagy sérülés megállapítása

1.  § Ha a fu va ro zó a rá bí zott tárgy (úti poggyász vagy
jár mû) szál lí tá sa so rán an nak rész le ges el ve szé sét vagy sé -
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rü lé sét fe de zi fel vagy fel té te le zi, vagy a jo go sult ezt ál lít -
ja, a fu va ro zó ha la dék ta la nul kö te les – le he tõ leg a jo go sult 
je len lé té ben – jegy zõ könyv ben rög zí te ni a kár ter mé sze te
sze rint a tárgy ál la po tát, és amennyi re le het sé ges a kár ter -
je del mét, okát, va la mint be kö vet ke zé sé nek az ide jét.

2.  § A jegy zõ könyv má so la tát díj ta la nul át kell adni a jo -
go sult nak.

3.  § Ha a jo go sult a jegy zõ könyv ben fog lalt meg ál la pí -
tá so kat nem fo gad ja el, kö ve tel he ti, hogy az úti poggyá -
szok és jár mû vek ál la po tát, va la mint a kár okát és össze gét
a szál lí tá si szer zõ dést meg kö tõ fe lek vagy a bí ró ság ál tal
ki je lölt szak ér tõ ál la pít sa meg. Az el já rás ra an nak az ál -
lam nak a jog sza bá lyai és elõ írásai az irány adók, ahol a
meg ál la pí tás tör té nik.

55. cikk

Igények

1.  § Az uta sok ha lá la és sé rü lé se ese té ben a fu va ro zó fe -
le lõs sé gé vel kap cso la tos igé nye ket ah hoz a fu va ro zó hoz
kell írás ban in téz ni, aki el len el já rás in dít ha tó. Ha a szál lí -
tás egyet len szer zõ dés alap ján tör té nik, és vég re haj tá sá ban 
rész fu va ro zók vesz nek részt, az igényt le het in téz ni az elsõ 
vagy az utol só fu va ro zó hoz vagy ah hoz, aki nek szék he lye, 
te lep he lye vagy iro dá ja, amely a szer zõ dést kö töt te, az utas 
la kó he lye sze rin ti vagy ál lan dó tar tóz ko dá si he lye sze rin ti
ál lam ban ta lál ha tó.

2.  § A szál lí tá si szer zõ dé sen ala pu ló egyéb igé nye ket
írás ban kell in téz ni az 56. cikk 2. és 3.  §-ában meg je lölt fu -
va ro zó hoz.

3.  § Azo kat a do ku men tu mo kat, ame lyek nek az igény -
hez való csa to lá sát a jo go sult szük sé ges nek tart ja, akár
ere de ti ben, akár má so lat ban, – vagy ha a fu va ro zó kéri, hi -
te les má so lat ban – kell be nyúj ta ni. Az igény ren de zé se
után a fu va ro zó kö ve tel he ti a me net jegy, a poggyász ve -
vény és a fu var ok mány át adá sát.

56. cikk

Peres eljárás alá vonható fuvarozók

1.  § A fu va ro zó nak az uta sok ha lá la és sé rü lé se ese té ben 
fenn ál ló fe le lõs sé ge alap ján pe res el já rást csak a 26. cikk
5.  §-a ér tel mé ben fe le lõs fu va ro zó el len le het in dí ta ni.

2.  § A 4.  §-ban fog lal ta kat ki vé ve az utas a szer zõ dé sen
ala pu ló egyéb pe res el já rást ki zá ró lag az elsõ vagy az utol -

só fu va ro zó el len in dít hat, vagy az el len a fu va ro zó el len,
aki nek te vé keny sé ge so rán az el já rás ra okot adó tény be -
kö vet ke zett.

3.  § Ha – rész fu va ro zók ál tal tel je sí tett szál lí tás ese té -
ben – az úti poggyász vagy a jár mû ki szol gál ta tá sá ra kö te -
les fu va ro zó neve, – sa ját be le egye zé sé vel – a poggyász ve -
vé nyen vagy a fu var ok má nyon fel van tün tet ve, el le ne ak -
kor is ke re set in dít ha tó a 2.  § ér tel mé ben, ha az úti -
poggyászt vagy a jár mû vet át sem vet te.

4.  § A szál lí tá si szer zõ dés alap ján fi ze tett va la mely
összeg vissza té rí té se irán ti pe res el já rás az el len a fu va ro zó 
el len in dít ha tó, aki ezt az össze get be szed te, vagy az el len
a fu va ro zó el len, aki nek a ja vá ra az össze get be szed ték.

5.  § Pe res el já rást a 2. és 4.  §-ok ban meg je lölt fu va ro zó -
kon kí vül más fu va ro zók el len is le het in dí ta ni, ha azt
ugyan azon a szál lí tá si szer zõ dé sen ala pu ló fõ kö ve te lés
tár gyá ban fo lyó el já rás so rán vi szont ke re set vagy ki fo gás
alak já ban ér vé nye sí tik.

6.  § Amennyi ben a je len Egy sé ges Sza bá lyok a fu va ro -
zás-tel je sí té si se gé dek re is al kal ma zan dók, el le nük is in -
dít ha tó pe res el já rás.

7.  § Ha a fel pe res több fu va ro zó kö zött vá laszt hat, vá -
lasz tá si joga meg szû nik, mi helyt azok va la me lyi ke el len a
pe res el já rást meg in dí tot ta; ez irány adó ak kor is, ha a fel -
pe res egy vagy több fu va ro zó és fu va ro zás-tel je sí té si se -
géd kö zött vá laszt hat.

57. cikk

Illetékesség

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyo kon ala pu ló pe res el já -
rást csak a fe lek ál tal kö zös meg ál la po dás sal ki je lölt ál la -
mok bí ró sá gai vagy az al pe res la kó he lye, ál lan dó tar tóz ko -
dá si he lye, szék he lye vagy a szer zõ dést kötõ te lep he lye,
iro dá ja sze rin ti ál lam bí ró sá ga elõtt in dít ha tó. Más bí ró -
ság hoz nem le het for dul ni.

2.  § Ha a je len Egy sé ges Sza bá lyo kon ala pu ló pe res el -
já rás fo lyik az 1.  § ér tel mé ben ille té kes bí ró ság elõtt, vagy
ha egy ilyen per ben az ille té kes bí ró ság íté le tet ho zott,
ugyan azon az ala pon ugyan azon fe lek kö zött újabb pe res
el já rás nem in dít ha tó, ki vé ve, ha an nak a bí ró ság nak az íté -
le te, amely elõtt az elsõ pe res el já rást in dí tot ták, nem hajt -
ha tó vég re ab ban az ál lam ban, amely ben az újabb pe res el -
já rást in dí tot ták.
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58. cikk

Az utasok halála és sérülése esetében fennálló
felelõsséggel kapcsolatos kereset jog elévülése

1.  § A jo go sult el ve szí ti a fu va ro zó nak az uta sok ha lá la
és sé rü lé se ese té ben fenn ál ló fe le lõs sé gén ala pu ló ke re se ti
jo gát, ha az utas az ál ta la el szen ve dett bal ese tet leg ké sõbb
ti zen két hó nap pal azt köve tõen, hogy tu do mást szer zett a
kár ról, va la mely fu va ro zó nál – aki hez az 55. cikk 1.  §-a ér -
tel mé ben az igény be nyújt ha tó – nem je len ti be. Ha a jo go -
sult a fu va ro zó nak a bal ese tet szó ban je len ti be, a fu va ro zó 
er rõl a szó be li be je len tés rõl ta nú sít ványt kö te les neki ki ad -
ni.

2.  § Mind azon ál tal a ke re se ti jog nem szû nik meg, ha

a) az 1.  §-ban meg adott ha tár idõn be lül a jo go sult
igényt nyúj tott be az 55. cikk 1.  §-ában meg je lölt egyik fu -
va ro zó nál;

b) a fe le lõs fu va ro zó az 1.  §-ban meg adott ha tár idõn
be lül más úton tu do mást szer zett az utast ért bal eset rõl;

c) ha a bal eset be je len té se olyan kö rül mé nyek foly tán
nem vagy nem kel lõ idõ ben tör tént, ame lyek a jo go sult nak
nem ró ha tók fel;

d) ha a jo go sult bi zo nyít ja, hogy a bal eset a fu va ro zó
hi bá já ból kö vet ke zett be.

59. cikk

Poggyászszállításból eredõ kereseti jog megszûnése

1.  § Az úti poggyász nak a jo go sult ré szé rõl való át vé te le
meg szün te ti a szál lí tá si szer zõ dés bõl ere dõ min den ke re -
se ti jo got a fu va ro zó val szem ben a rész le ges el ve szé sért, a
sé rü lé sért vagy a ké se del mes ki szol gál ta tá sért.

2.  § Nem szû nik meg azon ban a ke re se ti jog:

a) rész le ges el ve szés vagy sé rü lés ese tén, ha

1. az el ve szést vagy a sé rü lést az 54. cikk nek meg -
fele lõen azt meg elõ zõ en ál la pí tot ták meg, hogy az
úti poggyászt a jo go sult át vet te,

2. ki zá ró lag a fu va ro zó hi bá já ból ma radt el az a meg -
ál la pí tás, amely nek az 54. cikk ér tel mé ben meg
kel lett volna tör tén nie;

b) kül sõ leg fel nem is mer he tõ olyan ká rért, ame lyet a
jo go sult csak az úti poggyász át vé te le után ál la pí tott meg,
ha a jo go sult

1. az 54. cikk nek meg fe le lõ meg ál la pí tást a kár fel fe -
de zé se után azon nal, de leg ké sõbb az úti poggyász
át vé te lét kö ve tõ há rom na pon belül kérte, és

2. ezen kí vül bi zo nyít ja, hogy a kár a fu va ro zó ál ta li
át vé tel és a ki szol gál ta tás kö zöt ti idõ ben
keletkezett;

c) ha ké se del mes ki szol gál ta tás ese té ben a jo go sult hu -
szon egy na pon be lül az 56. cikk 3.  §-ában meg je lölt fu va -
ro zók va la me lyi ke el len ér vé nye sí ti a jo ga it;

d) ha a jo go sult bi zo nyít ja, hogy a kárt a fu va ro zó hi bá -
ja okoz ta.

60. cikk

A kereseti jog elévülése

1.  § A fu va ro zó nak az uta sok ha lá la és sé rü lé se te kin te -
té ben fenn ál ló fe le lõs sé gé vel kap cso la tos ke re se ti jog el -
évül:

a) az utas ese té ben a bal eset nap já tól szá mí tott há rom
év el tel té vel;

b) más jo go sul tak ese té ben az utas ha lá lá tól szá mí tott
há rom év alatt, leg ké sõbb azon ban a bal eset nap já tól szá -
mí tott öt év alatt.

2.  § A szál lí tá si szer zõ dés bõl ere dõ egyéb igé nyek egy
év alatt évül nek el. Az el évü lé si idõ azon ban két év olyan
kár meg té rí té sé re irá nyu ló igény ese té ben, amely akár a
kár oko zás szán dé ká val, akár gon dat la nul de a kár le het sé -
ges be kö vet ke zé sé nek a tu da tá ban el kö ve tett cse lek mény -
re vagy mu lasz tás ra ve zet he tõ vissza.

3.  § A 2.  § sze rin ti igé nyek nél az el évü lé si idõ el kez dõ -
dik:

a) a tel jes el ve szés  miatti kár té rí tés ese tén a 22. cikk
3.  §-ában meg ál la pí tott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ ti zen ne -
gye dik na pon;

b) a rész le ges el ve szés, sé rü lés vagy ké se del mes ki -
szol gál ta tás  miatti kár té rí tés ese tén a ki szol gál ta tás nap -
ján;

c) az uta sok szál lí tá sá ra vo nat ko zó min den más eset ben 
a me net jegy ér vé nyes sé ge le jár tá nak a nap ján.

Az el évü lé si idõ kez dõ nap ja az el évü lé si idõ be nem
szá mít bele.

4.  § Ha az 55. cikk nek meg fele lõen, a szük sé ges mel lék -
le tek csa to lá sá val a fu va ro zó hoz igényt nyúj ta nak be, az
el évü lés szü ne tel ad dig a na pig, ame lyen a fu va ro zó az
igényt írás ban el uta sít ja, és a mel lék le te ket vissza kül di. Ha 
a fu va ro zó az igény egy ré szét el is me ri, az el évü lés az
igény még vi ta tott ré sze te kin te té ben fo lyik to vább. Az
igény vagy a vá lasz át vé te lé nek, va la mint a mel lék le tek
vissza adá sá nak bi zo nyí tá sa azt a fe let ter he li, aki erre a
tény re hi vat ko zik. Az ugyan ar ra a kö ve te lés re vo nat ko zó
to váb bi igé nyek az el évü lést nem szü ne tel te tik.

5.  § El évült igény vi szont ke re set vagy ki fo gás út ján sem 
ér vé nye sít he tõ.

6.  § Az el évü lés szü ne te lé sé re és fél be sza ka dá sá ra
egyéb ként a nem ze ti jog irány adó.
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VII. Cím

FUVAROZÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK

61. cikk

A menet- és viteldíj felosztása

1.  § Min den fu va ro zó kö te les az ér de kelt fu va ro zók nak
azok ból a me net- és vi tel dí jak ból, ame lye ket be sze dett
vagy be kel lett vol na szed nie, az õket meg il le tõ részt ki fi -
zet ni. A ki fi ze tés mód ját a fu va ro zók egy más közt meg ál -
la po dás sal rög zí tik.

2.  § A 6. cikk 3.  §-át, a 16. cikk 3.  §-át és a 25. cik ket a
rész fu va ro zók kö zöt ti kap cso la tok ra is al kal maz ni kell.

62. cikk

Visszkereseti jog

1.  § Azt a fu va ro zót, aki a je len Egy sé ges Sza bá lyok ér -
tel mé ben kár té rí tést fi ze tett, a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
figye lembe véte lével vissz ke re se ti jog il le ti meg a szál lí -
tás ban részt vett fu va ro zók kal szem ben:

a) az a fu va ro zó, aki a kárt okoz ta, egye dül fe le lõs
azért;

b) ha a kárt több fu va ro zó okoz ta, mind egyik az ál ta la
oko zott ká rért fe le lõs; ha ilyen meg kü lön böz te tés nem le -
het sé ges, a kár té rí tés a fu va ro zók kö zött a c) pont alap ján
osz lik meg;

c) ha nem bi zo nyít ha tó, hogy a kárt me lyik fu va ro zó
okoz ta, a kár té rí tés a szál lí tás ban részt vett összes fu va ro -
zó kö zött osz lik meg, ki vé ve azo kat, akik bi zo nyít ják,
hogy a kárt nem õk okoz ták; a fel osz tás a me net- és vi tel -
díj nak az egyes fu va ro zók ra esõ ré szei ará nyá ban tör té nik.

2.  § Bár mely fu va ro zó fi ze tés kép te len sé ge ese té ben, az
õt ter he lõ, de ál ta la meg nem fi ze tett rész let a szál lí tás ban
részt vett összes töb bi fu va ro zó kö zött a szál lí tá si díj nak az 
egyes fu va ro zók ra esõ ré szei ará nyá ban osz lik meg.

63. cikk

Visszkereseti eljárás

1.  § A 62. cikk sze rin ti vissz ke re se ti jo got gya kor ló fu -
va ro zó ál tal tel je sí tett ki fi ze tés jog sze rû sé gét az a fu va ro -
zó, aki el len a vissz ke re se ti jo got ér vé nye sí tik, nem vi tat -
hat ja, ha a kár té rí tést bí ró ság ál la pí tot ta meg, és az utób bi
fu va ro zó nak, az el já rás ról való sza bály sze rû ér te sí tés út ján 
le he tõ vé tett ék, hogy az el já rás ba be avat koz zék. Az ér te sí -
tés és a be avat ko zás ha tár ide jét az alap per bí ró sá ga ál la pít -
ja meg.

2.  § An nak a fu va ro zó nak, aki vissz ke re se ti jo got gya ko -
rol, ugyan ab ban az el já rás ban kell ér vé nye sí te nie az igé nye it
min den fu va ro zó val szem ben, aki vel nem egye zett meg; el -
len ke zõ eset ben el ve szí ti a vissz ke re se ti jo gát azok kal a fu va -
ro zók kal szem ben, akik el len nem in dí tott el já rást.

3.  § A bí ró ság nak ugyan ab ban az íté let ben kell ha tá -
roz nia az elé ter jesz tett összes vissz ke re se ti igény te kin -
te té ben.

4.  § Az a fu va ro zó, aki vissz ke re se ti jo gát ér vé nye sí te ni
kí ván ja, an nak a tag ál lam nak a bí ró sá gá hoz for dul hat,
amely nek te rü le tén a szál lí tás ban részt ve võ fu va ro zók va -
la me lyi ké nek szék he lye, te lep he lye, vagy a szer zõ dést
meg kö tõ iro da ta lál ha tó.

5.  § Ha az el já rást több fu va ro zó el len kell in dí ta ni, a
fel pe res fu va ro zó jo go sult a 4.  § alap ján ille té kes bí ró sá -
gok kö zül ki vá lasz ta ni azt a bí ró sá got, amely elõtt az el já -
rást meg in dít ja.

6.  § A vissz ke re se ti el já rás nem kap cso lód hat össze a jo -
go sult ál tal a szál lí tá si szer zõ dés alap ján kár té rí té sért in dí -
tott el já rás sal.

64. cikk

Megállapodások a visszkereset tárgyában

A fu va ro zók a 61. és 62. cik kek tõl el té rõ, meg ál la po dá -
so kat köt het nek.

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerzõdésre
vonatkozó Egységes Szabályok

(CIM – az Egyezmény B Függeléke)

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

1.  § Je len Egy sé ges Sza bá lyo kat kell al kal maz ni min -
den díj kö te les vas úti áru fu va ro zá si szer zõ dés re – füg get le -
nül a fu va ro zá si szer zõ dést kötõ fe lek szék he lyé tõl és ál -
lam pol gár sá gá tól –, ha az áru át vé te lé nek he lye és az áru
ki szol gál ta tá sá nak he lye két kü lön tag ál lam te rü le tén van.

2.  § Je len Egy sé ges Sza bá lyo kat kell al kal maz ni azok ra
a díj kö te les vas úti áru fu va ro zá si szer zõ dé sek re is, ame -
lyek nél az áru át vé te lé nek he lye és az áru ki szol gál ta tá sá -
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nak he lye két kü lön bö zõ ál lam te rü le tén van, ame lyek kö -
zül leg alább az egyik tag ál lam, és a szer zõ dõ fe lek meg -
egyez nek ab ban, hogy a szer zõ dés a je len Egy sé ges Sza bá -
lyok ha tá lya alá esik.

3.  § Ha egy adott szer zõ dés alá tar to zó nem zet kö zi fu va ro -
zás a ha tá ron át me nõ vas úti fu va ro zás ki egé szí té se ként egy
tag ál lam bel sõ for gal má ban le bo nyo lí tott köz úti vagy bel ví zi
ha jó zá si út vo na lon tör té nõ fu va ro zást is ma gá ba fog lal, ezek -
re is a je len Egy sé ges Sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

4.  § Ha egy adott szer zõ dés alá tar to zó nem zet kö zi fu va -
ro zás a vas úti fu va ro zás ki egé szí té se ként ten ge ri vagy a
ha tá ron át me nõ bel ví zi ha jó zá si út vo na lon tör té nõ fu va ro -
zást is ma gá ba fog lal, a je len Egy sé ges Sza bá lyo kat kell
al kal maz ni, ha a ten ge ri vagy bel ví zi fu va ro zás a COTIF
Egyez mény 24. cik ké nek 1.  §-ában meg adott vo nal jegy zé -
ké ben sze rep lõ út vo na lon tör té nik.

5.  § Je len Egy sé ges Sza bá lyok nem al kal maz ha tók a két
szom szé dos tag ál lam te rü le tén ta lál ha tó ál lo má sok kö zöt ti 
fu va ro zás ra, ha ezen ál lo má sok inf ra struk tú rá ját, a két ál -
lam kö zül csak az egyik jog ha tó sá ga alá tar to zó – egy vagy 
több – inf ra struk tú ra-ke ze lõ üze mel te ti.

6.  § Min den ál lam, amely a je len Egy sé ges Sza bá lyok hoz
ha son ló va la mely nem zet kö zi vas úti áru fu va ro zá si egyez -
mény ré sze se, ami kor az Egyez mény hez való csat la ko zá sát
kéri, fenn tart hat ja, hogy a je len Egy sé ges Sza bá lyo kat a te rü -
le tén ta lál ha tó vas úti inf ra struk tú ra csak egy ré szén tör té nõ
fu va ro zás ra fog ja al kal maz ni. A vas úti inf ra struk tú rá nak ezt
a ré szét pon to san meg kell ha tá roz ni, és an nak egy tag ál lam
vas úti inf ra struk tú rá já hoz kell csat la koz nia. Ha egy ál lam a
fent em lí tett fenn tar tás sal élt, a je len Egy sé ges Sza bá lyo kat
csak ab ban az eset ben kell al kal maz ni, ha

a) az áru át vé te lé nek vagy ki szol gál ta tá sá nak he lye,
va la mint a fu va ro zá si szer zõ dés ben ki je lölt út vo nal a meg -
adott inf ra struk tú rán ta lál ha tó,

b) a meg adott inf ra struk tú ra két tag ál lam inf ra struk tú -
rá ját kap csol ja össze, és a fu va ro zá si szer zõ dés ben azt
tran zit fu va ro zá si út vo nal ként je löl ték ki.

7.  § A 6.  § sze rin ti fenn tar tást tevõ tag ál lam a le té te mé -
nyes ér te sí té sé vel bár mi kor vissza von hat ja azt. Ez a
vissza vo nás at tól a nap tól szá mí tott egy hó nap pal lép ha -
tály ba, ame lyen a le té te mé nyes er rõl a tag ál la mo kat ér te sí -
tet te. A nyi lat ko zat ha tá lyát vesz ti, ha a 6.  § elsõ mon da tá -
ban em lí tett egyez mény az adott tag ál lam vo nat ko zá sá ban
ha tá lyát vesz ti.

2. cikk

Közjogi elõ írások

Arra a fu va ro zás ra, amely re a je len Egy sé ges Sza bá lyok 
vo nat koz nak, a köz jo gi elõ írások is ér vé nye sek ma rad nak,

kü lö nö sen a ve szé lyes áruk fu va ro zá sá ra vo nat ko zó elõ -
írások, va la mint a vám jo gi és az ál la tok vé del mé re vo nat -
ko zó elõ írások.

3. cikk

Meghatározások

Je len Egy sé ges Sza bá lyok vo nat ko zá sá ban
a) ,,fu va ro zó”: az a szer zõ dõ fu va ro zó, aki vel a fel adó

az Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó fu va ro zá si szer -
zõ dést meg kö töt te, vagy az a rész fu va ro zó, aki ugyan en -
nek a szer zõ dés nek az alap ján fe le lõs;

b) ,,fu va ro zás-tel je sí té si se géd”: az a fu va ro zó, aki nem 
kö tött a fel adó val fu va ro zá si szer zõ dést, de akit egé szé ben
vagy rész ben az a) pont ban meg ha tá ro zott fu va ro zó meg -
bí zott a vas úti fu va ro zás tel je sí té sé vel;

c) ,,Ál ta lá nos Fu va ro zá si Fel té te lek”: azok a fu va ro zó
ál tal al kal ma zott, min den tag ál lam ban ha tá lyos ál ta lá nos
fel té te lek vagy díj sza bá sok, ame lyek a fu va ro zá si szer zõ -
dés meg kö té sé vel a szer zõ dés szer ves ré szé vé vál nak;

d) ,,in ter mo dá lis fu va ro zá si egy ség”: olyan kon té ner, cse -
re szek rény, nyer ges pót ko csi vagy más ha son ló ra ko mány -
egy ség, ame lyet in ter mo dá lis fu va ro zás ban hasz nál nak.

4. cikk

Eltérések

1.  § A tag ál la mok ki zá ró lag a ha tár két ol da lán fek võ
olyan ál lo má sok kö zöt ti fu va ro zás ra köt het nek a je len
Egy sé ges Sza bá lyok tól el té rõ meg ál la po dást, ame lyek kö -
zött köz bül sõ ál lo más nincs.

2.  § A két tag ál lam kö zöt ti fu va ro zás ese té ben, – ha az
olyan ál lam te rü le tén ha lad át, amely nem tag ál lam –, az
érin tett ál la mok köt het nek olyan meg ál la po dá so kat, ame -
lyek el tér nek a je len Egy sé ges Sza bá lyok tól.

3.  § Az 1. és a 2.  §-ok ban em lí tett meg ál la po dá so kat, va -
la mint ezek ha tály ba lé pé sét be kell je len te ni a Nem zet kö zi 
Vas úti Fu va ro zás ügyi Ál lam kö zi Szer ve zet nek. A Szer ve -
zet Fõ tit ká ra tá jé koz tat ja er rõl a tag ál la mo kat és az érin tett
vál la la to kat.

5. cikk

Kötelezõ jog

Ha a je len Egy sé ges Sza bá lyok nem ren del kez nek más -
ként, sem mis és ér vény te len min den olyan ren del ke zés,
amely köz vet le nül vagy köz vet ve el tér a je len Egy sé ges
Sza bá lyok tól. E ren del ke zé sek sem mis sé ge nem je len ti a
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fu va ro zá si szer zõ dés más ren del ke zé se i nek a sem mis sé -
gét. Ugyan ak kor bár mely fu va ro zó vál lal hat na gyobb fe le -
lõs sé get és ter he sebb kö te le zett sé get, mint ami lyet a je len
Egy sé ges Sza bá lyok elõ ír nak.

II. Cím

A FUVAROZÁSI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSE 
ÉS TELJESÍTÉSE

6. cikk

Fuvarozási szerzõdés

1.  § A fu va ro zó a fu va ro zá si szer zõ dés sel arra vál lal kö -
te le zett sé get, hogy az árut dí ja zás el le né ben a ren del te té si
hely re fu va roz za, és ott az át ve võ nek át ad ja.

2.  § A fu va ro zá si szer zõ dést egy egy sé ges min ta alap ján 
ki ál lí tott fu var le vél iga zol ja. A fu var le vél hi á nya, sza bály -
ta lan sá ga vagy el ve szé se nem érin ti sem a szer zõ dés lé te -
zé sét, sem ér vé nyes sé gét, amely ilyen eset ben is a je len
Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zik.

3.  § A fu var le ve let a fel adó és a fu va ro zó írja alá. Az alá -
írás bé lyeg zõ le nyo mat tal, gépi köny ve lé si jel lel vagy más
meg fe le lõ mó don he lyet te sít he tõ.

4.  § A fu va ro zó nak a fu var le vél má sod pél dá nyán al kal -
mas mó don ta nú sí ta nia kell, hogy az árut át vet te, és a má -
sod pél dányt a fel adó nak át kell ad nia.

5.  § A fu var le vél hez nem fû zõd nek a ha jó rak le vél hez
ha son ló jog ha tá sok.

6.  § A fu var le ve let min den egyes kül de mény re ki kell
ál lí ta ni. Egy fu var le vél csak egy vas úti ko csi ra ko má nyá ra
ér vé nyes, ki vé ve, ha a fel adó és a fu va ro zó más képp ál la -
po dik meg.

7.  § Ha egy fu va ro zás az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le tét
érin ti, vagy olyan te rü le tet, amely re a kö zös tran zi telj árást al -
kal maz zák, min den kül de mény hez olyan fu var le ve let kell
mel lé kel ni, amely meg fe lel a 7. cikk kö ve tel mé nye i nek.

8.  § A fu va ro zók nem zet kö zi szö vet sé gei – egyet ér tés -
ben a fu va roz ta tók nem zet kö zi szö vet sé ge i vel, va la mint
bár mely gaz da sá gi in teg rá ci ós kor mány kö zi szer ve zet tel,
amely sa ját vám jo gi sza bá lyo zást al kal maz – egy sé ges fu -
var le vél for ma nyom tat ványt dol goz nak ki.

9.  § A fu var le vél és an nak má sod pél dá nya ki ál lít ha tó
olyan elekt ro ni kus adat be vi tel for má já ban is, amely ol vas -
ha tó írás je lek ké ala kít ha tó. Az adat be vi tel nél és az adat ke -
ze lés nél al kal ma zott el já rá sok nak funk ci o ná lis szem pont -

ból egyen ér té kû nek kell len ni ük, kü lö nö sen ami az ada tok
ál tal meg tes te sí tett fu var le vél bi zo nyí tó ere jét il le ti.

7. cikk

A fuvarlevél tartalma

1.  § A fu var le vél az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
a) ki ál lí tá sá nak he lye és ide je;
b) a fel adó neve és címe;
c) a fu va ro zá si szer zõ dést meg kö tõ fu va ro zó neve és

címe;
d) an nak a sze mély nek a neve és címe, aki nek az árut

tény le ge sen át ad ták, ha az nem a c) pont ban em lí tett fu va -
ro zó;

e) az áru át vé te lé nek he lye és ide je;
f) az áru ki szol gál ta tá sá nak he lye;
g) az át ve võ neve és címe;
h) az áru meg ne ve zé se és a cso ma go lás mód já nak le írá -

sa, to váb bá ve szé lyes áruk ese té ben a Ve szé lyes Áruk
Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá sá ról  szóló Sza bály zat (RID)
sze rin ti le írás;

i) da rab áru ese tén az áru da ra bok szá ma és a kül de mé -
nyek azo no sí tá sá hoz szük sé ges je lö lé sek és szá mo zás;

j) a vas úti ko csi szá ma, amennyi ben a fu va ro zás ko csi -
ra ko mány ként tör té nik;

k) a sa ját ke re ke in futó vas úti jár mû vek szá ma,
amennyi ben azo kat áru ként ad ták fel a fu va ro zás ra;

l) in ter mo dá lis fu va ro zá si egy ség ese tén a ka te gó ria, a
szám vagy egyéb, az azo no sí tás hoz szük sé ges jel lem zõk;

m) az áru brut tó tö me ge vagy más for má ban meg adott
mennyi sé ge;

n) a vám- vagy más ál lam igaz ga tá si ha tó sá gok ál tal
meg kö ve telt ira tok rész le tes lis tá ja, ame lye ket a fu var le -
vél hez csa tol tak, vagy ame lyek a fu va ro zó ré szé re a hi va -
ta lo san meg ne ve zett ha tó ság nál vagy a szer zõ dés ben meg -
je lölt szerv nél ren del ke zé sé re áll nak;

o) a fu va ro zás sal kap cso la tos költ sé gek, (fu var díj,
egyéb költ sé gek, vám és más, a szer zõ dés meg kö té se után
a ki szol gál ta tá sig fel me rü lõ költ sé gek), amennyi ben eze -
ket az át ve võ nek kell ki fi zet nie, vagy bár mi lyen más uta -
lás arra, hogy a költ sé ge ket az át ve võ fi ze ti;

p) az a ki je len tés, hogy a fu va ro zás – bár mi lyen ez zel
el len té tes ren del ke zés tõl füg get le nül – a je len Egy sé ges
Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zik.

2.  § A fu var le vél szük ség sze rint a kö vet ke zõ ada to kat
is tar tal maz za:

a) ha a fu va ro zást rész fu va ro zók vég zik, an nak a fu va -
ro zó nak a meg je lö lé se, aki az árut ki szol gál tat ni kö te les,
amennyi ben be le egye zett abba, hogy ezt a fu var le vél be
be je gyez zék;

b) azok a költ sé gek, ame lyek ki fi ze té sét a fel adó vál lal ja;
c) az után vét össze ge;
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d) az áru be val lott ér té ke és a ki szol gál ta tá si ér dek be -
val lás össze ge;

e) a fu va ro zás meg ál la po dás sze rin ti ha tár ide je;
f) a meg ál la po dás sze rin ti út vo nal;
g) az 1.  § n) pont já ban nem em lí tett ira tok lis tá ja, ame -

lye ket a fu va ro zó nak át ad tak;
h) a fel adó be jegy zé sei a vas úti ko csin ál ta la al kal ma -

zott zá rak szá má ról és je lö lé sé rõl.

3.  § A szer zõ dõ fe lek min den egyéb ál ta luk hasz nos nak
ítélt ada tot be je gyez het nek a fu var le vél be.

8. cikk

Felelõsség a fuvarlevélbe bejegyzett adatokért

1.  § A fel adó fe le lõs a fu va ro zó ra há ru ló összes költ sé -
gért és ká rért, ami az aláb bi ak ból ered:

a) a fel adó ál tal a fu var le vél be írt ada tok hely te le nek,
pon tat la nok, hi á nyo sak, vagy nem a ki je lölt hely re van nak
be je gyez ve, vagy

b) a fel adó el mu lasz tot ta a RID ál tal elõ írt ada to kat be -
je gyez ni.

2.  § Ha a fel adó ké ré sé re a fu va ro zó a fu var le vél be be -
jegy zé se ket tesz, azt el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig úgy kell te -
kin te ni, hogy a fel adó ne vé ben járt el.

3.  § Ha a fu var le vél nem tar tal maz za a 7. cikk 1.  §-ának
p) pont ja sze rin ti ki je len tést, a fu va ro zó fe lel min den olyan 
költ sé gért és ká rért, amely a ren del ke zés re jo go sul tat a
mu lasz tás  miatt érte.

9. cikk

Veszélyes áru

Ha a fel adó el mu laszt ja be je gyez ni a RID ál tal elõ írt
ada to kat, a fu va ro zó – ahogy a kö rül mé nyek meg kö ve te -
lik – bár mi kor ki rak hat ja, meg sem mi sít he ti vagy ár tal mat -
lan ná te he ti az árut, anél kül, hogy kár té rí tést fi zet ne, ki vé -
ve, ha az áru át vé te lé nél tu dott ar ról, hogy ve szé lyes ter -
mé sze tû.

10. cikk

Költségek fizetése

1.  § Amennyi ben a fel adó és a fu va ro zó nem ál la pod nak
meg más képp, a költ sé ge ket (fu var díj, egyéb dí jak, vám és
más, a szer zõ dés meg kö té sé tõl az áru ki szol gál ta tá sá ig fel -
me rü lõ költ ség) a fel adó fi ze ti.

2.  § Ha a fel adó és a fu va ro zó kö zöt ti meg ál la po dás ér -
tel mé ben a költ sé ge ket az át ve võ fi ze ti, és az át ve võ sem a
fu var le ve let nem vet te át, sem jo ga it nem ér vé nye sí tet te a
17. cikk 3.  § sze rint, sem a fu va ro zá si szer zõ dést nem mó -
do sí tot ta a 18. cikk ér tel mé ben, ak kor a költ sé ge ket to -
vább ra is a fel adó kö te les fi zet ni.

11. cikk

Vizsgálat

1.  § A fu va ro zó bár mi kor jo go sult meg vizs gál ni, hogy a
fu va ro zá si fel té te le ket be tar tot ták-e, és hogy a kül de mény
meg egye zik-e a fel adó ál tal a fu var le vél be be írt ada tok kal. 
Ha a vizs gá lat érin ti a kül de mény tar tal mát, azt le he tõ ség
sze rint a jo go sult je len lé té ben kell vé gez ni; amennyi ben ez 
nem le het sé ges, a fu va ro zó két füg get len ta nút von be, ki -
vé ve, ha ab ban a tag ál lam ban, ahol a vizs gá lat tör té nik, a
jog sza bá lyok és elõ írások más ként ren del kez nek.

2.  § Ha a kül de mény nem egye zik meg a fu var le vél be
be jegy zett ada tok kal, vagy nem tar tot ták meg a fel té te le -
sen fu va roz ha tó áruk fu va ro zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket, a vizs gá lat ered mé nyét fel kell tün tet ni a kül de -
ményt kí sé rõ fu var le vél má so la tán, és ha a fu var le vél má -
sod pél dá nya még a fu va ro zó bir to ká ban van, azon is. Eb -
ben az eset ben a vizs gá lat költ sé gei az árut ter he lik,
amennyi ben azo kat azon nal ki nem fi ze tik.

3.  § Ha a be ra kást a fel adó vég zi, joga van kér ni, hogy a
fu va ro zó el len õriz ze az áru ál la po tát, cso ma go lá sát, a fu -
var le vé len sze rep lõ be jegy zé sek pon tos sá gát az áru da ra -
bok szá má ra, je lö lé sé re és szá mo zá sá ra vo nat ko zó an, va -
la mint a brut tó tö me get, il let ve a más ként fel tün te tett
mennyi sé get. A fu va ro zó csak ak kor kö te les a vizs gá la tot
el vé gez ni, ha eh hez meg fe le lõ esz kö zök kel ren del ke zik. A 
fu va ro zó kö ve tel he ti a vizs gá lat költ sé ge i nek a ki fi ze té sét. 
A vizs gá lat ered mé nyét a fu var le vé len fel kell tün tet ni.

12. cikk

A fuvarlevél bizonyító ereje

1.  § A fu var le vél az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig iga zol ja a
fu va ro zá si szer zõ dés meg kö té sét, fel té te le it és az áru nak a
fu va ro zó ál ta li át vé te lét.

2.  § Ha a fu va ro zó vég zi a be ra kást, a fu var le vél – el len -
ke zõ bi zo nyí tá sig – ta nú sít ja az áru ál la po tát és cso ma go -
lá sát, úgy, ahogy azt a fu var le vél re be je gyez ték, vagy ha
ilyen be jegy zé sek nin cse nek, azt, hogy a fu va ro zó ál ta li át -
vé te le kor az áru lát ha tó lag jó ál la pot ban volt, és hogy az
áru da ra bok szá má ra, je lö lé sé re és szá mo zá sá ra, va la mint
az áru brut tó tö me gé re vagy a más ként fel tün te tett mennyi -
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sé gé re vo nat ko zó an a fu var le vé len sze rep lõ be jegy zé sek
pon to sak.

3.  § Ha a fel adó vég zi a be ra kást, a fu var le vél – el len ke -
zõ bi zo nyí tá sig – ta nú sít ja az áru nak a fu var le vél be be -
jegy zett ál la po tát és cso ma go lá sát, vagy ha ilyen be jegy -
zés nincs, az áru lát ha tó lag jó ál la po tát, és – ha a fu va ro zó a 
ra ko mányt vizs gál ta és a vizs gá lat té nyét és ered mé nyét a
fu var le vél re rá ve zet te – a 2.  §-ban em lí tett ki je len té sek he -
lyes sé gét.

4.  § Ez zel szem ben a fu var le vél nem a fen ti ek sze rin ti
bi zo nyí ték, ha azon meg ala po zott fenn tar tást je gyez tek be. 
Meg ala po zott fenn tar tás nak szá mít, ha a fu va ro zó nak
nincs meg fe le lõ esz kö ze arra, hogy el len õriz ze: a kül de -
mény meg fe lel-e a fu var le vé len fel tün te tett be jegy zé sek -
nek.

13. cikk

Az áru berakása és kirakása

1.  § A fel adó és a fu va ro zó meg ál la pod nak ab ban, hogy
ki nek a fel ada ta az áru be ra ká sa és ki ra ká sa. Ha ilyen meg -
ál la po dás nem szü le tett, az áru da ra bok be- és ki ra ká sa a
fu va ro zó fel ada ta, míg a ko csi ra ko mány nál a be ra kás a fel -
adó, a ki ra kás pe dig az át ve võ fel ada ta a ki szol gál ta tást
köve tõen.

2.  § A fel adó fe le lõs az ál ta la vég zett hi bás be ra kás min -
den kö vet kez mé nyé ért, így kö te les kü lö nö sen a fu va ro zó
eb bõl ere dõ ká rát meg té rí te ni. A hi bás be ra kás bi zo nyí tá sa 
a fu va ro zó fel ada ta.

14. cikk

Csomagolás

A fel adó fe lel a fu va ro zó val szem ben min den olyan ká -
rért és költ sé gért, amely nek a cso ma go lás hi á nya vagy a
hi bás cso ma go lás az oka, ki vé ve, ha a cso ma go lás hi á -
nyos sá ga az áru át vé te le kor szem mel lát ha tó vagy a fu va -
ro zó ál tal is mert volt, és õ erre vo nat ko zó an nem tett fenn -
tar tást.

15. cikk

Államigazgatási hatósági elõ írások teljesítése

1.  § A vám- és más ál lam igaz ga tá si ha tó ság ál tal meg -
kö ve telt elõ írásoknak a ki szol gál ta tás elõt ti tel je sí té se ér -
de ké ben a fel adó a fu var le vél hez csa tol ja vagy a fu va ro zó

ren del ke zé sé re bo csát ja a szük sé ges ira to kat, és el lát ja a
fu va ro zót az összes szük sé ges in for má ci ó val.

2.  § A fu va ro zó nem kö te les el len õriz ni, hogy az ira tok
és az in for má ci ók pon to sak és elég sé ge sek-e. A fel adó fe -
lel a fu va ro zó val szem ben min den olyan ká rért, amely
 abból szár ma zik, hogy az em lí tett ira tok vagy in for má ci ók
hi á nyoz nak, hi á nyo sak vagy sza bály ta la nok, ki vé ve, ha ez
a fu va ro zó hi bá ja.

3.  § A fu va ro zó fe le lõs a fu var le vél ben meg je lölt és a
fu var le vél hez csa tolt vagy a fu va ro zó nak át adott ira tok el -
vesz té sé nek vagy hely te len fel hasz ná lá sá nak kö vet kez mé -
nye i ért, ki vé ve, ha az ira tok el ve szé sét vagy azok hely te -
len fel hasz ná lá sá ból ere dõ kárt olyan kö rül mé nyek okoz -
ták, ame lye ket a fu va ro zó nem tu dott el ke rül ni, és ame lyek 
kö vet kez mé nye it nem tud ta el há rí ta ni. Mind azon ál tal a fi -
ze ten dõ kár té rí tés nem ha lad hat ja meg azt az össze get,
ame lyet az áru tel jes el ve szé se ese tén kel le ne fi zet ni.

4.  § A fel adó a fu var le vél be tett be jegy zés sel, vagy az
át ve võ a 18. cikk 3.  §-ának meg fele lõen kér he ti, hogy:

a) a vám-, vagy más ál lam igaz ga tá si ha tó ság ál tal meg -
kö ve telt elõ írások tel je sí té sé nél je len le gyen, vagy meg bí -
zott ja ál tal ma gát kép vi sel tes se, hogy min den szük sé ges
fel vi lá go sí tást és ma gya rá za tot meg tud jon adni;

b) õ maga vagy meg bí zott ja tölt se ki a vám-, vagy más
ál lam igaz ga tá si ha tó ság ál tal meg kö ve telt nyom tat vá nyo -
kat, amennyi ben an nak a tag ál lam nak a jog sza bá lyai és
elõ írásai, ahol ez tör té nik, ezt le he tõ vé te szik;

c) ha õ maga vagy meg bí zott ja je len van a vám-, vagy
más ál lam igaz ga tá si ha tó ság ál tal meg kö ve telt elõ írások
tel je sí té sé nél, vagy ha õ maga vagy meg bí zott ja töl ti ki
azo kat, a vám il le té ket és más já ru lé ko kat ki fi zet hes se,
amennyi ben an nak a tag ál lam nak a jog sza bá lyai és elõ -
írásai, ahol ez tör té nik, az ilyen ki fi ze tést le he tõ vé te szik.

Ilyen ese tek ben sem a fel adó, sem az áru fe lett ren del ke -
zé si jog gal bíró át ve võ, sem meg bí zott juk nem ve he ti bir -
to ká ba az árut.

5.  § Amennyi ben a vám-, vagy más ál lam igaz ga tá si ha -
tó ság ál tal meg kö ve telt elõ írások tel je sí té sét a fel adó ál tal
meg je lölt he lyen a ha tá lyos elõ írások nem te szik le he tõ vé,
vagy ha e cél ból a fel adó olyan el já rást írt elõ, amely nem
tel je sít he tõ, a fu va ro zó a jo go sult ér de kei szem pont já ból
leg ked ve zõbb nek tûnõ in téz ke dést kö te les meg ten ni és ér -
te sí te nie kell a fel adót a meg tett in téz ke dé se i rõl.

6.  § Ha a fel adó vál lal ta a vám il le ték ki fi ze té sét, a fu va -
ro zó a vám ha tó sá gi elõ írásokat vá lasz tá sa sze rint vagy a
fu va ro zás köz ben, vagy a ren del te té si ál lo má son tel je sí ti.

7.  § Ugyan ak kor a fu va ro zó az 5.  § sze rint jár hat el, ha
az át ve võ a fu var le ve let a ren del te té si ál lo má son ha tá lyos
sza bá lyok ál tal meg adott ha tár idõn be lül nem vet te át.
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8.  § A fel adó kö te les be tar ta ni az áru cso ma go lá sá ra és
pony vá zá sá ra vo nat ko zó vám-, vagy más ál lam igaz ga tá si
ha tó sá gi elõ írásokat. Ha a fel adó nem cso ma gol ta és pony -
váz ta az elõ írásoknak meg fele lõen az árut, a fu va ro zó jo -
go sult ezt meg ten ni; az eb bõl szár ma zó költ sé gek az árut
ter he lik.

16. cikk

Fuvarozási határidõk

1.  § A fu va ro zá si ha tár idõt a fel adó és a fu va ro zó kö zö -
sen ál la pít ja meg. Ha er rõl nem szü le tik meg ál la po dás, a
fu va ro zá si ha tár idõ nem le het hosszabb, mint ami a
2–4.  §-ok al kal ma zá sá ból adó dik.

2.  § A 3. és 4.  § ki vé te lé vel a leg hosszabb fu va ro zá si ha -
tár idõk a kö vet ke zõk:

a) a ko csi ra ko má nyok ra
– ke ze lé si idõ  12 óra,
– fu va ro zá si ha tár idõ min den meg kez -

dett 400 km-re 24 óra;
b) da rab áru ese tén

– ke ze lé si idõ 24 óra,
 – fu va ro zá si ha tár idõ min den meg kez -

dett 200 km-re 24 óra.
A tá vol sá gok a meg ál la po dás ban rög zí tett út vo nal ra vo -

nat koz nak, en nek hi á nyá ban a le het sé ges leg rö vi debb út -
vo nal ra.

3.  § A fu va ro zó a kö vet ke zõ ese tek ben meg ha tá ro zott
idõ tar tam ra pót ha tár idõ ket ál la pít hat meg:

a) azok ra a kül de mé nyek re, ame lye ket a kö vet ke zõk
sze rint fu va roz nak

– el té rõ nyom tá vú vo na la kon,
– ten ge ri vagy bel ví zi úton,
– köz úton, ha nincs vas úti össze köt te tés;
b) olyan rend kí vü li kö rül mé nyek ese té ben, ame lyek a

for ga lom rend kí vü li meg nö ve ke dé sét idé zik elõ, vagy az
üzem ben rend kí vü li ne héz sé ge ket okoz nak.

A pót ha tár idõk hosszát az Ál ta lá nos Fu va ro zá si Fel té te -
lek ben fel kell tün tet ni.

4.  § A fu va ro zá si ha tár idõ az áru át vé te lé tõl kez dõ dik;
és a fu va ro zó hi bá ján kí vü li vá ra ko zás ide jé vel meg -
hosszab bo dik. A fu va ro zá si ha tár idõ szü ne tel va sár nap és
a tör vényes ün nep na po kon.

17. cikk

Kiszolgáltatás

1.  § A fu va ro zó kö te les a tel je sí tés he lyén az át ve võ nek
a fu var le ve let át ad ni és az árut ki szol gál tat ni, át vé te li el is -

mer vény és a fu va ro zá si szer zõ dés alap ján járó össze gek
meg fi ze té se el le né ben.

2.  § Az áru nak az át ve võ ré szé re tör tént ki szol gál ta tá sá -
val egyen ér té kû, ha a tel je sí tés he lyén ha tá lyos elõ -
írásoknak meg fele lõen:

a) az árut nem a fu va ro zó fel ügye le te alatt álló épü let -
ben vagy rak tár ban ad ják át a vám-, vagy adó ha tó ság nak,

b) az árut a fu va ro zó nak rak tá ro zás ra át ad ják, vagy va -
la mely szál lít má nyo zó nál le tét be he lye zik, vagy köz rak -
tár ban he lye zik el.

3.  § Az áru nak a ren del te té si ál lo más ra való meg ér ke zé -
se után az át ve võ kér he ti a fu va ro zó tól, hogy a fu var le ve let 
adja át és az árut szol gál tas sa ki a ré szé re. Ha az áru el ve -
szé sét ál la pí tot ták meg, vagy ha az áru a 29. cikk 1.  §-ában
meg ál la pí tott ha tár idõ le jár tá ig nem ér ke zett meg, az át ve -
võ jo go sult a fu va ro zó val szem ben a fu va ro zá si szer zõ dés -
bõl ere dõ jo ga it sa ját ne vé ben ér vé nye sí te ni.

4.  § A jo go sult az áru át vé te lét még a fu var le vél át vé te le
és a fu va ro zá si szer zõ dés bõl ere dõ költ sé gek meg fi ze té se
után is mind ad dig meg ta gad hat ja, amíg va la mely ál ta la ál -
lí tott hi ány vagy kár meg ál la pí tá sa cél já ból a kí vánt vizs -
gá lat meg nem tör té nik.

5.  § Egyéb ként az áru ki szol gál ta tá sa a tel je sí tés he lyén
ér vé nyes elõ írásoknak meg fele lõen tör té nik.

6.  § Ha az árut anél kül szol gál tat ták ki, hogy az után vé -
tet elõ ze tesen be szed ték vol na, a fu va ro zó kö te les a fel adót 
kár ta la ní ta ni az árut ter he lõ után vét össze gé nek ere jé ig, ez
azon ban nem érin ti az át ve võ vel szem be ni vissz ke re se ti
jo gát.

18. cikk

Az áru feletti rendelkezési jog

1.  § A fel adó nak joga van az áru fe lett ren del kez ni és
utó la gos ren del ke zé sek kel mó do sí ta ni a fu va ro zá si szer -
zõ dést. A fel adó kér he ti a fu va ro zó tól, hogy:

a) ne foly tas sa a fu va ro zást;
b) ha lassza el a ki szol gál ta tást;
c) más át ve võ nek szol gál tas sa ki az árut, mint aki a fu -

var le vé len fel van tün tet ve;
d) a vas út az árut ne a fu var le vél ben meg je lölt tel je sí té -

si he lyen, ha nem va la mely más he lyen szol gál tas sa ki.

2.  § A fel adó joga a fu va ro zá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra
meg szû nik, még ak kor is, ha a fu var le vél má sod pél dá nya
az õ bir to ká ban van, ha az át ve võ:

a) a fu var le ve let ki vál tot ta;
b) az árut át vet te;
c) a 17. cikk 3.  §-a sze rint ér vé nye sí tet te a jo gát;
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d) a 3.  §-ban fog lal tak sze rint uta sí tás adá sá ra jo go sult;
et tõl kezd ve a fu va ro zó az át ve võ uta sí tá sa it és ren del ke -
zé se it kö te les tel je sí te ni.

3.  § A fu va ro zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak joga az át ve -
võt már a fu var le vél ki ál lí tá sá tól kez dõ dõ en meg il le ti, ki -
vé ve, ha a fel adó ez zel el len ke zõ uta sí tást je gyez be a fu -
var le vél be.

4.  § Az át ve võ joga a fu va ro zá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra 
meg szû nik, ha

a) a fu var le ve let ki vál tot ta;
b) az árut át vet te;
c) jo ga it a 17. cikk 3.  §-a ér tel mé ben ér vé nye sí tet te;
d) az 5.  § ér tel mé ben úgy ren del ke zik, hogy az árut más 

sze mély nek kell ki szol gál tat ni, és ez a sze mély a 17. cikk
3.  §-a sze rint jo ga it ér vé nye sí ti.

5.  § Ha az át ve võ úgy ren del ke zett, hogy az árut más
sze mély nek kell ki szol gál tat ni, ez a sze mély nem jo go sult
a fu va ro zá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra.

19. cikk

A rendelkezési jog gyakorlása

1.  § Ha a fel adó vagy a 18. cikk 3.  §-a sze rin ti eset ben az
át ve võ utó la gos ren del ke zés sel kí ván ja a fu va ro zá si szer -
zõ dést mó do sí ta ni, be kell mu tat nia a fu va ro zó nak a fu var -
le vél má sod pél dá nyát, ame lyen fel kell tün tet ni a mó do sí -
tá so kat.

2.  § A fel adó vagy – a 18. cikk 3.  §-a sze rin ti eset -
ben – az át ve võ meg té rí ti a fu va ro zó nak az utó la gos ren -
del ke zé sek vég re haj tá sá ból szár ma zó költ sé ge ket és kárt.

3.  § Az utó la gos ren del ke zé sek vég re haj tá sá nak le het -
sé ges nek, jog sze rû nek és éssze rû en el vár ha tó nak kell len -
nie, ami kor a ren del ke zé sek el jut nak ah hoz, aki nek azo kat
vég re kell haj ta nia, és nem za var hat ják a fu va ro zó vál lal -
ko zá sá nak nor má lis mû kö dé sét, to váb bá nem okoz hat nak
kárt más kül de mé nyek fel adó i nak vagy át ve võ i nek.

4.  § Az utó la gos ren del ke zé sek nem ve zet het nek a kül -
de mény meg osz tá sá hoz.

5.  § Ha a 3.  §-ban fog lal tak alap ján a fu va ro zó nem tud ja 
vég re haj ta ni a ka pott ren del ke zé se ket, azon nal ér te sí te ni
kö te les azt, aki tõl a ren del ke zé sek szár maz nak.

6.  § A fu va ro zó hi bá ja ese tén fe le lõs a ren del ke zés nem
vagy nem meg fe le lõ vég re haj tá sá nak a kö vet kez mé nye i ért.
Ma ga sabb kár té rí tés re azon ban nem kö te les, mint amely az
áru el ve szé se ese té ben jár.

7.  § Ha a fu va ro zó a fel adó utó la gos ren del ke zé sé nek
anél kül tesz ele get, hogy a fu var le vél má sod pél dá nyá nak a 
be mu ta tá sát meg kö ve tel né, az át ve võ vel szem ben fe lel
min den az át ve võt ért ká rért, ha a má sod pél dányt az át ve -
võ nek át ad ták. Ma ga sabb kár té rí tés re azon ban nem kö te -
les, mint amely az áru el ve szé se ese té ben jár.

20. cikk

Fuvarozási akadály

1.  § Fu va ro zá si aka dály ese tén a fu va ro zó dön ti el, hogy
cél sze rû-e az áru fu va ro zá sát az út vo nal meg vál toz ta tá sá -
val foly tat ni, vagy a jo go sult ér de ké nek az fe lel meg in -
kább, ha a fu va ro zó a ren del ke zé sé re álló lé nye ges ada tok
köz lé se mel lett az uta sí tá sát kéri.

2.  § Ha a fu va ro zás foly ta tá sa nem le het sé ges, a fu va ro -
zó uta sí tást kér a ren del ke zés re jo go sult tól. Ha a fu va ro zó
nem kap uta sí tást éssze rû idõn be lül, olyan in téz ke dé se ket
kell ten nie, ame lyek meg íté lé se sze rint a ren del ke zés re jo -
go sult ér de ke i nek leg in kább meg fe lel nek.

21. cikk

Kiszolgáltatási akadály

1.  § Ki szol gál ta tá si aka dály ese tén a fu va ro zó kö te les
er rõl a fel adót ké se de lem nél kül ér te sí te ni, és tõle uta sí tást
kér ni, ki vé ve, ha a fel adó a fu var le vél be tett be jegy zés sel
kér te, hogy ki szol gál ta tá si aka dály ese tén az árut neki
küld jék vissza.

2.  § Ha a ki szol gál ta tá si aka dály meg szû nik, mi e lõtt a
fel adó uta sí tá sa a fu va ro zó hoz meg ér ke zik, az árut a át ve -
võ nek ki kell szol gál tat ni. Er rõl a fel adót ha la dék ta la nul
ér te sí te ni kell.

3.  § Ha az át ve võ az áru át vé te lét meg ta gad ja, a fel adót
az uta sí tá si jog ak kor is meg il le ti, ha a fu var le vél má sod -
pél dá nyát nem tud ja be mu tat ni.

4.  § Ha a ki szol gál ta tá si aka dály az után me rül fel, hogy az
át ve võ a 18. cikk 3–5.  §-ai ér tel mé ben a fu va ro zá si szer zõ -
dést mó do sí tot ta, a fu va ro zó kö te les az át ve võt ér te sí te ni.

22. cikk

A fuvarozási és kiszolgáltatási akadályok
 következményei

1.  § A fu va ro zó ré szé re meg kell té rí te ni azo kat a költ sé -
ge ket, ame lyek azért me rül tek fel, mert
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a) uta sí tást kért,
b) a ka pott uta sí tá so kat vég re haj tot ta,
c) a kért uta sí tás nem vagy nem idõ ben ju tott el hoz zá,
d) vagy a 20. cikk 1.  §-a ér tel mé ben, ak kor is, ha a fu va -

ro zó úgy ho zott dön tést, hogy nem kért elõt te uta sí tást,
ki vé ve ak kor, ha ezek a költ sé gek a fu va ro zó hi bá já ból ke -
let kez tek.

A fu va ro zó a fu var dí jat az igény be vett út vo nal ra szed -
he ti be, és az en nek meg fe le lõ fu va ro zá si ha tár idõt igé -
nyel he ti.

2.  § A 20. cikk 2.  §-ában és a 21. cikk 1.  §-ában meg adott
ese tek ben a fu va ro zó a jo go sult költ sé gé re az árut azon nal ki -
rak hat ja. Ez zel a fu va ro zást be fe je zett nek kell te kin te ni. A
fu va ro zó ilyen eset ben kö te les az árut a jo go sult ré szé re meg -
õriz ni. Az árut har ma dik sze mély re is rá bíz hat ja és ilyen kor
csak e har ma dik sze mély el vár ha tó gon dos ság gal való ki vá -
lasz tá sá ért fe lel. A fu va ro zá si szer zõ dés alap ján járó dí jak és
az egyéb költ sé gek to vább ra is az árut ter he lik.

3.  § A fu va ro zó az árut ér té ke sít he ti, anél kül, hogy a jo -
go sult uta sí tá sa it be vár ná, ha az áru rom lan dó, vagy ál la -
po ta ezt in do kolt tá te szi, vagy ha a rak tá ro zá si költ sé gek
nem áll ná nak arány ban az áru ér té ké vel. A fu va ro zó más
eset ben is ér té ke sít he ti az árut, ha éssze rû ha tár idõn be lül
nem ka pott a jo go sult tól ez zel el len ke zõ olyan uta sí tást,
amely nek vég re haj tá sa éssze rû en el vár ha tó.

4.  § Ha az árut ér té ke sí tet ték, az el adás ból be folyt össze -
get – az árut ter he lõ költ sé gek le vo ná sa után – a jo go sult
ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni. Ha a be folyt összeg ezek nél
a költ sé gek nél ki sebb, a kü lön bö ze tet a fel adó nak kell
meg fi zet nie.

5.  § Az ér té ke sí tés ese tén al kal ma zan dó el já rást an nak a
tag ál lam nak a jog sza bá lyai és elõ írásai, il let ve szo ká sai
ha tá roz zák meg, ahol az áru ta lál ha tó.

6.  § Ha a fel adó a fu va ro zá si vagy ki szol gál ta tá si aka -
dály ese tén éssze rû idõn be lül nem ad uta sí tást, és ha a fu -
va ro zá si vagy ki szol gál ta tá si aka dályt nem le het a 2. és a
3.  §-ok nak meg fele lõen el há rí ta ni, a fu va ro zó az árut
vissza küld he ti a fel adó nak, vagy ha in do kolt, a fel adó
költ sé gé re meg sem mi sít he ti.

III. Cím

FELELÕSSÉG

23. cikk

A felelõsség alapja

1.  § A fu va ro zó fe le lõs azért a ká rért, amely az áru tel jes
vagy rész le ges el ve szé se vagy sé rü lé se kö vet kez té ben az
áru át vé te lé tõl a ki szol gál ta tá sig ke let ke zik, va la mint a fu -

va ro zá si ha tár idõ túl lé pé sé bõl ere dõ ká ro kért, bár mi lyen is 
az igény be vett vas úti inf ra struk tú ra.

2.  § A fu va ro zó men te sül ez alól a fe le lõs ség alól, ha az
el ve szést, sé rü lést, vagy a fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé sét a
jo go sult hi bá ja, a fu va ro zó hi bá já ra vissza nem ve zet he tõ
ren del ke zé se, az áru sa já tos hi bá ja (bel sõ meg rom lás,
vesz te ség stb.) vagy olyan kö rül mény okoz ta, ame lyet a
fu va ro zó nem ke rül he tett el, és amely nek következmé -
nyeit nem há rít hat ta el.

3.  § A fu va ro zó men te sül ez alól a fe le lõs ség alól, ha az
el ve szés vagy sé rü lés a kö vet ke zõ kö rül mé nyek egyi ké vel
vagy ezek kö zül töb bel együtt járó kü lö nös koc ká zat ból
ered:

a) az áru nyi tott vas úti ko csi ban tör té nõ fu va ro zá sa az
Ál ta lá nos Fu va ro zá si Fel té te lek vagy ha er rõl ki fe je zet ten
meg ál la pod tak és a fu var le vél be be je gyez ték. Ha az áru a
lég kö ri (idõ já rá si) ha tá sok kö vet kez té ben szen ve dett kárt,
az in ter mo dá lis fu va ro zá si egy sé gek ben és a vas úti ko csin, 
zárt jár mû vek ben fu va ro zott áru nem szá mít nyi tott vas úti
ko csi ban fu va ro zott nak. Ha a nyi tott vas úti ko csi ban fu va -
ro zott áru nál a fel adó pony vát al kal maz, a fu va ro zó ra
ugyan az a fe le lõs ség há rul, mint a nem pony vá zott nyi tott
vas úti ko csi ban való fu va ro zá sá nál, ak kor is, ha olyan áru -
ról van szó, amely az Ál ta lá nos Fu va ro zá si Fel té te lek alap -
ján nyi tott vas úti ko csi ban nem fu va roz ha tó;

b) a cso ma go lás hi á nya vagy hi á nyos sá ga olyan áruk -
nál, ame lyek cso ma go lás nél kül vagy hi á nyos cso ma go -
lás ban ter mé sze tük nél fog va el ve szés nek vagy sé rü lés nek
van nak ki té ve;

c) a fel adó ál tal vég zett be ra kás vagy az át ve võ ál tal
vég zett ki ra kás;

d) bi zo nyos áruk ter mé sze tes tu laj don sá gai, amely nek
kö vet kez té ben tel jes vagy rész le ges el ve szés nek vagy sé -
rü lés nek van nak ki té ve, kü lö nö sen tö rés, rozs dá so dás, ter -
mé sze tes bel sõ meg rom lás, ki szá ra dás, vagy el szó ró dás
út ján;

e) az áru da ra bok sza bály ta lan, pon tat lan vagy hi á nyos
meg ne ve zé se vagy szá mo zá sa;

f) élõ ál lat fu va ro zá sa;
g) olyan fu va ro zás, amely az ér vé nyes ren del ke zé sek

vagy a fel adó és a fu va ro zó kö zött lét re jött és a fu var le vél -
be be jegy zett meg egye zés alap ján kí sé rõ vel tör té nik, ha az 
el ve szés vagy a sé rü lés olyan koc ká zat ból ered, ame lyet a
kí sé rõ nek kel lett vol na el há rí ta nia.

24. cikk

Felelõsség a vasúti jármû áruként való
fuvarozása esetén

1.  § A sa ját ke re ke in futó vas úti jár mû ese té ben,
amennyi ben azt áru ként ad ták fel, a fu va ro zó fe lel a jár mû
vagy al kat ré sze i nek el ve szé sé bõl vagy sé rü lé sé bõl ke let -
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ke zõ ká rért, amely az át vé tel és a ki szol gál ta tás kö zött ke -
let ke zik, va la mint a fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé sé bõl szár -
ma zó ká rért, ki vé ve ha bi zo nyít ja, hogy a kár nem az õ hi -
bá já ból ke let ke zett.

2.  § A fu va ro zó nem fe le lõs azok nak az al kat ré szek nek
az el ve szé sé ért, ame lyek a jár mû hosszan ti ol da la i ra nem
ke rül tek fel ira to zás ra, vagy ame lye ket nem tün tet tek fel a
jár mû vet kí sé rõ jegy zék ben.

25. cikk

Bizonyítási teher

1.  § A fu va ro zót ter he li an nak bi zo nyí tá sa, hogy az el -
ve szést, a sé rü lést vagy a fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé sét
a 23. cikk 2.  §-ában fel so rolt té nyek va la me lyi ke okoz ta.

2.  § Ha a fu va ro zó azt ál lít ja, hogy az el ve szés vagy a sé -
rü lés – az eset kö rül mé nye it figye lembe véve – a 23. cikk
3.  §-ában fel so rolt kü lö nös koc ká za tok egyi ké bõl vagy
ezek kö zül töb bõl ered he tett, azt kell vé lel mez ni, hogy így
tör tént. A jo go sult azon ban bi zo nyít hat ja, hogy a kár sem
rész ben, sem egész ben nem le he tett ezek nek a ve szé lyek -
nek az egyi ke sem.

3.  § A 2.  § sze rin ti vé le lem nem al kal maz ha tó a 23. cikk
3.  §-ának a) pont já ban em lí tett eset ben, ha a hi ány rend kí -
vül nagy mér té kû, vagy egész áru da ra bok vesz tek el.

26. cikk

Részfuvarozók

Ha egyet len fu va ro zá si szer zõ dés tár gyát ké pe zõ fu va -
ro zást több rész fu va ro zó tel je sít, az áru nak a fu var le vél lel
való át vé te lé vel min den fu va ro zó szer zõ dõ fél lé vá lik a fu -
va ro zá si szer zõ dés ren del ke zé se i nek meg fele lõen, és ter -
he lik az ab ból ere dõ kö te le zett sé gek. Eb ben az eset ben
min den fu va ro zó fe le lõs az egész út vo na lon tör té nõ fu va -
ro zá sért a ki szol gál ta tá sig.

27. cikk

Fuvarozás-teljesítési segéd

1.  § A fu va ro zó ak kor is fe le lõs a fu va ro zás egé szé ért,
ha a fu va ro zás tel je sí té sét rész ben vagy egész ben fu va ro -
zás-tel je sí té si se géd re bíz ta, akár joga van erre a fu va ro zá -
si szer zõ dés alap ján, akár nem.

2.  § Je len Egy sé ges Sza bá lyok ren del ke zé sei, ame lyek a 
fu va ro zó fe le lõs sé gét sza bá lyoz zák, al kal ma zan dók a fu -

va ro zás-tel je sí té si se géd fe le lõs sé gé re néz ve is, az ál ta la
vég zett fu va ro zás vo nat ko zá sá ban. A 36. és a 41. cik ke ket
kell al kal maz ni, ha ke re se tet in dí ta nak olyan al kal ma zot -
tak vagy más sze mé lyek el len, akik nek a szol gál ta tá sa it a
fu va ro zás-tel je sí té si se géd a fu va ro zás tel je sí té se ér de ké -
ben igény be vet te.

3.  § Min den kü lön meg ál la po dás, amellyel a fu va ro zó a
je len Egy sé ges Sza bá lyok ban fog lalt kö te le zett sé gei kö -
zött nem sze rep lõ kö te le zett sé get vál lal, vagy amellyel le -
mond olyan jo gok ról, ame lyek kel az Egy sé ges Sza bá lyok
ér tel mé ben ren del ke zik, ha tály ta lan a fu va ro zás-tel je sí té si
se géd vo nat ko zá sá ban, ha az nem fo gad ta el ki fe je zet ten
írás ban. A fu va ro zót vi szont kö tik azok a kö te le zett sé gek,
il let ve jog le mon dás, ame lyet kü lön meg ál la po dás ban vál -
lalt, akár el fo gad ja azt a fu va ro zás-tel je sí té si se géd, akár
nem.

4.  § Amennyi ben és ami lyen mér ték ben a fu va ro zó és a
fu va ro zás-tel je sí té si se géd egy aránt fe le lõs, fe le lõs sé gük
egye tem le ges.

5.  § A kár té rí tés együt tes össze ge, – ame lyet a fu va ro zó,
a fu va ro zás-tel je sí té si se géd, az elõb bi ek al kal ma zot tai és
azok, akik a fu va ro zás tel je sí té sé ben köz re mû köd tek, ki fi -
zet ni kö te le sek – nem ha lad hat ja meg a je len Egy sé ges
Sza bá lyok ban fel tün te tett ha tá ro kat.

6.  § Je len cikk nem érin ti azt a vissz ke re se ti jo got,
amely a fu va ro zó és a fu va ro zás-tel je sí té si se géd kö zött
fel me rül het.

28. cikk

Az elveszés vagy sérülés vélelme újrafeladás esetén

1.  § Ha a je len Egy sé ges Sza bá lyok nak meg fele lõen fel -
adott kül de ményt ugyan ezen Sza bá lyok sze rint újra fel ad -
ják, és az új ra fel adás után rész le ges el ve szést vagy sé rü lést 
ál la pí ta nak meg, azt kell vé lel mez ni, hogy a kár az utol só
fu va ro zá si szer zõ dés tel je sí té se so rán tör tént, fel té ve hogy
a kül de mény a fu va ro zó õri ze té ben ma radt és ugyan ab ban
az ál la pot ban ad ták fel újra, ami lyen ál la pot ban az új ra fel -
adás he lyé re ér ke zett.

2.  § Ezt a vé lel met kell al kal maz ni to váb bá, ha az új -
ra fel adást meg elõ zõ fu va ro zá si szer zõ dés nem tar to zott
a je len Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá, amennyi ben az
Egy sé ges Sza bá lyo kat kel lett vol na al kal maz ni az elsõ
fel adá si hely és a vég sõ ren del te té si hely kö zöt ti köz vet -
len fel adás ra.

3.  § Ezt a vé lel met kell al kal maz ni to váb bá, ha az új ra -
fel adást meg elõ zõ fu va ro zá si szer zõ dés egy, a je len Egy -
sé ges Sza bá lyok hoz ha son ló, a köz vet len nem zet kö zi vas -
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úti áru fu va ro zást sza bá lyo zó egyez mény ha tá lya alá tar to -
zott, és ez az egyez mény az Egy sé ges Sza bá lyok nak meg -
fele lõen fel adott kül de mé nyek ja vá ra azo nos jogi vé lel met 
tar tal maz.

29. cikk

Az áru elveszésének vélelme

1.  § A jo go sult to váb bi bi zo nyí tás nél kül el ve szett nek
te kint he ti az árut, ha azt a fu va ro zá si ha tár idõ le jár tá tól
szá mí tott har minc na pon be lül az át ve võ nek nem szol gál -
tat ták ki vagy nem bo csá tot ták a ren del ke zé sé re.

2.  § A jo go sult az el ve szett áru ért járó kár té rí tés át vé te le 
al kal má val írás ban kér he ti, hogy õt ké se de lem nél kül ér te -
sít sék, ha az árut a kár té rí tés ki fi ze té sét kö ve tõ egy éven
be lül meg ta lál ják. Er rõl a ké rés rõl a fu va ro zó írás be li iga -
zo lást ad.

3.  § A 2.  §-ban em lí tett ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ
har minc na pon be lül a jo go sult kö ve tel he ti, hogy szol gál -
tas sák ki neki az árut a fu va ro zá si szer zõ dés bõl ere dõ költ -
sé gek ki fi ze té se és a fel vett kár té rí tés vissza fi ze té se el le -
né ben, le von va – adott eset ben – az ab ban fog lalt költ sé ge -
ket. Mind azon ál tal a 33. és 35. cik kek ben meg ál la pí tott, a
fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé sé ért járó kár té rí tés re vo nat ko -
zó igé nyei meg ma rad nak.

4.  § Ha a 2.  §-ban em lí tett ké rést nem ter jesz tet ték elõ,
vagy a 3.  §-ban em lí tett ha tár idõn be lül uta sí tást nem ad -
tak, il le tõ leg az árut csak a kár té rí tés ki fi ze té sét kö ve tõ egy 
év le tel te után ta lál ták meg, a fu va ro zó ren del ke zik az áru
fe lett an nak a tag ál lam nak a jog sza bá lyai és elõ írásai sze -
rint, amely nek a te rü le tén az áru ta lál ha tó.

30. cikk

Kártérítés az áru elveszéséért

1.  § Az áru tel jes vagy rész le ges el ve szé se ese té ben a fu -
va ro zó, min den to váb bi kár meg té rí té se nél kül, olyan kár -
té rí tést tar to zik fi zet ni, amely nek össze gét az áru tõzs dei
ár fo lya ma, vagy ha ilyen nincs, az ak tu á lis pi a ci ár, és ha
ilyen sincs, az azo nos faj tá jú és mi nõ sé gû áru nak az áru
fel vé te lé nek he lyén és nap ján fenn ál ló szo ká sos ér té ke
alap ján szá mít ják ki.

2.  § A kár té rí tés össze ge nem le het több mint a hi ány zó
brut tó tö meg min den ki lo gramm ja után szá mí tott 17 el szá -
mo lá si egy ség.

3.  § A sa ját ke re ke in futó, áru ként fel adott vas úti jár mû -
nek vagy in ter mo dá lis fu va ro zá si egy ség nek vagy ezek

 alkatrészének el ve szé se ese tén, a kár té rí tés a jár mû, az in -
ter mo dá lis fu va ro zá si egy ség, vagy al kat ré sze ik szo ká sos,
az el ve szés nap ján és he lyén ér vé nyes ér té ké re kor lá to zó -
dik, min den to váb bi kár té rí tés ki zá rá sá val. Amennyi ben
az el ve szés nap ját vagy he lyét nem le het meg ál la pí ta ni, a
kár té rí tés a fu va ro zó ál ta li át vé tel nap ján és he lyén szo ká -
sos ér ték re kor lá to zó dik.

4.  § Ezen kí vül a fu va ro zó nak vissza kell té rí te nie a fu -
var dí jat, a ki fi ze tett vám il le té ket és az egyéb, az el ve szett
áru fu va ro zá sá val kap cso la tos költ sé ge ket, ki vé ve a fo -
gyasz tá si adót olyan áru ra, ame lyet a fo gyasz tá si adó kö te -
le zett ség fel füg gesz té sé vel fu va roz nak.

31. cikk

Felelõsség a fuvarozás közben keletkezett veszteségért

1.  § Azok nál az áruk nál, ame lyek ter mé sze tük nél fog va
ön ma gá ban a fu va ro zás té nye foly tán ál ta lá ban vesz te sé -
get szen ved nek, a fu va ro zó az út vo nal hosszá tól füg get le -
nül a vesz te ség nek csak azért a ré szé ért fe le lõs, amely a
kö vet ke zõ meg en ge dett mér té ket meg ha lad ja:

a) a tö meg két szá za lé ka a fo lyé kony vagy ned ves ál la -
pot ban fel adott áruk nál;

b) a tö meg egy szá za lé ka a szá raz áruk nál.

2.  § A fe le lõs ség nek az 1.  § sze rin ti kor lá to zá sá ra nem
le het hi vat koz ni, ha bi zo nyí tást nyer, hogy a vesz te ség az
eset kö rül mé nye it figye lembe véve nem olyan ok ból eredt, 
amely a vesz te ség meg en ge dett mér té két in do kol ja.

3.  § Ab ban az eset ben, ha egy fu var le vél alap ján több
áru da ra bot fu va roz tak, a vesz te sé get mind egyik áru ra kü -
lön szá mít ják ki, amennyi ben ezek tö me gét a fel adás kor a
fu var le vél ben kü lön-kü lön fel tün tet ték, vagy az más mó -
don meg ál la pít ha tó.

4.  § Az áru tel jes el ve szé se vagy egyes áru da ra bok el ve -
szé se ese té ben a kár té rí tés ki szá mí tá sá nál tö meg vesz te ség
cí mén le vo nás nak nincs he lye.

5.  § Ez a cikk nem érin ti a 23. és a 25. cik ke ket.

32. cikk

Kártérítés a sérülésért

1.  § Az áru sé rü lé se ese té ben a fu va ro zó – min den to -
váb bi kár té rí tés ki zá rá sá val – kö te les meg té rí te ni az áru ér -
ték csök ke né sé nek össze gét. Ezt az össze get an nak a szá za -
lé kos ér ték csök ke nés nek az alap ján kell ki szá mí ta ni,
amellyel az áru nak a 30. cikk sze rint meg ál la pí tott ér té ke a
ren del te té si he lyén csök kent.
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2.  § A kár té rí tés nem ha lad hat ja meg:

a) ha a sé rü lés kö vet kez té ben az egész kül de mény ér -
ték te len né vált azt az össze get, ame lyet a tel jes el ve szés
ese té ben kel le ne meg fi zet ni;

b) ha a sé rü lés kö vet kez té ben a kül de mény nek csak egy 
ré sze szen ve dett ér ték csök ke nést azt az össze get, ame lyet
az ér ték csök ke nést szen ve dett rész el ve szé se ese té ben kel -
le ne meg fi zet ni.

3.  § A sa ját ke re ke in futó, áru ként fel adott vas úti jár mû -
nek, az in ter mo dá lis fu va ro zá si egy ség nek vagy ezek al -
kat ré sze i nek a sé rü lé se ese tén a kár té rí tés – min den to váb -
bi kár té rí tés ki zá rá sá val – a hely re ál lí tás össze gé re kor lá -
to zott. A kár té rí tés nem ha lad hat ja meg az áru el ve szé se
ese tén fi ze ten dõ össze get.

4.  § A fu va ro zó nak vissza kell té rí te nie a 30. cikk
4.  §-ában meg adott költ sé gek nek az 1.  §-ban meg ha tá ro -
zott ará nyos ré szét is.

33. cikk

Kártérítés a fuvarozási határidõ túllépéséért

1.  § Ha a fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé sé bõl kár ke let ke -
zett, a fu va ro zó kö te les kár té rí tést fi zet ni, amely nem ha -
lad hat ja meg a fu var díj négy sze re sét.

2.  § Az áru tel jes el ve szé se ese tén a 30. cikk alap ján fi -
ze ten dõ kár té rí té sen fe lül az 1.  § sze rin ti kár té rí tést nem
kell meg fi zet ni.

3.  § Az áruk rész le ges el ve szé se ese té ben az 1.  § sze rin ti 
kár té rí tés nem ha lad hat ja meg a kül de mény el nem ve szett
ré szé nek meg fe le lõ fu var díj négy sze re sét.

4.  § Az áru olyan sé rü lé se ese té ben, amely nem a fu va -
ro zá si ha tár idõ túl lé pé sé nek kö vet kez mé nye, az 1.  § sze -
rin ti kár té rí tést – adott eset ben – a 32. cikk sze rin ti kár té rí -
té sen fe lül kell meg fi zet ni.

5.  § Az 1.  § sze rint, to váb bá a 30. és 32. cik kek ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ kár té rí tés együt tes össze ge nem le het
ma ga sabb, mint az áru tel jes el ve szé se ese té ben fi ze ten dõ
kár té rí tés.

6.  § Ha a fu va ro zá si ha tár idõt a 16. cikk 1.  §-a sze rint
meg ál la po dás sal ha tá roz ták meg, az 1.  §-ban fog lal tak tól
el té rõ kár té rí té si mód ban is meg le het ál la pod ni. Ha eb ben
az eset ben a 16. cikk 2–4.  §-ai ban meg ál la pí tott fu va ro zá si 
ha tár idõt túl lé pik, a jo go sult kö ve tel he ti akár a meg ál la po -
dás sze rin ti, akár az 1–5.  § sze rin ti kár té rí tést.

34. cikk

Kártérítés értékbevallás esetén

A fel adó és a fu va ro zó meg egyez het nek ab ban, hogy a fel -
adó a fu var le vél be be jegy zi az áru ér té két, amely a 30. cikk
2.  §-ában rög zí tett ha tár ér té ket meg ha lad ja. Eb ben az eset ben 
a meg je lölt összeg lép a ha tár ér ték he lyé be.

35. cikk

Kártérítés a kiszolgáltatási érdekbevallás esetében

A fel adó és a fu va ro zó meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a
fel adó be jegy zi a fu var le vél re – el ve szés, sé rü lés, vagy a
fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé se ese té re – a ki szol gál ta tá si ér -
dek szám sze rû össze gét. A ki szol gál ta tá si ér dek be val lás
ese té ben a 30., 32. és 33. cik kek ben meg ha tá ro zott kár té rí -
té sen fe lül, a meg je lölt össze gig a bi zo nyí tott to váb bi kár
meg té rí té se is kö ve tel he tõ.

36. cikk

A felelõsség korlátozásaira vonatkozó hivatkozási jog
megszûnése

A fe le lõs ség nek a 15. cikk 3.  §-ában, a 19. cikk 6. és
7.  §-ai ban, to váb bá a 30., 32–35. cik kek ben elõ írt kor lá to -
zá sai nem al kal maz ha tók, ha bi zo nyí tást nyer, hogy a kár
olyan cse lek mény bõl vagy mu lasz tás ból szár ma zik, ame -
lyet a fu va ro zó kö ve tett el, akár ilyen kár elõ idé zé sé nek
szán dé ká val, akár gon dat lan ság ból an nak tu da tá ban, hogy
a kár va ló szí nû leg be kö vet ke zik.

37. cikk

Átszámítás és kamat

1.  § Ha a kár té rí tés ki szá mí tá sa so rán kül föl di pénz nem -
ben ki fe je zett össze ge ket kell át szá mí ta ni, az át szá mí tást a
kár té rí tés fi ze té sé nek nap ján és he lyén ér vé nyes ár fo lya -
mon kell vé gez ni.

2.  § A jo go sult a kár té rí tés után évi öt szá za lé kos ka ma -
tot kö ve tel het a 43. cikk sze rin ti igény nap já tól, vagy ha
ilyen igényt nem ter jesz tet tek elõ, a jogi el já rás meg in dí tá -
sá nak nap já tól szá mít va.

3.  § Ha a jo go sult az igény vég le ges ren de zé sé hez szük -
sé ges iga zo ló ira to kat a szá má ra meg sza bott éssze rû ha tár -
idõn be lül a fu va ro zó nak nem nyújt ja be, en nek a ha tár idõ -
nek a le jár ta és az ira tok tény le ges be nyúj tá sa kö zöt ti idõ re 
ka mat nem jár.
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38. cikk

Felelõsség a vasúti-tengeri forgalomban

1.  § Az Egyez mény 24. cik ké nek 1.  §-ában em lí tett vo na -
la kon le bo nyo ló dó vas úti-ten ge ri fu va ro zás nál a 23. cikk ben
fel so rolt men te sí tõ oko kat mind egyik tag ál lam, amennyi ben
az Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó vo na lak jegy zé ké -
be meg fe le lõ be jegy zés fel vé te lét kéri, még az aláb bi men te -
sí tõ okok összes sé gé vel egé szít he ti ki:

a) tûz vész, ha a fu va ro zó bi zo nyít ja, hogy azt nem a sa ját,
vagy a ka pi tány nak, va la mely ten ge rész nek, a rév ka la uz nak,
a fu va ro zó al kal ma zot ta i nak a te vé keny sé ge vagy mu lasz tá sa 
okoz ta;

b) élet- és va gyon men tés vagy en nek meg kí sér lé se a
ten ge ren;

c) az áru el he lye zé se a fe dél ze ten, ha a fel adó a fe dél ze -
ti el he lye zés hez a fu var le vél ben be le egye zé sét adta és az
árut nem vas úti ko csi ban fu va roz zák;

d) a ten ge ren vagy egyéb ha józ ha tó vi ze ken fenn ál ló
ve szé lyek és koc ká za tok.

2.  § A fu va ro zó az 1.  § sze rin ti men tes sé gi okok ra csak
ak kor hi vat koz hat, ha bi zo nyít ja, hogy az el ve szés, sé rü lés
vagy a fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé se ten ge ri út vo na lon kö -
vet ke zett be, az áru fe dél ze ten való el he lye zé se és a ha jó -
ból való ki ra ká sa kö zöt ti idõ szak ban.

3.  § Ha a fu va ro zó az 1.  § sze rin ti okok ra hi vat ko zik,
to vább ra is fe le lõs, ha a jo go sult bi zo nyít ja, hogy az el -
ve szés, a sé rü lés vagy a fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé se a
fu va ro zó nak, a ka pi tány nak, va la mely ten ge rész nek, a
rév ka la uz nak vagy a fu va ro zó al kal ma zot ta i nak a hi bá -
já ból kö vet ke zett be.

4.  § Ha egy ten ge ri út vo na lat az Egyez mény 24. cik ké -
nek 1.  §-ában em lí tett jegy zék be fel vett több vál lal ko zás
szol gál ki, az út vo nal ra al kal ma zott fe le lõs sé gi rend sze -
rek nek mind egyik vál lal ko zás ese té ben ugyan azok nak
kell len ni ük. To váb bá, ha eze ket a vál lal ko zá so kat több
tag ál lam kí ván sá gá ra vet ték fel a jegy zék be, a fe le lõs sé gi
rend szer al kal ma zá sá ra vo nat ko zó an ezek nek a tag ál la -
mok nak elõ ze tesen meg kell egyez ni ük.

5.  § Az 1. és a 4.  §-ok nak meg fe le lõ in téz ke dé sek rõl a
Fõ tit kárt ér te sí te ni kell. Ha tály ba leg ko ráb ban at tól a nap -
tól szá mí tott har minc nap el tel té vel lép nek, ame lyen a Fõ -
tit kár er rõl a töb bi tag ál la mot ér te sí tet te. A fu va ro zás alatt
álló kül de mé nyek re ezek az in téz ke dé sek nem ér vé nye sek.

39. cikk

Felelõsség nukleáris baleset esetében

A fu va ro zó az Egy sé ges Sza bá lyok alap ján õt ter he lõ
fe le lõs ség alól men te sül, ha a kárt nuk le á ris bal eset okoz ta, 

és a ká rért va la mely tag ál lam ban a nuk le á ris ener gia te rén
fenn ál ló fe le lõs ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok és elõ írások
sze rint a nuk le á ris be ren de zés üzem ben tar tó ja vagy az õt
he lyet te sí tõ más sze mély fe le lõs.

40. cikk

A fuvarozó felelõssége más személyekért

A fu va ro zó fe le lõs al kal ma zot ta i ért és más sze mé lye -
kért, akik nek a szol gál ta tá sát a fu va ro zás tel je sí té sé nél
igény be ve szi, ha az al kal ma zot tak vagy más sze mé lyek
fel ada ta ik kö ré ben jár nak el. A fu va ro zás so rán igény be
vett vas úti inf ra struk tú ra-üze mel te tõk úgy te kin ten dõk,
mint akik nek a szol gál ta tá sát a fu va ro zó a fu va ro zás tel je -
sí té sé nél igény be ve szi.

41. cikk

Egyéb eljárások

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó
min den eset ben a fu va ro zó val szem ben el já rás a fe le lõs ség 
te kin te té ben vagy bár mi lyen más jog cí men csa kis a je len
Egy sé ges Sza bá lyok fel té te le i nek és kor lá to zá sa i nak meg -
fele lõen in dít ha tó.

2.  § Ugyan ez vo nat ko zik azok ra az el já rá sok ra is, ame -
lye ket olyan sze mé lyek kel szem ben in dí ta nak, aki kért a
fu va ro zó a 40. cikk ér tel mé ben fe le lõs.

IV. Cím

AZ IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

42. cikk

Részleges elveszés és sérülés megállapítása

1.  § Ha a fu va ro zó rész le ges el ve szést vagy sé rü lést fe -
dez fel vagy fel té te lez, vagy ha a jo go sult ilyet ál lít, a fu va -
ro zó kö te les ké se de lem nél kül, és ha le het sé ges, a jo go sult
je len lé té ben jegy zõ könyv ben rög zí te ni – az el ve szés vagy
sé rü lés ter mé sze te sze rint – az áru ál la po tát, tö me gét és
amennyi re le het sé ges, a kár ter je del mét és okát, va la mint
ke let ke zé sé nek idõ pont ját.

2.  § A jegy zõ könyv egy má so la tát díj ta la nul át kell adni
a jo go sult nak.

3.  § Ha a jo go sult a jegy zõ könyv ben fog lalt meg ál la pí -
tá so kat nem fo gad ja el, kö ve tel he ti, hogy az áru ál la po tát
és tö me gét, va la mint a kár okát és össze gét a fe lek vagy a
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bí ró ság ál tal ki je lölt szak ér tõ ál la pít sa meg. A kö ve ten dõ
el já rás ra an nak a tag ál lam nak jog sza bá lyai és elõ írásai az
irány adók, ahol a meg ál la pí tás tör té nik.

43. cikk

Igények

1.  § A fu va ro zá si szer zõ dés sel kap cso la tos igé nye ket
an nak a fu va ro zó nak kell írás ban cí mez ni, aki el len a pe res 
el já rás in dít ha tó.

2.  § Az igény be nyúj tá sá ra az a sze mély jo go sult, aki nek 
joga van a fu va ro zó el len pe res el já rást in dí ta ni.

3.  § Ha a fel adó nyújt be igényt, a fu var le vél má sod pél -
dá nyát kell be mu tat nia. En nek hi á nyá ban be kell mu tat nia
az át ve võ tõl ka pott meg ha tal ma zá sát, vagy bi zo nyí ta nia
kell, hogy az át ve võ az áru át vé te lét meg ta gad ta.

4.  § Ha az át ve võ nyújt be igényt, be kell mu tat nia a fu -
var le ve let, ha azt neki át ad ták.

5.  § A fu var le ve let, a má sod pél dá nyát, va la mint mind -
azo kat az ok ira to kat, ame lyek nek az igény hez való csa to -
lá sát a jo go sult szük sé ges nek tart ja, ere de ti ben vagy – a fu -
va ro zó kí ván sá gá ra kel lõ kép pen hi te le sí tett – má so lat ban
kell be nyúj ta ni.

6.  § Az igény el in té zé se so rán a fu va ro zó a fu var le vél, a
má sod pél dány és az után vé ti iga zo lás ere de ti ben tör té nõ
be mu ta tá sát kö ve tel he ti, hogy rá ve zet hes se ezek re a vég sõ 
el in té zés meg tör tén tét.

44. cikk

A fuvarozóval szembeni keresetindításra jogosult
személyek

1.  § A 3. és 4.  §-ok ki vé te lé vel a fu va ro zá si szer zõ dé sen
ala pu ló ke re se tet in dít hat:

a) a fel adó, ad dig az idõ pon tig, ami kor az át ve võ
1. a fu var le ve let ki vál tot ta,
2. az árut át vet te, vagy
3. a 17. cikk 3.  §-a vagy a 18. cikk 3.  §-a sze rin ti jo -

ga it ér vé nye sí tet te;
b) az át ve võ, at tól az idõ pont tól, ami kor:

1. a fu var le ve let ki vál tot ta,
2. az árut át vet te, vagy
3. a 17. cikk 3.  §-a vagy a 18. cikk 3.  §-a sze rin ti jo -

ga it ér vé nye sí tet te.

2.  § Az át ve võ ke re set in dí tá si joga meg szû nik, amint az
át ve võ ál tal a 18. cikk 5.  §-a sze rint ki je lölt sze mély a fu -

var le vél bir to ká ba ju tott, az árut át vet te, vagy a 17. cikk
3.  §-a sze rin ti jo ga it gya ko rol ta.

3.  § A fu va ro zá si szer zõ dés alap ján ki fi ze tett összeg
vissza fi ze té se irán ti ke re se tet csak az in dít hat ja, aki az
össze get ki fi zet te.

4.  § Az után vét re vo nat ko zó ke re set be nyúj tá sá ra csak a
fel adó jo go sult.

5.  § A ke re set in dí tás hoz a fel adó nak be kell mu tat nia a
fu var le vél má sod pél dá nyát. En nek hi á nyá ban az át ve võ tõl 
ka pott fel ha tal ma zást kell be mu tat nia, vagy bi zo nyí ta nia
kell, hogy az át ve võ az áru át vé te lét meg ta gad ta. Szük ség
ese tén a fel adó nak bi zo nyí ta nia kell a fu var le vél hi á nyát
vagy el ve szé sét.

6.  § A ke re set in dí tás hoz az át ve võ a fu var le ve let kö te les 
be mu tat ni, ha azt át ad ták neki.

45. cikk

A keresettel megtámadható fuvarozók

1.  § A fu va ro zá si szer zõ dés re ala po zott ke re se tet a 3. és
4.  §-ok ban em lí tet te ken kí vül csak az elsõ fu va ro zó vagy
az utol só fu va ro zó el len, vagy az el len a fu va ro zó el len le -
het in dí ta ni, aki nek te vé keny sé ge so rán az el já rás meg in -
dí tá sá ra okot adó kö rül mény tör tént.

2.  § Ha a fu vart rész fu va ro zók tel je sí tik, és az áru ki -
szol gál ta tá sá ra kö te les fu va ro zó sa ját be le egye zé sé vel
sze re pel a fu var le vé len, az 1.  § ér tel mé ben ke re se tet le het
el le ne in dí ta ni, ak kor is, ha sem az árut, sem a fu var le ve let
nem kap ta meg.

3.  § A vissza fi ze tés irán ti ke re se tet olyan összeg re, ame -
lyet a fu va ro zá si szer zõ dés ér tel mé ben fi zet tek ki, az el len
a fu va ro zó el len le het in dí ta ni, aki az össze get be szed te,
vagy aki nek a ja vá ra az adott össze get be szed ték.

4.  § A ki szol gál ta tás kor fi ze tett után vét re vo nat ko zó ke -
re se tet ki zá ró lag az árut a fel adás he lyén át ve võ fu va ro zó
el len le het in dí ta ni.

5.  § Vi szont ke re set vagy ki fo gás for má já ban igény az
1–4.  §-ok ban em lí tett fu va ro zó kon kí vü li más fu va ro zó el -
len is elõ ter jeszt he tõ, ha az el já rás ban ér vé nye sí tett fõ kö -
ve te lés ugyan azon a fu va ro zá si szer zõ dé sen ala pul.

6.  § Amennyi ben a je len Egy sé ges Sza bá lyok al kal ma -
zan dók a fu va ro zás-tel je sí té si se géd re is, el le ne is in dít ha -
tó ke re set.
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7.  § Ha a fel pe res több fu va ro zó kö zött vá laszt hat, vá -
lasz tá si joga meg szû nik, mi helyt bár me lyik fu va ro zó el len
ke re se tet in dít; ez ak kor is ér vé nyes, ha a fel pe res egy vagy 
több fu va ro zó és egy fu va ro zás-tel je sí té si se géd kö zött vá -
laszt hat.

46. cikk

Eljáró bíróság

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyok alap ján in dí tott ke re set 
a fe lek ál tal kö zö sen ki je lölt tag ál lam bí ró sá ga vagy an nak
az ál lam nak a bí ró sá ga elõtt in dít ha tó, amely nek te rü le tén:

a) a fel pe res la kó he lye, szo ká sos tar tóz ko dá si he lye,
szék he lye, az a te lep he lye vagy iro dá ja van, amely a fu va -
ro zá si szer zõ dést meg kö töt te, vagy

b) az a hely, ahol a fu va ro zó az árut át vet te, vagy a ki -
szol gál ta tás ra ki je lölt hely van.

Más bí ró sá gok hoz nem le het for dul ni.

2.  § Ha a je len Egy sé ges Sza bá lyok alap ján az 1.  § ér tel -
mé ben ille té kes va la mely bí ró ság elõtt már ke re se tet in dí -
tot tak, vagy ha egy ilyen per ben egy ilyen bí ró ság íté le tet
ho zott, újabb ke re se tet nem le het in dí ta ni ugyan ab ban az
ügy ben, ugyan azon fe lek kö zött, ki vé ve, ha an nak a bí ró -
ság nak az íté le te, amely elõtt az elsõ ke re se tet in dí tot ták,
ab ban az ál lam ban, ahol az újabb ke re se tet in dí tot ták, nem
vég re hajt ha tó.

47. cikk

A keresetindítási jog megszûnése

1.  § Ha a jo go sult az árut át ve szi, a fu va ro zó val szem ben 
rész le ges el ve szé sért, sé rü lé sért vagy a fu va ro zá si ha tár idõ 
túl lé pé sé ért a fu va ro zá si szer zõ dés bõl ere dõ ke re set in dí tá -
si joga meg szû nik.

2.  § Nem szû nik meg azon ban a ke re set in dí tá si jog:
a) rész le ges el ve szés vagy sé rü lés ese té ben, ha

1. az el ve szést vagy sé rü lést a 42. cikk nek meg fele -
lõen az elõtt ál la pí tot ták meg, hogy a jo go sult az
árut átvette;

2. az a meg ál la pí tás, amely nek a 42. cikk ér tel mé ben
meg kel lett vol na tör tén nie, ki zá ró lag a fu va ro zó
hi bá já ból maradt el;

b) kül sõ leg fel nem is mer he tõ olyan kár ese té ben, ame -
lyet csak azt köve tõen ál la pí tot tak meg, hogy a jo go sult az
árut át vet te, ha a jo go sult:

1. a kár fel fe de zé se után azon nal, de leg ké sõbb az
áru át vé te lét kö ve tõ hét na pon be lül a kár nak a
42. cikk sze rin ti meg ál la pí tá sát kéri, és

2. bi zo nyít ja, hogy a kár a fel vé tel és a ki szol gál ta tás
kö zött ke let ke zett;

c) a fu va ro zá si ha tár idõ túl lé pé se ese té ben, ha a jo go -
sult hat van na pon be lül a 45. cikk 1.  §-ában meg je lölt fu -
va ro zók va la me lyi ké vel szem ben a jo ga it ér vé nye sí ti;

d) ha a jo go sult bi zo nyít ja, hogy a kár olyan cse lek -
mény bõl vagy mu lasz tás ból szár ma zik, ame lyet akár ilyen
kár elõ idé zé sé nek szán dé ká val, akár gon dat lan ság ból
okoz tak, an nak tu da tá ban, hogy a kár va ló szí nû leg be kö -
vet ke zik.

3.  § Ha az árut a 28. cikk sze rint újra fel ad ták, az elõ zõ
fu va ro zá si szer zõ dé sek egyi ké bõl ere dõ, a rész le ges el ve -
szés vagy sé rü lés ese té re vo nat ko zó ke re se ti jog úgy szû -
nik meg, mint ha egyet len fu va ro zá si szer zõ dés lett vol na.

48. cikk

Az igények elévülése

1.  § A fu va ro zá si szer zõ dés bõl ere dõ igé nyek egy év
alatt évül nek el. Az el évü lé si idõ azon ban a kö vet ke zõ igé -
nyek ese té ben két év:

a) a fu va ro zó ál tal az át ve võ tõl be sze dett után vét ki fi -
ze té sé re irá nyu ló igény;

b) a fu va ro zó ál ta li el adás ból ere dõ be vé te lek vissza fi -
ze té sé re irá nyu ló igény;

c) szán dé ko san vagy gon dat la nul, de ilyen kár va ló szí -
nû be kö vet ke zé sé nek a tu da tá ban el kö ve tett cse lek mény
vagy mu lasz tás ál tal oko zott kár meg té rí té sé re irá nyu ló
igény;

d) a 28. cikk sze rin ti eset ben az új ra fel adást meg elõ zõ
va la mely fu va ro zá si szer zõ dés re ala pí tott igény.

2.  § Az el évü lé si idõ el kez dõ dik:

a) a tel jes el ve szés  miatti igény ese té ben a fu va ro zá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ har min ca dik na pon;

b) rész le ges el ve szés, sé rü lés vagy a fu va ro zá si ha tár -
idõ túl lé pé se  miatti kár té rí té si igény ese té ben azon a na -
pon, ame lyen a ki szol gál ta tás meg tör tént;

c) egyéb ese tek ben azon a na pon, ame lyen a ke re set in -
dí tá si jog gya ko rol ha tó.

Az el évü lé si idõ kez dõ nap ja nem szá mít bele az el évü -
lés ide jé be.

3.  § A 43. cikk nek meg fele lõen a fu va ro zó hoz írás ban
in té zett igény ese té ben az el évü lés szü ne tel ad dig a na pig,
ame lyen a fu va ro zó az igényt írás ban el uta sít ja, és az
 ahhoz csa tolt ira to kat vissza ad ja. Ha a fu va ro zó az igényt
rész ben is me ri el, az el évü lés az igény el nem is mert ré sze
te kin te té ben to vább fo lyik. Az igény vagy a vá lasz át vé te -
lé nek, va la mint az ira tok vissza kül dé sé nek a bi zo nyí tá sa
azt a fe let ter he li, aki erre a tény re hi vat ko zik. Ugyan azon
tárgy ra vo nat ko zó to váb bi igé nyek az el évü lést nem szü -
ne tel te tik.
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4.  § El évült ke re se ti jog sem vi szont ke re set tel, sem ki fo -
gás út ján nem ér vé nye sít he tõ.

5.  § Az el évü lés szü ne te lé sé re és meg sza ka dá sá ra egye -
bek ben a nem ze ti jog irány adó.

V. Cím

A FUVAROZÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK

49. cikk

Elszámolás

1.  § Bár mely fu va ro zó, aki a fel adás vagy ki szol gál ta tás
al kal má val dí ja kat vagy a fu va ro zá si szer zõ dés bõl ere dõ
egyéb költ sé ge ket be sze dett, vagy aki nek eze ket be kel lett
vol na szed nie, kö te les az érin tett fu va ro zók nak az õket
meg il le tõ részt ki fi zet ni. A fi ze tés mód ját a fu va ro zók kö -
zöt ti meg ál la po dá sok sza bá lyoz zák.

2.  § A 12. cikk a rész fu va ro zók kö zöt ti kap cso la tok ra is
al kal ma zan dó.

50. cikk

Visszkereseti jog

1.  § Azt a fu va ro zót, aki a je len Egy sé ges Sza bá lyok
sze rint kár té rí tést fi ze tett, a kö vet ke zõ ren del ke zé sek nek
meg fele lõen vissz ke re se ti jog il le ti meg azok kal a fu va ro -
zók kal szem ben, akik a fu va ro zás ban részt vet tek:

a) az a fu va ro zó, aki a kárt okoz ta, egye dül fe lel azért;
b) ha a kárt több fu va ro zó okoz ta, mind egyik az ál ta la

oko zott ká rért fe le lõs; ha ez nem ál la pít ha tó meg, a kár té rí té si 
kö te le zett ség a fu va ro zók kö zött a c) pont sze rint osz lik meg;

c) ha nem bi zo nyít ha tó, hogy a kárt me lyik fu va ro zó
okoz ta, a kár té rí té si kö te le zett ség a fu va ro zás ban részt
vevõ va la mennyi fu va ro zó kö zött osz lik meg, ki vé ve azo -
kat, akik bi zo nyít ják, hogy a kárt nem õk okoz ták; a kár té -
rí té si kö te le zett ség a fu var díj ban való ré sze se dés ará nyá -
ban osz lik meg a fu va ro zók kö zött.

2.  § Bár mely em lí tett fu va ro zó fi ze tés kép te len sé ge ese -
té ben az õt ter he lõ, ki nem fi ze tett rész let a fu va ro zás ban
részt vevõ töb bi fu va ro zó kö zött a fu var díj ban való ré sze -
se dés ará nyá ban osz lik meg.

51. cikk

Visszkereseti eljárás

1.  § Az 50. cikk sze rint vissz ke re set tel élõ fu va ro zó ál tal 
tel je sí tett fi ze tés ér vé nyes sé gét az a fu va ro zó, aki el len a

vissz ke re se ti jo got ér vé nye sí tik, nem vi tat hat ja, ha a kár té -
rí tést bí ró ság ál la pí tot ta meg, és az utób bi fu va ro zó szá má -
ra – sza bá lyos ér te sí tés út ján – le he tõ vé tett ék, hogy az el -
já rás ba be avat koz zék. Az el já rás ról való ér te sí tés és az el -
já rás ba tör té nõ be avat ko zás ha tár ide jét az alap per bí ró sá ga 
ál la pít ja meg.

2.  § A vissz ke re set tel élõ fu va ro zó kö te les igé nyét
ugyan ab ban az el já rás ban va la mennyi fu va ro zó el len ér vé -
nye sí te ni, aki vel nem egye zett meg. Ha ezt el mu laszt ja, el -
ve szí ti vissz ke re se ti jo gát azok kal a fu va ro zók kal szem -
ben, akik el len nem in dí tott el já rást.

3.  § A bí ró ság nak ugyan ab ban az íté let ben kell ha tá roz -
nia az elé ter jesz tett összes vissz ke re set rõl.

4.  § A vissz ke re se ti jo gát ér vé nye sí te ni kí vá nó fu va ro zó 
an nak a tag ál lam nak a bí ró sá gá hoz for dul hat, amely nek te -
rü le tén a fu va ro zás ban részt vevõ fu va ro zó szék he lye, te -
lep he lye vagy iro dá ja van, amely a fu va ro zá si szer zõ dést
kö töt te.

5.  § Ha a vissz ke re se tet több fu va ro zó el len kell in dí ta -
ni, a fel pe res fu va ro zó jo go sult ki vá lasz ta ni a 4.  § sze rint
ha tás kör rel ren del ke zõ bí ró sá gok kö zül azt, amely elõtt a
vissz ke re se tet meg in dít ja.

6.  § Vissz ke re se ti el já rás nem kap csol ha tó össze a fu va -
ro zá si szer zõ dés sze rin ti jo go sult ál tal in dí tott kár té rí té si
el já rás sal.

52. cikk

Megállapodások visszkeresetre vonatkozóan

A fu va ro zók köt het nek olyan meg ál la po dá so kat, ame -
lyek el tér nek a 49. és 50. cik kek tõl.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról
 szóló Szabályzat

(RID – az Egyezmény C Függeléke)

1. cikk

Hatály

1.  § Ezt a Sza bály za tot kell al kal maz ni
a) a ve szé lyes áruk nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ

nem zet kö zi vas úti fu va ro zá sá ra,
b) a CIM Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó, a

vas úti fu va ro zást ki egé szí tõ fu va ro zás ra, az egyéb köz le -
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ke dé si mód dal tör té nõ szál lí tás ra vo nat ko zó nem zet kö zi
elõ írások be tar tá sá val,
va la mint a je len Sza bály zat Mel lék le té ben em lí tett te vé -
keny sé gek re.

2.  § Azok a ve szé lyes áruk, ame lye ket a Mel lék let a fu -
va ro zás ból ki zár, nem ké pez he tik nem zet kö zi fu va ro zás
tár gyát.

2. cikk

Mentesség

A je len Sza bály za tot – rész ben vagy egé szé ben – nem
kell al kal maz ni azok ra a ve szé lyes áruk ra, ame lyek re a
Mel lék let men tes sé get ál la pít meg. Men tes ség csak ak kor
ál la pít ha tó meg, ha az áru mennyi sé ge, ter mé sze te vagy
cso ma go lá sa ga ran tál ja a fu va ro zás biz ton sá gát.

3. cikk

Korlátozások

A tag ál la mok fenn tart ják ma guk nak azt a jo got, hogy
ve szé lyes áruk nak a sa ját te rü le tü kön való nem zet kö zi fu -
va ro zá sát, a fu va ro zás biz ton sá gán kí vül, egyéb okok ból is 
sza bá lyoz has sák vagy meg tilt has sák.

4. cikk

Egyéb elõ írások

A je len Sza bály zat ha tá lya alá tar to zó fu va ro zás ra a vas -
úti áru fu va ro zás ra ál ta lá ban vo nat ko zó nem ze ti, il let ve
nem zet kö zi elõ írások to vább ra is ér vé nye sek.

5. cikk

Engedélyezett vonattípusok. Kézipoggyászként,
útipoggyászként vagy gépjármûben való szállítás

1.  § Ve szé lyes áru csak te her vo na ton fu va roz ha tó, ki vé ve
a) a Mel lék let sze rint fu va ro zás ra fel ve he tõ olyan ve -

szé lyes áru kat, ame lyek a nem te her vo nat tal tör té nõ fu va -
ro zás ra vo nat ko zó leg na gyobb mennyi sé gi és kü lön le ges
fu va ro zá si fel té te lek nek meg fe lel nek;

b) a Mel lék let kü lön le ges elõ írásai sze rint, a CIV Egy -
sé ges Sza bá lyok 12. cik ké nek meg fele lõen ké zi poggyász -
ként, úti poggyász ként, il let ve gép jár mû ben szál lí tott ve -
szé lyes áru kat.

2.  § Az utas ve szé lyes árut nem vi het ma gá val ké zi -
poggyász ként, nem ad hat fel úti poggyász ként vagy gép jár -
mû ben, ha az áru nem fe lel meg a Mel lék let kü lön le ges
elõ írásainak.

6. cikk

Melléklet

A Mel lék let a je len Sza bály zat szer ves ré szét ké pe zi.

* * *

A Mel lék let szö ve ge a Ve szé lyes Áruk Fu va ro zá si
Szak ér tõ Bi zott sá ga ál tal az 1980. évi má jus hó 9. nap ján
kelt Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF)
19. cik ké nek 4.  §-a sze rint, az Egyez ményt mó do sí tó 1999. 
évi jú ni us 3-án kelt Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé se kor meg -
ál la pí tott szö veg.

Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban
engedélyezett jármûvekre vonatkozó szerzõdésekre

(CUV – az Egyezmény D Függeléke)

1. cikk

Hatály

Je len Egy sé ges Sza bá lyok azok ra a két- vagy több ol da -
lú szer zõ dé sek re vo nat koz nak, ame lyek a vas úti jár mû vek
szál lí tó esz köz ként való hasz ná la tát sza bá lyoz zák, a CIV
Egy sé ges Sza bá lyok kal és a CIM Egy sé ges Sza bá lyok kal
össz hang ban.

2. cikk

Meghatározások

Je len Egy sé ges Sza bá lyok al kal ma zá sá ban
a) ,,vas úti köz le ke dé si vál la lat”: ma gán- vagy ál la mi

vál la lat, amely nek en ge dé lye van von ta tás sal tör té nõ sze -
mély szál lí tás ra vagy áru fu va ro zás ra;

b) ,,jár mû”: von ta tó esz köz zel nem ren del ke zõ, sa ját
ke re ke in vas úti sí nen köz le ke dõ jár mû;

c) ,,üzem ben tar tó”: az a sze mély, aki a jár mû vet, mint
szál lí tó esz közt tar tós jel leg gel gaz da sá gi lag hasz no sít ja,
akár tu laj do no sa, akár ren del ke zé si joga van fe let te;

d) ,,hon ál lo más”: aho vá a hasz ná la ti szer zõ dés elõ -
írásainak meg fele lõen a jár mû vet vissza kell vagy le het
kül de ni.

3. cikk

Jelek és feliratok a jármûveken

1.  § Te kin tet nél kül a jár mû vek nem zet kö zi for ga lom -
ban való rész vé te lé nek mû sza ki en ge dé lye zé sé re vo nat ko -
zó elõ írásokra, aki az 1. cikk ben em lí tett szer zõ dés nek
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meg fele lõen egy jár mû vet átad, biz to sí ta nia kell a jár mû -
vön az aláb bi ak fel tün te té sét:

a) az üzem ben tar tó;
b) adott eset ben az a vas úti köz le ke dé si vál la lat, amely -

nek jár mû park já ba a jár mû be van so rol va;
c) adott eset ben a hon ál lo más;
d) a hasz ná la ti szer zõ dés ben rög zí tett egyéb je lek és

fel ira tok.

2.  § Az 1.  §-ban elõ írt je lek és fel ira tok elekt ro ni kus
azo no sí tó je lek kel is ki egé szít he tõk.

4. cikk

Felelõsség a jármû elveszése vagy sérülése esetén

1.  § Az a vas úti köz le ke dé si vál la lat, amely nek a jár mû -
vet, mint szál lí tó esz közt hasz ná lat ra át ad ták, fe lel a jár mû -
nek vagy tar to zé ka i nak el ve szé sé bõl vagy sé rü lé sé bõl
szár ma zó ká ro kért, ki vé ve, ha bi zo nyít ja, hogy a kár nem
az õ hi bá já ból szár ma zik.

2.  § A vas úti köz le ke dé si vál la lat nem fe lel a jár mû
mind két ol da lán fel nem tün te tett és a kí sé rõ lel tár jegy zék -
ben sem sze rep lõ tar to zé kok el ve szé sé bõl vagy sé rü lé sé -
bõl szár ma zó ká ro kért.

3.  § A jár mû vagy tar to zé kai el ve szé se ese tén a kár té rí -
tés – min den to váb bi kár té rí tés ki zá rá sá val – a jár mû nek,
 illetve tar to zé ka i nak, az el ve szés ide jé ben és he lyén szo -
ká sos ér té ké re kor lá to zó dik. Amennyi ben az el ve szés nap -
ját vagy he lyét nem le het meg ál la pí ta ni, a kár té rí tés a jár -
mû hasz ná lat ra való át adá sá nak nap ján és he lyén szo ká sos
ér ték re kor lá to zó dik.

4.  § A jár mû vagy tar to zé kai sé rü lé se ese tén a kár té rí -
tés – min den to váb bi kár té rí tés ki zá rá sá val – a ja ví tá si
költ sé gek re kor lá to zó dik. A kár té rí tés nem ha lad hat ja meg 
az el ve szés ese tén járó össze get.

5.  § A szer zõ dõ fe lek az 1–4.  §-ok tól el té rõ ren del ke zé -
sek ben is meg ál la pod hat nak.

5. cikk

A felelõsség korlátaira való hivatkozási jog
 elvesztése

A 4. cikk 3. és 4.  §-ai sze rin ti fe le lõs sé gi kor lá to zá sok
nem al kal maz ha tók, ha bi zo nyí tást nyer, hogy a kár olyan
cse lek mény bõl vagy mu lasz tás ból szár ma zik, ame lyet a
vas úti köz le ke dé si vál la lat kö ve tett el, akár ilyen kár elõ -
idé zé sé nek a szán dé ká val, akár gon dat lan ság ból, de an nak 
tu da tá ban, hogy ilyen kár va ló szí nû leg be kö vet ke zik.

6. cikk

A jármû elveszésének vélelme

1.  § A jo go sult to váb bi bi zo nyí tá si kö te le zett ség nél kül el -
ve szett nek te kint he ti a jár mû vet, ha at tól a vas úti köz le ke dé si
vál la lat tól, ame lyik nek hasz ná lat ra át ad ta a jár mû vet, mint
szál lí tó esz közt, kér te a jár mû meg ke re sé sét, és a ké rés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül a jár mû vet nem
bo csá tot ták ren del ke zé sé re, il let ve sem mi lyen jel zést nem
ka pott arra vo nat ko zó an, hogy a jár mû hol ta lál ha tó. Ez a ha -
tár idõ meg hosszab bo dik a jár mû olyan vesz teg lé si ide jé vel,
amely nem tu laj do nít ha tó a vas úti köz le ke dé si vál la lat nak,
vagy amely sé rü lés kö vet kez mé nye.

2.  § Amennyi ben az el ve szett nek te kin tett jár mû vet a
kár té rí tés meg fi ze té sét köve tõen meg ta lál ják, a jo go sult a
jár mû meg ta lá lá sá ról való ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott hat hó na pon be lül kö ve tel he ti at tól a vas úti köz le ke dé -
si vál la lat tól, amely nek a jár mû vet szál lí tó esz köz ként való 
hasz ná lat ra át ad ta, hogy a jár mû vet a hon ál lo má son vagy
egy meg ál la po dás sze rin ti má sik he lyen szol gál tas sa
vissza a ré szé re, díj fi ze tés nél kül és a kár té rí tés vissza fi ze -
té se mel lett.

3.  § A 2.  §-ban em lí tett ké rés hi á nyá ban, vagy ha a jár -
mû vet a kár té rí tés meg fi ze té sét kö ve tõ egy év le tel te után
ta lál ják meg, az a vas úti köz le ke dé si vál la lat, amely nek a
jo go sult a jár mû vet szál lí tó esz köz ként való hasz ná lat ra át -
ad ta, a jár mû fe lett an nak a hely nek a jog sza bá lyai és elõ -
írásai sze rint ren del ke zik, ahol a jár mû ta lál ha tó.

4.  § A szer zõ dõ fe lek az 1–3.  §-ok tól el té rõ ren del ke zé -
sek ben is meg ál la pod hat nak.

7. cikk

Felelõsségvállalás a jármû okozta károkért

1.  § Az a sze mély, aki az 1. cikk ben em lí tett szer zõ dés
alap ján a jár mû vet szál lí tó esz köz ként való hasz ná lat ra át -
ad ta, fe lel az õ hi bá já ból a jár mû ál tal oko zott ká ro kért.

2.  § A szer zõ dõ fe lek az 1.  §-tól el té rõ ren del ke zé sek ben 
is meg ál la pod hat nak.

8. cikk

Jogátruházás

Ha a jár mû hasz ná la tá ra vo nat ko zó szer zõ dés elõ ír ja,
hogy vas úti köz le ke dé si vál la lat a jár mû vet szál lí tó esz köz -
ként való hasz ná lat ra át ad hat ja más vas úti köz le ke dé si vál -
la lat nak, az üzem ben tar tó be le egye zé sé vel a vas úti köz le -
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ke dé si vál la lat a töb bi vas úti köz le ke dé si vál la lat tal meg -
ál la pod hat

a) hogy – vissz ke re se ti jo gá nak fenn tar tá sa mel -
lett – helyt ál lás sal tar to zik az üzem ben tar tó val szem ben a
jár mû vagy an nak tar to zé kai el ve szé sé ért vagy ká ro so dá -
sá ért fenn ál ló fe le lõs sé gü kért;

b) hogy a töb bi vas úti köz le ke dé si vál la lat tal szem ben
csak az üzem ben tar tó fe lel a jár mû ál tal oko zott ká ro kért,
de ki zá ró lag az a vas úti köz le ke dé si vál la lat jo go sult a töb -
bi vas úti köz le ke dé si vál la lat jo ga it ér vé nye sí te ni, amely
az üzem ben tar tó szer zõ dé ses part ne re.

9. cikk

Alkalmazottakért és más személyekért való felelõsség

1.  § A szer zõ dõ fe lek fe le lõ sek al kal ma zot ta i kért és más 
sze mé lye kért, akik nek a szol gál ta tá sát a fu va ro zás tel je sí -
té sé nél igény be ve szik, ha ezek az al kal ma zot tak és más
sze mé lyek fel adat kö rük ben jár nak el azok funk ci ói gya -
kor lá sa köz ben.

2.  § Ha a szer zõ dõ fe lek más képp nem ál la pod nak meg,
an nak a vas úti inf ra struk tú rá nak az üzem ben tar tói, ame -
lyen a vas úti köz le ke dé si vál la lat a jár mû vet szál lí tó esz -
köz ként hasz nál ja, olyan sze mé lyek nek te kin ten dõk, akik -
nek a szol gál ta tá sát a vas úti köz le ke dé si vál la lat igény be
ve szi.

3.  § Az 1. és 2.  §-t a 8. cikk nek meg fe le lõ helyt ál lás ese -
tén is al kal maz ni kell.

10. cikk

Egyéb keresetek

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó
min den eset ben csak ezen Egy sé ges Sza bá lyok és a hasz -
ná la ti szer zõ dés fel té te lei és kor lá to zá sai figye lembe véte -
lével le het bár mi lyen jog cí men kár té rí té si igényt ér vé nye -
sí te ni a ko csi vagy an nak tar to zé kai el vesz té se vagy sé rü -
lé se  miatt az zal a vas úti köz le ke dé si vál la lat tal szem ben,
amely nek a ko csit fu va ro zá si esz köz ként való hasz ná lat ra
ren del ke zés re bo csá tot tak.

2.  § Az 1.  §-t al kal maz ni kell a 8. cikk nek meg fe le lõ
helyt ál lás ese té ben is.

3.  § Ugyan ezt kell al kal maz ni azok ra a ke re se tek re is,
ame lye ket olyan al kal ma zot tak vagy más sze mé lyek el len
in dí ta nak, aki kért az a vas úti köz le ke dé si vál la lat, amely -
nek a jár mû vet szál lí tó esz köz ként való hasz ná lat ra át ad -
ták, fe le lõs ség gel tar to zik.

11. cikk

Joghatóság

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyok nak meg fele lõen kö tött
szer zõ dé sen ala pu ló ke re se tet a szer zõ dõ fe lek ál tal kö zös
meg egye zés sel ki je lölt bí ró sá gok elõtt le het in dí ta ni.

2.  § Ha a fe lek más képp nem ál la pod nak meg, az al pe res 
szék he lye sze rin ti tag ál lam bí ró sá ga i nak van jog ha tó sá ga.
Ha az al pe res nek a tag ál la mok ban nincs szék he lye, an nak
a tag ál lam nak a bí ró sá gai ren del kez nek jog ha tó ság gal,
amely nek te rü le tén a kár ke let ke zett.

12. cikk

A kereseti jog elévülése

1.  § A 4. és 7. cik ke ken ala pu ló ke re se ti jog el évü lé si
ide je há rom év.

2.  § Az el évü lé si idõ el kez dõ dik:
a) a 4. cik ken ala pu ló ke re se tek ese tén a jár mû el ve szé -

se vagy sé rü lé se meg ál la pí tá sá nak nap ján, il let ve azon a
na pon, ame lyen a jo go sult a jár mû vet a 6. cikk 1.  §-a vagy
4.  §-a sze rint el ve szett nek te kint het te;

b) a 7. cik ken ala pu ló ke re se tek ese tén azon a na pon,
ame lyen a kár be kö vet ke zett.

Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban
használt infrastruktúrára vonatkozó szerzõdésekre

(CUI – az Egyezmény E Függeléke)

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

1.  § Je len Egy sé ges Sza bá lyok min den, a CIV Egy sé ges
Sza bá lyok nak és a CIM Egy sé ges Sza bá lyok nak meg fe le lõ,
a nem zet kö zi fu va ro zás cél já ra szol gá ló vas úti inf ra struk tú ra
hasz ná la tá ról  szóló szer zõ dés re vo nat koz nak. A Sza bá lyok a
szer zõ dõ fe lek szék he lyé tõl és nem ze ti sé gé tõl füg get le nül al -
kal ma zan dók. Je len Egy sé ges Sza bá lyo kat ak kor is al kal -
maz ni kell, ha a vas úti inf ra struk tú rát ál la mok vagy ál la mi in -
téz mé nyek vagy szer ve ze tek mû köd te tik vagy hasz nál ják.

2.  § Tisz te let ben tart va a 21. cik ket, je len Egy sé ges Sza -
bá lyok más jog vi szo nyok ra nem al kal ma zan dók, pél dá ul
kü lö nö sen:
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a) a fu va ro zó vagy az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ fe le -
lõs sé gé re az al kal ma zot ta i val vagy más sze mé lyek kel
szem ben, akik nek a szol gál ta tá sa it a fel ada tai vég re haj tá -
sá ban igény be ve szi;

b) egy rész rõl a fu va ro zó vagy az inf ra struk tú ra-üze -
mel te tõ, más rész rõl har ma dik sze mé lyek egy más sal szem -
be ni fe le lõs sé gé re.

2. cikk

A testi károsodással kapcsolatos felelõsségre
 vonatkozó nyilatkozat

1.  § Bár mely tag ál lam bár mi kor ki je lent he ti, hogy a sa -
ját te rü le tén be kö vet ke zõ bal ese tek ál do za ta i ra vonatko -
zóan nem al kal maz za a tes ti ká ro so dás sal (ha lál, sé rü lés
vagy más tes ti vagy lel ki ár ta lom) kap cso la tos fe le lõs ség re 
vo nat ko zó összes ren del ke zést, amennyi ben az ál do za tok
sa ját ál lam pol gá rai, vagy ál lan dó la kó he lyük az adott ál -
lam ban van.

2.  § Az 1.  § sze rin ti nyi lat ko za tot tevõ tag ál lam bár mi -
kor vissza von hat ja nyi lat ko za tát a le té te mé nyes ér te sí té sé -
vel. Ez a vissza vo nás azt a na pot kö ve tõ egy hó nap pal lép
ha tály ba, ame lyen a le té te mé nyes a tag ál la mo kat er rõl ér -
te sí tet te.

3. cikk

Meghatározások

Je len Egy sé ges Sza bá lyok al kal ma zá sá ban:
a) ,,vas úti inf ra struk tú ra”: va la mennyi vas úti pá lya és a 

vas út egyéb hely hez kö tött lé te sít mé nye és be ren de zé se,
amely szük sé ges a vas úti jár mû vek köz le ke dé sé hez és a
biz ton sá gos for ga lom hoz;

b) ,,inf ra struk tú ra-üze mel te tõ”: az a sze mély, aki vas úti 
inf ra struk tú rát ren del ke zés re bo csát;

c) ,,fu va ro zó”: a CIV Egy sé ges Sza bá lyok nak vagy a
CIM Egy sé ges Sza bá lyok nak meg fe le lõ nem zet kö zi vas -
úti sze mély- vagy áru fu va ro zás sal fog lal ko zó sze mély;

d) ,,ki se gí tõ mun ka erõ”: a fel adat kö rük ben el já ró al -
kal ma zot tak vagy más sze mé lyek, akik nek a szolgáltatá -
sait a fu va ro zó vagy az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ igény be
ve szi a szer zõ dés tel je sí té sé hez;

e) ,,har ma dik sze mély”: az inf ra struk tú ra-üze mel te tõn,
a fu va ro zón és a ki se gí tõ mun ka erõn kí vü li sze mély;

f) ,,en ge dély”: a fu va ro zá si te vé keny ség foly ta tá sá ra
vo nat ko zó en ge dély an nak a tag ál lam nak a jog sza bá lyai és 
elõ írásai sze rint, ahol a fu va ro zó fõ te vé keny sé gé nek szék -
he lye van;

g) ,,biz ton sá gi ta nú sít vány”: olyan ok irat, amely – an -
nak a tag ál lam nak a jog sza bá lyai és elõ írásai sze rint, ahol

a hasz nált inf ra struk tú ra ta lál ha tó – ta nú sít ja, hogy a fu va -
ro zót il le tõ en:

– a vál la lat bel sõ szer ve ze te, va la mint
– az al kal ma zás ban álló sze mély zet és az inf ra struk tú ra 

hasz ná la ta köz ben al kal ma zott jár mû vek meg fe lel nek a
biz ton ság ra vo nat ko zó, az adott inf ra struk tú rán a ve szély -
te len szol gál ta tás biz to sí tá sát cél zó kö ve tel mé nyek nek.

4. cikk

Kötelezõ jog

Ha je len Egy sé ges Sza bá lyok nem ren del kez nek más -
képp, sem mis min den olyan ren del ke zés, amely köz vet le -
nül vagy köz vet ve el tér a je len Egy sé ges Sza bá lyok tól. Az
ilyen ren del ke zés sem mis sé ge nem von ja maga után a
szer zõ dés más ren del ke zé se i nek sem mis sé gét. Mind azon -
ál tal a szer zõ dõ fe lek vál lal hat nak na gyobb fe le lõs sé get és
sú lyo sabb kö te le zett sé ge ket, mint ami lye ne ket a je len
Egy sé ges Sza bá lyok elõ ír nak, vagy meg ál la pít hat ják az
anya gi ká rok ra vo nat ko zó kár té rí tés leg na gyobb össze gét.

II. Cím

A HASZNÁLATI SZERZÕDÉS

5. cikk

Tartalom és forma

1.  § Az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ és a fu va ro zó kö zöt ti
kap cso la to kat hasz ná la ti szer zõ dés sza bá lyoz za.

2.  § A szer zõ dés sza bá lyoz za kü lö nö sen a hasz ná lat
köz igaz ga tá si, mû sza ki és pénz ügyi fel té te le it. A szer zõ -
dés leg alább a kö vet ke zõk re ter jed ki:

a) a hasz ná lan dó inf ra struk tú ra,
b) a hasz ná lat ter je del me,
c) az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ ál tal nyúj tott szol gál ta -

tá sok,
d) a fu va ro zó ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok,
e) az al kal ma zan dó sze mély zet,
f) a hasz ná lan dó jár mû vek,
g) a pénz ügyi fel té te lek.

3.  § A szer zõ dést írás ban vagy az zal egyen ér té kû for má -
ban kell meg köt ni. Az írá sos vagy az zal egyen ér té kû for -
ma hi á nya vagy rend el le nes sé ge, to váb bá a 2.  §-ban meg -
adott va la mely kér dés hi á nya nem érin ti a szer zõ dés lé te -
zé sét és ér vé nyes sé gét, amely ilyen eset ben is a je len Egy -
sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zik.
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6. cikk

A fuvarozó és az infrastruktúra-üzemeltetõ különleges
kötelezettségei

1.  § A fu va ro zó nak a vas úti fu va ro zá si te vé keny ség
foly ta tá sá ra en ge déllyel kell ren del kez nie. Az al kal ma zott
sze mély zet nek és a hasz nált jár mû vek nek ki kell elégíte -
niük a biz ton sá gi elõ írásokat. Az inf ra struk tú ra-üze mel te -
tõ kö ve tel he ti a fu va ro zó tól – ér vé nyes en ge dély és biz ton -
sá gi ta nú sít vány ere de ti ben vagy hi te les má so lat ban való
be mu ta tá sá val vagy más mó don – an nak bi zo nyí tá sát,
hogy a fen ti elõ írásokat be tart ják.

2.  § A fu va ro zó kö te les tá jé koz tat ni az inf ra struk tú -
ra-üze mel te tõt min den olyan ese mény rõl, amely en ge dé -
lyé nek, ta nú sít vá nyá nak vagy más bi zo nyí té ká nak ér vé -
nyes sé gét érin ti.

3.  § Az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ kö ve tel he ti a fu va ro -
zó tól an nak bi zo nyí tá sát, hogy fe le lõs ség biz to sí tás sal ren -
del ke zik, vagy más, az zal egyen ér té kû in téz ke dést tett,
hogy a 9–12. cik kek sze rin ti, bár mi lyen jog cí men ala pu ló
igény nek ele get tud ten ni. A fu va ro zó éven te kö te les hi te -
les for má ban bi zo nyí ta ni, hogy fe le lõs ség biz to sí tá sa vagy
az az zal egyen ér té kû in téz ke dés még min dig fenn áll; kö te -
les to váb bá írás ban tá jé koz tat ni az inf ra struk tú ra-üze mel -
te tõt min den azok kal kap cso la tos vál to zás ról, an nak ha -
tály ba lé pé se elõtt.

4.  § A szer zõ dõ fe lek tá jé koz tat ják egy mást min den
olyan ese mény rõl, amely meg aka dá lyoz hat ja a kö zöt tük
lét re jött szer zõ dés tel je sí té sét.

7. cikk

A szerzõdés idõtartama

1.  § A hasz ná la ti szer zõ dés köt he tõ ha tá ro zott vagy ha -
tá ro zat lan idõ re.

2.  § Az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ azon na li ha tállyal fel -
mond hat ja a hasz ná la ti szer zõ dést, ha

a) a fu va ro zó nak már nincs vas úti fu va ro zói en ge dé lye;

b) az al kal ma zott sze mély zet és a hasz nált jár mû vek
nem fe lel nek meg töb bé a biz ton sá gi elõ írásoknak;

c) a fu va ro zó fi ze té si hát ra lék ban van, és pe dig

1. két egy mást kö ve tõ fi ze té si idõ szak ra és egy havi
hasz ná lat el len ér té két meg ha la dó összeg re vo nat -
ko zó an, vagy

2. két fi ze té si idõ sza kot meg ha la dó idõ szak ra és két -
ha vi hasz ná lat el len ér té ké nek meg fe le lõ összeg re
vonatkozóan;

d) a fu va ro zó nyil ván va ló an meg sér tet te a 6. cikk
2. és 3.  §-ai ban rög zí tett kü lön le ges kö te le zett sé gei va -
la me lyi két.

3.  § A fu va ro zó azon na li ha tállyal fel mond hat ja a hasz -
ná la ti szer zõ dést, ha az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ el ve szí ti
az adott inf ra struk tú rá ra vo nat ko zó üze mel te té si jo gát.

4.  § Bár mely szer zõ dõ fél azon na li ha tállyal fel mond -
hat ja a hasz ná la ti szer zõ dést, ha a má sik szer zõ dõ fél nyil -
ván va ló an nem tett ele get alap ve tõ kö te le zett sé gé nek, ha
az adott kö te le zett ség a sze mé lyek vagy az áruk biz ton sá -
gát érin ti. A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod hat nak e jog gya -
kor lá sá nak mód já ról.

5.  § Az a szer zõ dõ fél, aki a fel mon dás ra okot adott, fe -
lel a má sik fél nek eb bõl ere dõ ká rá ért, ki vé ve ha bi zo nyí ta -
ni tud ja, hogy a kár nem az õ hi bá já ból szár ma zott.

6.  § A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod hat nak a 2.  § c) és
d) pont já ban és az 5.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek tõl el té rõ
fel té te lek rõl.

III. Cím

FELELÕSSÉG

8. cikk

Az infrastruktúra-üzemeltetõ felelõssége

1.  § Az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ fe le lõs
a) a ha lá lért, sze mé lyi sé rü lé sért, egyéb nem va gyo ni

ká ro so dá sért,
b) a do lo gi ká rért (ingó vagy in gat lan va gyon meg sem -

mi sü lé se vagy ká ro so dá sa),
c) a CIV Egy sé ges Sza bá lyok és a CIM Egy sé ges Sza -

bá lyok alap ján, a fu va ro zó ál tal fi ze ten dõ kár té rí tés  miatt
ke let ke zett va gyo ni vesz te sé gért,
amely a fu va ro zót vagy az ál ta la igény be vett ki se gí tõ
mun ka erõt éri az inf ra struk tú ra hasz ná la ta köz ben és az
inf ra struk tú rá ból eredõen.

2.  § Az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ men te sül a fen ti fe le -
lõs ség alól

a) ha lál, sze mé lyi sé rü lés, egyéb nem va gyo ni ká ro so -
dás, to váb bá a CIV Egy sé ges Sza bá lyok ér tel mé ben a fu -
va ro zó kár té rí té si kö te le zett ség bõl ere dõ va gyo ni vesz te -
sé ge ese tén,

1. ha a kárt oko zó ese mény az inf ra struk tú ra üze mel -
te té sé hez nem kap cso ló dó kö rül mé nyek  miatt kö -
vet ke zett be, ame lye ket az inf ra struk tú ra-üze mel -
te tõ az adott eset kö rül mé nyei ál tal meg kí vánt
gon dos ság el le né re sem ke rül he tett el, és nem
háríthatta el azok következményeit,
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2. olyan mér ték ben, ami lyen mér ték ben a kárt oko zó
ese mény a ká ro sult hi bá já nak a kö vet kez mé nye,

3. ha a kárt oko zó ese mény egy har ma dik sze mély
ma ga tar tá sá nak a kö vet kez mé nye, ame lyet az inf -
ra struk tú ra-üze mel te tõ az eset kö rül mé nyei ál tal
meg kö ve telt gon dos ság el le né re sem ke rül he tett
el, és an nak következményeit nem háríthatta el;

b) a CIM Egy sé ges Sza bá lyok ér tel mé ben a fu va ro zó
ál tal fi ze ten dõ kár té rí tés bõl ere dõ do lo gi kár és va gyo ni
vesz te ség ese té ben, ha a kár a fu va ro zó hi bá já ból vagy az
ál ta la ki adott uta sí tás ból ke let ke zett, amely nem tu laj do -
nít ha tó az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ nek, vagy olyan kö rül -
mé nyek bõl adó dott, ame lye ket az inf ra struk tú ra-üze mel -
te tõ nem ke rül he tett el, és ame lyek kö vet kez mé nye it nem
há rít hat ta el.

3.  § Ha a kárt oko zó ese mény egy har ma dik sze mély
ma ga tar tá sá nak kö vet kez mé nye, és az en nek el le né re a
2.  § a) pont já nak ér tel mé ben, nem men te sül tel jes mér ték -
ben a fe le lõs ség alól a je len Egy sé ges Sza bá lyok ál tal meg -
ál la pí tott ha tá rig fe le lõs anél kül, hogy a har ma dik sze mély 
el le ni vissz ke re se ti joga sé rül ne.

4.  § A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod hat nak ab ban, hogy az
inf ra struk tú ra-üze mel te tõ fe lel-e, és mi lyen mér ték ben a fu -
va ro zó nak a ké se de lem bõl vagy üzem za var ból ere dõ ká rá ért.

9. cikk

A fuvarozó felelõssége

1.  § A fu va ro zó fe le lõs:
a) a tes ti ká ro so dá sért (ha lál, sé rü lés és egyéb tes ti vagy 

lel ki ár ta lom),
b) az anya gi ká rért (ingó vagy in gat lan va gyon meg -

sem mi sü lé se vagy ká ro so dá sa),
ame lyet a hasz nált szál lí tó esz kö zök, a szál lí tott sze mé lyek
vagy áruk okoz tak az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ nek vagy
az ál ta la igény be vett ki se gí tõ mun ka erõt éri az inf ra struk -
tú ra használata közben.

2.  § A fu va ro zó men te sül e fe le lõs ség alól
a) tes ti ká ro so dás ese tén

1. ha kárt oko zó ese mény a fu va ro zó mû kö dé sén kí -
vül esõ kö rül mé nyek  miatt kö vet ke zett be, ame lyet 
a fu va ro zó az adott eset kö rül mé nyei ál tal meg kí -
vánt gon dos ság el le né re sem ke rül he tett el, és nem
há rít hat ta el azok kö vet kez mé nye it,

2. olyan mér ték ben, ami lyen mér ték ben a kárt oko zó
ese mény a ká ro sult hi bá já nak a kö vet kez mé nye,

3. ha a kárt oko zó ese mény egy har ma dik sze mély
ma ga tar tá sá ra ve zet he tõ vissza, ame lyet a fu va ro -
zó az eset kö rül mé nyei ál tal meg kö ve telt gon dos -
ság el le né re sem ke rül he tett el, és an nak kö vet kez -
mé nye it nem háríthatta el;

b) ha a kár az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ hi bá já ból, vagy 
az ál ta la ki adott uta sí tás ból ered, amely nem tu laj do nít ha tó 
a fu va ro zó nak, vagy olyan kö rül mé nyek bõl adó dott, ame -
lye ket a fu va ro zó nem ke rül he tett el, és ame lyek kö vet kez -
mé nye it nem há rít hat ta el.

3.  § Ha a kárt oko zó ese mény egy har ma dik sze mély
ma ga tar tá sá nak kö vet kez mé nye, és az üzem ben tar tó en -
nek el le né re a 2.  § a) pont já nak ér tel mé ben nem men te sül
tel jes mér ték ben a fe le lõs ség alól, a je len Egy sé ges Sza bá -
lyok ál tal meg ál la pí tott ha tá rig fe le lõs anél kül, hogy a har -
ma dik sze mély el le ni vissz ke re se ti joga sé rül ne.

4.  § A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a
fu va ro zó fe lel-e, és mi lyen mér ték ben az inf ra struk tú -
ra-üze mel te tõ nek a ké se de lem bõl vagy üzem za var ból ere -
dõ ká rá ért.

10. cikk

Közösen okozott kár

1.  § Ha a kár hoz az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ nek fel ró -
ha tó okok és a fu va ro zó nak fel ró ha tó okok egy aránt hoz -
zá já rul tak, min den szer zõ dõ fél csak olyan mér ték ben fe le -
lõs, ami lyen mér ték ben a 8. és 9. cik kek ér tel mé ben a neki
fel ró ha tó okok a kár hoz hoz zá já rul tak. Amennyi ben nem
le het meg ál la pí ta ni mi lyen mér ték ben já rul tak hoz zá az
egyes fe lek nek fel ró ha tó okok a kár hoz, mind egyik fél vi -
se li azt a kárt, amely õt érte.

2.  § Az 1.  § meg fele lõen al kal ma zan dó, ha a kár hoz az
inf ra struk tú ra-üze mel te tõ nek és az adott vas úti inf ra struk -
tú rát hasz ná ló több fu va ro zó nak fel ró ha tó okok is hoz zá já -
rul tak.

3.  § A 9. cikk ben em lí tett kár ese tén az 1.  § elsõ mon da ta 
ér te lem sze rû en al kal ma zan dó, ha a kár hoz több, ugyan azt
az inf ra struk tú rát hasz ná ló fu va ro zó nak fel ró ha tó okok já -
rul tak hoz zá. Ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy az egyes
fu va ro zók nak fel ró ha tó okok mi lyen mér ték ben já rul tak
hoz zá a kár hoz, az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ vel szem ben a 
fu va ro zók egyen lõ arány ban fe le lõ sek.

11. cikk

Kártérítés halál esetén

1.  § Ha lál ese tén a kár té rí tés ki ter jed:
a) az el ha lá lo zás foly tán ke let ke zett szük sé ges költ sé -

gek re, kü lö nö sen a holt test szál lí tá sá nak és a te me tés nek a
költ sé ge i re;

b) ha a ha lál nem azon nal kö vet ke zett be, a 12. cikk ben
meg ál la pí tott ká rok ra.
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2.  § Ha az el ha lá lo zás foly tán olyan sze mé lyek, akik nek
el tar tá sá ra az el hunyt a tör vény sze rint kö te le zett volt,
vagy a jö võ ben kö te le zett lett vol na, el lá tá su kat el ve szí tet -
ték, ezért a vesz te sé gért is kár té rí tés il le ti õket. Olyan sze -
mé lyek ká rá ra vo nat ko zó ke re se ti jog ra, akik nek az el -
hunyt tör vényes kö te le zett ség nél kül el tar tást nyúj tott, a
nem ze ti jog irány adó.

12. cikk

Kártérítés sérülés esetén

Sé rü lés vagy egyéb tes ti vagy lel ki sé re lem ese té ben a
kár té rí tés ma gá ba fog lal ja:

a) a szük sé ges költ sé ge ket, kü lö nö sen a gyó gyí tá si és a
szál lí tá si költ sé ge ket;

b) azt a va gyo ni hát rányt, amely a sé rül tet tel jes vagy
rész le ges mun ka kép te len sé ge vagy meg nö ve ke dett szük -
ség le tei foly tán éri.

13. cikk

Egyéb testi károsodások megtérítése

A nem ze ti jog irány adó arra néz ve, hogy az inf ra struk -
tú ra-üze mel te tõ vagy a fu va ro zó kö te les-e és mi lyen mér -
ték ben a 11. és 12. cik kek sze rin ti ká ro kon kí vül más tes ti
ká ro kért is kár té rí tést nyúj ta ni.

14. cikk

A kártérítés formája és összege halál és sérülés esetében

1.  § A 11. cikk 2.  §-ában és a 12. cikk b) pont já ban meg ál -
la pí tott kár té rí tést áta lány for má já ban kell tel je sí te ni. Ha
azon ban a nem ze ti jog sze rint já ra dék meg ál la pí tá sa le het sé -
ges, a kár té rí tést ilyen for má ban kell tel je sí te ni, ha a sé rült
sze mély vagy a 11. cikk 2.  §-a sze rin ti jo go sul tak kí ván ják.

2.  § Az 1.  § sze rint tel je sí ten dõ kár té rí tés össze gét a
nem ze ti jog nak meg fele lõen kell meg ál la pí ta ni. Az Egy sé -
ges Sza bá lyok al kal ma zá sá ban azon ban a sze mé lyen kén ti
fel sõ ha tár 175 000 el szá mo lá si egy ség áta lány ként, vagy
en nek az összeg nek meg fe le lõ já ra dék, ha a nem ze ti jog
en nél ala cso nyabb fel sõ ha tárt ál la pít meg.

15. cikk

A felelõsség korlátozására való hivatkozás jogának
elvesztése

A je len Egy sé ges Sza bá lyok ban, va la mint a nem ze ti
jog ban elõ írt fe le lõs sé gi kor lá to zá sok, ame lyek egy adott

összeg re kor lá toz zák a kár té rí tést, nem al kal maz ha tók, ha
bi zo nyí tott, hogy a kár olyan cse lek mény bõl vagy mu lasz -
tás ból szár ma zik, ame lyet a kár oko zó kö ve tett el akár
ilyen kár elõ idé zé sé nek a szán dé ká val, akár gon dat lan ság -
ból, de an nak tu da tá ban, hogy ilyen kár va ló szí nû leg be kö -
vet ke zik.

16. cikk

Átszámítás és kamatozás

1.  § Ha a kár té rí tés so rán kül föl di pénz nem ben ki fe je -
zett össze ge ket kell át szá mí ta ni, az át szá mí tást a kár té rí tés
ki fi ze té sé nek nap ján és he lyén ér vé nyes ár fo lya mon kell
vé gez ni.

2.  § A jo go sult a kár té rí tés után évi öt szá za lé kos ka ma -
tot kö ve tel het a bé kél te té si el já rás kez de mé nye zé sé nek,
vagy az Egyez mény V. Cí mé ben elõ írt vá lasz tott bí ró ság -
hoz való fo lya mo dás nak, vagy a jogi el já rás meg in dí tá sá -
nak a nap já tól szá mít va.

17. cikk

Felelõsség nukleáris baleset esetében

Az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ és a fu va ro zó men te sül -
nek az Egy sé ges Sza bá lyok alap ján az õket ter he lõ fe le lõs -
ség alól, ha a kárt nuk le á ris bal eset okoz ta, és a ká rért va la -
mely tag ál lam ban a nuk le á ris ener gia te rén fenn ál ló fe le -
lõs ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok és elõ írások sze rint a
nuk le á ris be ren de zés üzem ben tar tó ja vagy az an nak he lyé -
be lépõ más sze mély fe le lõs.

18. cikk

Felelõsség a kisegítõ munkaerõért

Az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ és a fu va ro zó fe le lõs az ál -
ta luk igény be vett ki se gí tõ mun ka erõ ért.

19. cikk

Egyéb igények

1.  § Az Egy sé ges Sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó min den
eset ben, az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ vel vagy a fu va ro zó -
val szem ben a fe le lõs sé gük alap ján bár mi lyen jog cí men
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ke re se tet csak a je len Egy sé ges Sza bá lyok fel té te lei és kor -
lá to zá sai meg tar tá sá val le het in dí ta ni.

2.  § Ugyan ez vo nat ko zik azok ra a ke re se tek re is, ame -
lye ket olyan ki se gí tõ mun ka erõ vel szem ben in dí ta nak,
aki ért az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ vagy a fu va ro zó a
18. cikk ér tel mé ben fe le lõs.

20. cikk

Kártérítési megállapodások

A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod hat nak olyan fel té te lek -
ben, ame lyek alap ján ér vé nye sí tik kár té rí té si jo ga i kat a
má sik fél lel szem ben, vagy le mon da nak azok ról.

IV. Cím

A KISEGÍTÕ MUNKAERÕ ÁLTAL INDÍTOTT
KERESETEK

21. cikk

Az infrastruktúra-üzemeltetõ vagy a fuvarozó elleni
keresetek

1.  § A fu va ro zó ál tal igény be vett ki se gí tõ mun ka erõ a 
fe le lõs ség te kin te té ben az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ el -
len, az ál ta la oko zott ká rok ra vo nat ko zó an bár mi lyen
jog cí men ke re se tet csak a je len Egy sé ges Sza bá lyok ban
meg ál la pí tott fel té te lek és kor lá to zá sok meg tar tá sá val
in dít hat.

2.  § Az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ ál tal igény be vett
ki se gí tõ mun ka erõ a fe le lõs ség te kin te té ben a fu va ro zó
el len, az ál ta la oko zott ká rok ra vo nat ko zó an, bár mi lyen
jog cí men csak a je len Egy sé ges Sza bá lyok ban meg -
állapított fel té te lek és kor lá to zá sok meg tar tá sá val in -
díthat.

V. Cím

A JOGOK GYAKORLÁSA

22. cikk

Békéltetési eljárás

A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod hat nak bé kél te té si el já rás -
ban vagy az Egyez mény V. Cí mé ben meg ha tá ro zott vá -
lasz tott bí ró ság hoz for dul nak.

23. cikk

Visszkereset

A fu va ro zó ál tal a CIV Egy sé ges Sza bá lyok vagy a
CIM Egy sé ges Sza bá lyok alap ján fi ze tett kár té rí tés ér -
vé nyes sé gét nem le het vi tat ni, ha a kár té rí tést bí ró ság
ál la pí tot ta meg, és az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ nek sza -
bá lyos ér te sí tés út ján le he tõ vé tett ék, hogy az el já rás ba
be avat koz zék.

24. cikk

Hatáskör

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyok alap ján ke re set a szer -
zõ dõ fe lek kö zöt ti meg ál la po dás sal ki je lölt tag ál la mok bí -
ró sá gai elõtt in dít ha tó.

2.  § Ha a fe lek nem ál la pod nak meg ez zel el len té te sen,
an nak a tag ál lam nak a bí ró sá ga ren del ke zik jog ha tó ság -
gal, amely nek te rü le tén az inf ra struk tú ra-üze mel te tõ szék -
he lye van.

25. cikk

Elévülés

1.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyo kon ala pu ló igé nyek há -
rom év alatt évül nek el.

2.  § Az el évü lés ha tár ide je azon a na pon kez dõ dik, ame -
lyen a kár ke let ke zett.

3.  § Ha lál ese tén az el évü lé si ha tár idõ a ha lál nap ját kö -
ve tõ nap tól szá mí tott há rom év, de nem ha lad hat ja meg a
bal eset nap ját kö ve tõ nap tól szá mí tott öt évet.

4.  § Olyan sze mély, aki nek a fe le lõs sé gét meg ál la pí tot -
ták, az 1.  §-ban elõ írt el évü lé si ha tár idõ le jár ta után is in -
dít hat vissz ke re se tet, ha azt an nak az tag ál lam nak a tör -
vényei sze rin ti ha tár idõn be lül in dít ja, ahol az el já rás fo -
lyik. Ez a ha tár idõ azon ban nem le het ke ve sebb, mint ki -
lenc ven nap at tól a nap tól szá mít va, ame lyen a vissz ke re -
se tet in dí tó sze mély el is mer te az igényt, vagy az el le ne in -
dí tott el já rás ról ér te sí tet ték.

5.  § Az el évü lé si ha tár idõ szü ne tel, ha a fe lek bé kél te tõi
el já rás ról ál la pod nak meg, vagy ha az Egyez mény V. Cí -
mé ben em lí tett vá lasz tott bí ró ság hoz for dul nak.

6.  § Az el évü lé si ha tár idõ szü ne te lé sé re és fél be sza ka -
dá sá ra egye bek ben a nem ze ti jog az irány adó.
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Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban
használni tervezett vasúti berendezésekre vonatkozó

mûszaki szabványok érvényesítésére és egységes
mûszaki elõ írások elfogadására

(APTU – az Egyezmény F Függeléke)

1. cikk

Hatály

Je len Egy sé ges Sza bá lyok a nem zet kö zi for ga lom ban
hasz nál ni ter ve zett vas úti be ren de zé sek re vo nat ko zó mû -
sza ki szab vá nyok ér vé nye sí té sé nek és egy sé ges mû sza ki
elõ írások el fo ga dá sá nak az el já rá sa it ál la pít ják meg.

2. cikk

Meghatározások

Je len Egy sé ges Sza bá lyok és Mel lék le tei ér tel mé ben:
a) ,,tag ál lam”: a Szer ve zet olyan tag ál la ma, amely nem

tett az Egyez mény 42. cikk 1.  §-ának elsõ be kez dé se ér tel -
mé ben az Egy sé ges Sza bá lyok ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot;

b) ,,nem zet kö zi for ga lom”: a vas úti jár mû vek leg alább
két tag ál lam te rü le tét érin tõ vas úti for gal ma;

c) ,,vas úti köz le ke dé si vál la lat”: a ma gán-, vagy ál la mi
vál la lat, amely nek en ge dé lye van von ta tás sal tör té nõ sze -
mély szál lí tás ra vagy áru fu va ro zás ra;

d) ,,inf ra struk tú ra-üze mel te tõ”: az a vál la lat vagy ha tó -
ság, amely vas úti inf ra struk tú rát üze mel tet;

e) ,,vas úti be ren de zés” min den nem zet kö zi for ga lom -
ban en ge dé lye zett vas úti esz köz, kü lö nö sen a gör dü lõ ál lo -
mány és a vas úti inf ra struk tú ra;

f) ,,vas úti jár mû”: min den – von ta tás sal vagy anél -
kül – vas úti sí nen sa ját ke re ke in köz le ke dés re al kal mas
jár mû;

g) ,,von ta tó jár mû”: vo nó erõ ki fej té sé re al kal mas vas úti 
jár mû;

h) ,,te her ko csi”: áru szál lí tás ra szol gá ló, vo nó erõ ki fej -
té sé re nem al kal mas vas úti jár mû;

i) ,,sze mély ko csi”: utas szál lí tás ra szol gá ló, vo nó erõ ki -
fej té sé re nem al kal mas vas úti jár mû;

j) ,,vas úti inf ra struk tú ra”: va la mennyi vas úti pá lya és a
vas út egyéb hely hez kö tött lé te sít mé nye és be ren de zé se,
amely szük sé ges a vas úti jár mû vek köz le ke dé sé hez és a
biz ton sá gos for ga lom hoz;

k) ,,mû sza ki szab vány”: or szá gos vagy nem zet kö zi
szab vány ügyi tes tü let ál tal, sa ját el já rá sa alap ján el fo ga -
dott mû sza ki spe ci fi ká ció. Az Eu ró pai Kö zös sé gek ben ki -
dol go zott mû sza ki spe ci fi ká ció mû sza ki szab vány nak mi -
nõ sül;

l) ,,mû sza ki elõ írás”: a mû sza ki szab vány nak nem mi -
nõ sü lõ, a gyár tás ra, üze mel te tés re, kar ban tar tás ra vagy
más, vas úti be ren de zés sel kap cso la tos el já rás ra vo nat ko zó
sza bály;

m) ,,mû sza ki szak ér tõi bi zott ság”: az Egyez mény
13. cik ke 1.  §-ának f) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bi zott -
ság.

3. cikk

Célkitûzések

1.  § A vas úti be ren de zés re vo nat ko zó mû sza ki szab vá -
nyok ér vé nye sí té se és az egy sé ges mû sza ki elõ írások el fo -
ga dá sa a kö vet ke zõ cél lal tör té nik, hogy:

a) elõ se gít se a jár mû vek sza bad köz le ke dé sét és más
vas úti be ren de zé sek sza bad fel hasz ná lá sát a nem zet kö zi
for ga lom ban;

b) hoz zá já rul jon a nem zet kö zi for ga lom biz ton sá gos sá, 
meg bíz ha tó vá, és el ér he tõ vé té te lé hez;

c) a kör nye zet vé de lem és köz egész ség ügy kér dé se it
figye lembe ve gye.

2.  § A vas úti jár mû vek re vo nat ko zó mû sza ki szab vá -
nyok ér vé nye sí té sé nél és az egy sé ges mû sza ki elõ írások
el fo ga dá sá nál ki zá ró lag a nem zet kö zi szin ten ki dol go zott
szab vá nyok és el já rá sok ve he tõk figye lembe.

3.  § Amennyi re csak le het sé ges
a) biz to sí ta ni kell mû sza ki rend sze rek és a nem zet kö zi

for ga lom hoz szük sé ges al kat ré szek köl csö nös al kal maz -
ha tó sá gát;

b) a mû sza ki szab vá nyok nak és az egy sé ges mû sza ki
elõ írásoknak – in do kolt eset ben vál to za tok kal is – meg -
va ló sít ha tó sá got kell szol gál nia.

4. cikk

A mûszaki szabványok és elõ írások kidolgozása

1.  § A vas úti be ren de zés re vo nat ko zó mû sza ki szab vá -
nyok és elõ írások ki dol go zá sa az erre fel jo go sí tott el is mert 
szer vek fel ada ta.

2.  § Az ipa ri ter mé kek és el já rá sok szab vá nyo sí tá sa or -
szá go san és nem zet kö zi leg el is mert szab vány ügyi szer vek 
fel ada ta.

5. cikk

A mûszaki szabványok érvényesítése

1.  § Egy mû sza ki szab vány ér vé nye sí té si ké rel mét be -
nyújt hat ja:

a) bár mely tag ál lam;
b) bár mely re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet,

amely re a sa ját tag ál la mai át ru ház ták a vas úti be ren de zés -
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re vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok te rü le té re ér vé nyes jog -
al ko tá si ha tás kö rü ket;

c) bár mely or szá gos, vagy nem zet kö zi szab vány ügyi
tes tü let, amely a vas út szab vá nyo sí tás fel ada tá val meg van 
bíz va;

d) bár mely nem zet kö zi kép vi se le ti szö vet ség, amely -
nek tag jai szá má ra te vé keny sé gük foly ta tá sa so rán, a vas -
úti anyag ra vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok el en ged he tet -
le nül fon to sak, biz ton sá gi és gaz da sá gos sá gi okok ból.

2.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság dönt a mû sza ki
szab vány nak az Egyez mény 16., 20. cik kei és 33. cik ké nek 
3. és 4.  §-ai ban rög zí tett el já rás sze rin ti ér vé nye sí té se tár -
gyá ban. Dön té se ik az Egyez mény 35. cikk 3. és 4.  §-ai sze -
rint lép nek ha tály ba.

6. cikk

Egységes mûszaki elõ írások elfogadása

1.  § Egy sé ges mû sza ki elõ írás el fo ga dá sa irán ti ké rel -
met nyújt hat be:

a) bár mely tag ál lam;
b) bár mely re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet,

amely re a tag ál la mok át ru ház ták a vas úti be ren de zés re vo -
nat ko zó egy sé ges mû sza ki elõ írások te rü le té re ér vé nyes
jog al ko tá si ha tás kö rü ket;

c) bár mely nem zet kö zi kép vi se le ti szö vet ség, amely nek
tag jai szá má ra, te vé keny sé gük foly ta tá sa so rán a vas úti
anyag ra vo nat ko zó egy sé ges mû sza ki elõ írások el en ged he -
tet le nül fon to sak, biz ton sá gi és gaz da sá gos sá gi okok ból.

2.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság dönt az egy sé ges mû -
sza ki elõ írás el fo ga dá sá ról az Egyez mény 16., 20. cik kei és
33. cikk 6.  §-ában rög zí tett el já rás sze rint. Dön té se ik az
Egyez mény 35. cikk 3. és 4.  §-ai sze rint lép nek ha tály ba.

7. cikk

Kérelmek benyújtása

Az 5. és 6. cik kek ben em lí tett ké rel mek nek tel jes nek,
össze füg gõ nek és alá tá masz tott nak kell len ni ük. A ké rel -
me ket va la me lyik mun ka nyel ven a Szer ve zet Fõ tit ká rá hoz 
kell be nyúj ta ni.

8. cikk

Mûszaki mellékletek

1.  § Az ér vé nye sí tett mû sza ki szab vá nyo kat és az el fo -
ga dott egy sé ges mû sza ki elõ írásokat a kö vet ke zõ Mel lék -
le tek tar tal maz zák az aláb bi fel so ro lás sze rint:

a) Va la mennyi vas úti jár mû re ér vé nyes mû sza ki szab -
vá nyok és egy sé ges mû sza ki elõ írások (1. Mel lék let);

b) Von ta tó jár mû vek re vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok
és egy sé ges mû sza ki elõ írások (2. Mel lék let);

c) Te her ko csik ra vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok és
egy sé ges mû sza ki elõ írások (3. Mel lék let);

d) Sze mély ko csik ra vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok és 
egy sé ges mû sza ki elõ írások (4. Mel lék let);

e) Az f) pont ba nem tar to zó inf ra struk tú ra be ren de zé -
sek re vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok és egy sé ges mû sza -
ki elõ írások (5. Mel lék let);

f) Biz to sí tó be ren de zé si és for ga lom irá nyí tó rend sze -
rek re vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyok és egy sé ges mû sza -
ki elõ írások (6. Mel lék let);

g) In for má ci ós tech no ló gi ai rend sze rek re vo nat ko zó
mû sza ki szab vá nyok és egy sé ges mû sza ki elõ írások
(7. Mel lék let);

h) Min den más vas úti be ren de zés re ér vé nyes mû sza ki
szab vá nyok és egy sé ges mû sza ki elõ írások (8. Mel lék let).

2.  § A mel lék le tek je len Egy sé ges Sza bá lyok szer ves ré -
szét ké pe zik. A mel lék le tek fel épí té sé nél figye lembe kell
ven ni a tag ál la mok ban ér vé nyes sa já tos sá go kat, a nyom -
táv ra, a jár mû szel vény re, az ener gia el lá tó rend szer re, a
köz le ke dés biz ton sá gi és me net irá nyí tá si rend szer re vo nat -
ko zó an.

3.  § A mel lék le tek a Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ál tal
az Egyez mény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, 1999. jú ni us 3-án
el fo ga dott jegy zõ könyv hatályba lépését köve tõen el fo ga -
dott vál to za tot tar tal maz zák, ame lyet ugyan azon el já rás
alap ján fo gad tak el, mint ame lyet az Egyez mény nek – a
Mel lék le tek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó – 16., 20. cik kei és a
33. cik ké nek 6.  §-ai elõ ír nak.

9. cikk

Nyilatkozatok

1.  § Bár mely tag ál lam jo go sult – at tól szá mí tott négy
hó na pon be lül, hogy a Fõ tit kár jegy zék ben köz li a Mû sza -
ki Szak ér tõi Bi zott ság dön té sét – a Fõ tit kár hoz in do ko lás -
sal el lá tott nyi lat ko za tot ten ni ar ról, hogy az adott ér vé nye -
sí tett mû sza ki szab ványt, vagy az adott el fo ga dott egy sé -
ges mû sza ki elõ írást egy ál ta lán nem vagy csak rész ben
fog ja al kal maz ni a sa ját te rü le tén ta lál ha tó vas úti inf ra -
struk tú rá ra és an nak for gal má ra.

2.  § Az 1.  § sze rint nyi lat ko zó tag ál la mo kat le het figye -
lembe ven ni azok nak a tag ál la mok nak a szám ba vé te lé nél,
ame lyek az Egyez mény 35. cikk 4.  §-a ér tel mé ben ki fo gást 
ter jesz tet tek elõ azért, hogy a Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság 
va la mely dön té se ne lép jen ha tály ba.
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3.  § Az a tag ál lam, amely az 1.  § sze rint nyi lat ko za tot
ter jesz tett elõ, azt a Fõ tit kár ér te sí té se mel lett bár mi kor
vissza von hat ja. A vissza vo nás az ér te sí tést kö ve tõ má so -
dik hó nap elsõ nap ján lesz ha tá lyos.

10. cikk

A Mûszaki Egység hatályon kívül helyezése

A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ál tal a 8. cikk 3.  §-a sze -
rint el fo ga dott Mel lék le tek hatályba lépésével, a Vas úti
Mû sza ki Egy ség rõl  szóló Bern ben, 1882. ok tó ber 21. nap -
ján alá írt nem zet kö zi Egyez mény 1938-as vál to za ta sze -
rin ti va la mennyi tag ál lam a hi vat ko zott Egyez ményt kö te -
les ha tá lyon kí vül he lyez ni.

11. cikk

A Mellékletek elsõbbsége

1.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ál tal a 8. cikk 3.  §-a
sze rint el fo ga dott Mel lék le tek hatályba lépését köve tõen a
Mel lék le tek ben fog lalt mû sza ki szab vá nyok nak és egy sé -
ges mû sza ki elõ írásoknak el sõbb sé ge van a tag ál la mok kö -
zöt ti kap cso la tok ban, a Bern ben, 1882. ok tó ber 21-én alá -
írt Vas úti Mû sza ki Egy ség rõl  szóló Nem zet kö zi Egyez -
mény 1938-as vál to za tá nak ren del ke zé se i vel szem ben.

2.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ál tal a 8. cikk 3.  §-a
sze rint el fo ga dott Mel lék le tek hatályba lépését köve tõen a
Mel lék le tek ben ta lál ha tó je len Egy sé ges Sza bá lyok nak,
va la mint a mû sza ki szab vá nyok nak és az egy sé ges mû sza -
ki elõ írásoknak el sõbb sé ge van a tag ál la mok ban az aláb bi
mû sza ki ren del ke zé sek kel szem ben:

a) a nem zet kö zi for ga lom ban a sze mély ko csik át me ne -
té rõl és hasz ná la tá ról  szóló (RIC) Sza bály zat tal szem ben;

b) a nem zet kö zi for ga lom ban a köl csö nös te her ko csi
hasz ná lat ról  szóló (RIV) Sza bály zat tal szem ben.

1. Melléklet

Valamennyi vasúti jármûre vonatkozó mûszaki
szabványok és egységes mûszaki elõ írások

A. Nyom táv
1. Nor mál nyom tá vú vas út (1435 mm)
2. Szé les nyom tá vú vas út (orosz) (1520 mm)
3. Szé les nyom tá vú vas út (finn) (1524 mm)
4. Szé les nyom tá vú vas út (ír) (1600 mm)
5. Szé les nyom tá vú vas út (ibé ri ai) (1688 mm)
6. Egyéb vas utak

B. Jár mû szel vény
1. Nor mál nyom tá vú vas utak az eu ró pai kon ti nen sen
2. Nor mál nyom tá vú vas utak Nagy-Bri tan ni á ban
3. ...

C. ...

2. Melléklet

Vontatójármûvekre vonatkozó mûszaki szabványok 
és egységes mûszaki elõ írások

A. Ener gia el lá tó rend sze rek
1. Egyen áram 3000 V
2. Egyen áram 1500 V vagy ke ve sebb
3. Vál ta ko zó áram 25 KV / 50 Hz
4. Vál ta ko zó áram 15 KV / 16 Hz

B. Vo nat be fo lyá so ló rend sze rek...
....

3. Melléklet

Teherkocsikra vonatkozó mûszaki szabványok
 és egységes mûszaki elõ írások

4. Melléklet

Személykocsikra vonatkozó mûszaki szabványok
 és egységes mûszaki elõ írások

5. Melléklet

Infrastruktúra berendezésekre vonatkozó mûszaki
szabványok és egységes mûszaki elõ írások

6. Melléklet

A biztosítóberendezési- és forgalomirányító rendszerekre 
vonatkozó mûszaki szabványok
 és egységes mûszaki elõ írások

7. Melléklet

Információs technológiarendszerekre
 vonatkozó mûszaki szabványok és egységes

mûszaki elõ írások
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8. Melléklet

Bármely egyéb vasúti berendezésre vonatkozó mûszaki
szabványok és egységes mûszaki elõ írások

* * *

A fen ti hi vat ko zott Mel lék le tek be elõ ször a vas úti be -
ren de zé sek re már lé te zõ, és nem zet kö zi szin ten már el is -
mert, a Vas úti Mû sza ki Egy ség ben, a RIV-ben, RIC-ben,
va la mint az UIC dönt vé nyek ben meg ta lál ha tó mû sza ki
szab vá nyo kat és egy sé ges mû sza ki elõ írásokat kell be épí -
te ni.

Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban
használt vasúti berendezések mûszaki

engedélyezésére
(ATMF – az Egyezmény G Függeléke)

1. cikk

Hatály

Je len Egy sé ges Sza bá lyok azt az el já rást rög zí tik,
amellyel a vas úti jár mû ve ket és egyéb vas úti be ren de zé se -
ket a nem zet kö zi for ga lom és hasz ná lat szá má ra en ge dé -
lyez nek.

2. cikk

Meghatározások

Je len Egy sé ges Sza bá lyok és a Mel lék le tek al kal ma zá -
sá ban:

a) ,,tag ál lam”: a Szer ve zet olyan tag ál la ma, amely nem
tett az Egyez mény 42. cikk 1.  §-ának elsõ be kez dé se ér tel -
mé ben az Egy sé ges Sza bá lyok ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot;

b) ,,nem zet kö zi for ga lom”: vas úti jár mû vek leg alább
két tag ál lam te rü le tét érin tõ vas úti for gal ma;

c) ,,vas úti köz le ke dé si vál la lat”: ma gán- vagy ál la mi
vál la lat, amely nek en ge dé lye van von ta tás sal tör té nõ sze -
mély szál lí tás ra vagy áru fu va ro zás ra;

d) ,,inf ra struk tú ra-üze mel te tõ”: az a vál la lat vagy ha tó -
ság, amely vas úti inf ra struk tú rát üze mel tet;

e) ,,üzem ben tar tó”: az a sze mély, aki a jár mû vet, mint
szál lí tó esz közt tar tós jel leg gel gaz da sá gi lag hasz no sít ja,
akár tu laj do no sa, akár ren del ke zé si joga van fe let te;

f) ,,mû sza ki en ge dé lye zés”: az az el já rás, amely nek so -
rán a ha tás kör rel ren del ke zõ mû sza ki ha tó ság a vas úti jár -
mû vet for ga lom ba en ge di és egyéb vas úti be ren de zé sek
nem zet kö zi for ga lom ban való hasz ná la tát en ge dé lye zi;

g) ,,tí pus en ge dé lye zés”: az az el já rás, amellyel az ille -
té kes ha tó ság egy vas úti jár mû pro to tí pu sát en ge dé lye zi és
en nek alap ján egy egy sze rû sí tett el já rás ke re té ben en ge dé -
lye zi azok nak a vas úti jár mû vek nek a hasz ná la tát, ame lyek 
en nek a pro to tí pus nak meg fe lel nek;

h) ,,üze mel te té si en ge dély”: az ille té kes ha tó ság ál tal
ki adott en ge dély, amellyel az egyes vas úti jár mû vek nem -
zet kö zi for ga lom ban köz le ked het nek;

i) ,,vas úti jár mû”: min den – von ta tás sal vagy anél -
kül – sa ját ke re ke in köz le ke dõ jár mû;

j) ,,egyéb vas úti be ren de zés”: bár mely a nem zet kö zi
for ga lom ban való rész vé tel re szánt vas úti fel sze re lés,
amely nem vas úti jár mû;

k) ,,Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság”: az Egyez mény
13. cik ke 1.  §-ának f) pont já ban meg ha tá ro zott bi zott ság.

3. cikk

Engedélyezés nemzetközi forgalom számára

1.  § A nem zet kö zi for ga lom ban való rész vé tel cél já ból
min den vas úti jár mû vet a je len Egy sé ges Sza bá lyok kal
össz hang ban en ge dé lyez tet ni kell.

2.  § A mû sza ki en ge dé lye zés cél ja azt el len õriz ni, hogy
a vas úti jár mû meg fe lel-e az aláb bi fel té te lek nek:

a) az APTU Egy sé ges Sza bá lyok Mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott szer ke ze ti elõ írásoknak,

b) a RID Mel lék le té ben meg ha tá ro zott, gyár tás ra és
sze rel vé nyek re vo nat ko zó elõ írásoknak,

c) a 7. cikk 2.  §-a és 3.  §-a sze rint al kal ma zan dó kü lön -
le ges en ge dé lye zé si fel té te lek nek.

3.  § Az 1. és 2.  §, va la mint az azt kö ve tõ cik kek más vas -
úti be ren de zé sek re és jár mû vek, il let ve más vas úti fel sze -
re lé sek egyes szer ke ze ti ele me i nek az en ge dé lye zé sé re ér -
te lem sze rû en ér vé nye sek.

4. cikk

Eljárások

1.  § A mû sza ki en ge dé lye zés:
a) egy sza kasz ban tör té nik, ami kor egyet len vas úti jár -

mû nek ad ják meg az üze mel te té si en ge délyt, vagy
b) két, egy mást kö ve tõ sza kasz ban, ami kor:

1. a tí pus en ge délyt egy adott vas úti jár mûp ro to tí pus -
ra ad ják meg,

2. majd ezt köve tõen egy egy sze rû sí tett el já rás ke re -
té ben egyes jár mû vek re ad nak en ge délyt, amellyel 
ta nú sít ják adott pro to tí pus sal való egyezõségét.

2.  § Ez a ren del ke zés nem aka dá lyoz za a 10. cikk al kal -
ma zá sát.
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5. cikk

Illetékes hatóság

1.  § A vas úti jár mû vek és egyéb vas úti be ren de zé sek
nem zet kö zi for ga lom szá má ra tör té nõ en ge dé lye zé se an -
nak a bel föl di vagy nem zet kö zi ha tó ság nak a fel ada ta,
amely nek – az adott tag ál lam tör vényeivel és elõ írásaival
össz hang ban – a ha tás kö ré be tar to zik.

2.  § Az 1.  §-ban hi vat ko zott ha tó sá gok a mû sza ki en ge -
dé lye zés re vo nat ko zó ha tás kö rü ket át ru ház hat ják meg fe -
le lõ nek el is mert szer vek re, az zal a fel té tel lel, hogy az en -
ge dé lye zés re vo nat ko zó fel ügye le tet a hi vat ko zott ha tó sá -
gok biz to sít ják. A mû sza ki en ge dé lye zés re vo nat ko zó ha -
tás kör át ru há zá sa egy vas úti köz le ke dé si vál la lat ra, oly
mó don, hogy e jo go sult ság gya kor lá sá ból má si kat ki zár -
nak, nem meg en ge dett. Nem meg en ge dett a ha tás kör át ru -
há zá sa vas úti be ren de zé sek gyár tá sá ban köz vet le nül vagy
köz ve tett mó don részt ve võ inf ra struk tú ra-üze mel te tõ re
sem.

6. cikk

A mûszaki engedélyezés elismertetése

A tag ál lam ille té kes ha tó sá ga je len Egy sé ges Sza bá -
lyok kal össz hang ban en ge dé lye zi a pro to tí pust és az üze -
mel te tést. A ki ál lí tott ta nú sít vá nyo kat a töb bi tag ál lam ban
a ha tó sá gok, a vas úti köz le ke dé si vál la la tok és az inf ra -
struk tú ra-üze mel te tõk el is me rik, anél kül, hogy újabb vizs -
gá lat ra, vagy új mû sza ki en ge dé lye zés re vol na szük ség ah -
hoz, hogy ezen tag ál la mok te rü le tén az adott be ren de zé sek 
a for ga lom ban részt ve hes se nek és hasz ná lat ba ke rül je nek.

7. cikk

Elõírások a jármûvek szerkezetére vonatkozóan

1.  § A nem zet kö zi for ga lom ba való en ge dé lye zés hez a
vas úti jár mû vek nek a kö vet ke zõ elõ írásoknak kell meg fe -
lel ni ük:

a) az APTU Egy sé ges Sza bá lyok Mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott szer ke ze ti elõ írásoknak;

b) a RID Mel lék le té ben meg ha tá ro zott, gyár tás ra és
sze rel vé nyek re vo nat ko zó elõ írásoknak.

2.  § Amennyi ben az APTU Egy sé ges Sza bá lyok Mel -
lék le té nek nin csen vo nat ko zó ren del ke zé se, a mû sza ki en -
ge dé lye zés so rán az ál ta lá no san el is mert mû sza ki sza bá -
lyo zá so kat kell al kal maz ni. Egy mû sza ki szab vány, ak kor
is, ha nincs az APTU Egy sé ges Sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott el já rás sal ér vé nye sít ve, biz tos ra ve he tõ, hogy a szab -

vány ba fog lalt szak tu dás egy ál ta lá no san el fo ga dott mû -
sza ki sza bá lyon ala pul.

3.  § A mû sza ki fej lõ dés le he tõ vé té te le vé gett az APTU
Egy sé ges Sza bá lyok Mel lék le te i ben meg ha tá ro zott ál ta lá -
no san el is mert mû sza ki sza bá lyok tól és a szer ke ze ti elõ -
írásoktól el le het tér ni, amennyi ben:

a) a biz ton ság leg alább olyan fokú, mint a sza bá lyok és
elõ írások be tar tá sa ese tén,

b) a cse re sza ba tos ság biz to sí tott.

4.  § Ami kor egy tag ál lam a 2.  § vagy a 3.  § sze rint egy
vas úti jár mû vet en ge dé lyez tet, er rõl ké se de lem nél kül ér -
te sí ti a Szer ve zet Fõ tit ká rát. A Fõ tit kár er rõl ér te sí ti a töb bi 
tag ál la mot. A Fõ tit kár ál tal adott ér te sí tést kö ve tõ egy hó -
na pon be lül bár mely tag ál lam kér he ti a Mû sza ki Szak ér tõi
Bi zott ság össze hí vá sát, an nak meg ál la pí tá sa cél já ból,
hogy a 2.  § vagy a 3.  § al kal ma zá sá nak fel té te lei tel je sül -
nek-e. A Bi zott ság e tárgy ban at tól a nap tól szá mí tott há -
rom hó na pon be lül hoz ha tá ro za tot, ame lyen a Fõ tit kár az
össze hí vás ra irá nyu ló ké rel met kéz hez kap ta.

8. cikk

Egyéb berendezésekre vonatkozó szerkezeti elõ írások

1.  § A nem zet kö zi for ga lom ban való hasz ná lat en ge dé -
lye zé se cél já ból az egyéb vas úti be ren de zé sek nek az
APTU Egy sé ges Sza bá lyok Mel lék le té ben meg ha tá ro zott
elõ írásoknak meg kell fe lel ni ük.

2.  § A 7. cikk 2–4.  §-ai meg fele lõen irány adók.

3.  § A tag ál la mok szá má ra az 1985. má jus 31. nap ján
kelt, a Fõ Nem zet kö zi Vas út vo na lak ról  szóló Eu ró pai
Egyez mény nek (AGC), va la mint az 1991. feb ru ár 1. nap -
ján kelt, a Fon tos Nem zet kö zi Kom bi nált Fu va ro zá si Vo -
na lak ról és ezek Lé te sít mé nye i rõl kö tött Eu ró pai Egyez -
mény bõl (AGTC) ere dõ kö te le zett sé gek to vább ra is ér vé -
nye sek.

9. cikk

Üzemeltetési elõ írások

1.  § A vas úti köz le ke dé si vál la la tok, ame lyek a nem zet -
kö zi for ga lom ban en ge dé lye zett vas úti jár mû ve ket üze -
mel tet nek, kö te le sek be tar ta ni az APTU Egy sé ges Sza bá -
lyok Mel lék le té ben meg ha tá ro zott, a nem zet kö zi for ga -
lom ban en ge dé lye zett vas úti jár mû vek üze mel te té sé re vo -
nat ko zó elõ írásokat.

2.  § A tag ál la mok ban a nem zet kö zi al kal ma zás ra szánt
és arra al kal mas inf ra struk tú rát – be le ért ve a köz le ke dés -
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biz ton sá gi és irá nyí tá si rend sze re ket – üzem ben tar tó vál -
lal ko zá sok és köz igaz ga tá si szer vek kö te le sek be tar ta ni az
APTU Egy sé ges Sza bá lyok Mel lék le te i ben fog lalt mû sza -
ki elõ írásokat, és azo kat ál lan dó an ér vé nye sí te ni kell adott
inf ra struk tú ra ki ala kí tá sá nál és üze mel te té se köz ben.

10. cikk

Mûszaki engedélyezés

1.  § A mû sza ki en ge dély meg adá sa (tí pus en ge dély, üze -
mel te té si en ge dély) egy adott vas úti jár mû pro to tí pu sá ra,
vagy egy adott vas úti jár mû re vo nat ko zó an tör té nik.

2.  § A mû sza ki en ge dé lye zést kér he ti:
a) a gyár tó,
b) vas úti köz le ke dé si vál la lat,
c) egy jár mû üzem ben tar tó ja,
d) egy jár mû tu laj do no sa.
A ké rel met bár mely, az 5. cikk ben meg ha tá ro zott ha tás -

kör rel ren del ke zõ ha tó ság nál elõ le het ter jesz te ni, bár mely 
tag ál lam ban.

3.  § Aki egy sze rû sí tett mû sza ki en ge dé lye zé si el já rás sal 
kéri a vas úti jár mû üze mel te té si en ge dé lye zé sét [4. cikk
1.  § b) pont], a ké rel mé hez kö te les csa tol ni egy, a 11. cikk
2.  §-ának meg fele lõen ki töl tött ta nú sít ványt a tí pus en ge -
dély rõl, és kö te les meg fe le lõ mó don iga zol ni, hogy azok a
jár mû vek, ame lyek re az üze mel te té si en ge délyt kéri, meg -
fe lel nek en nek a pro to tí pus nak.

4.  § A mû sza ki en ge délyt a ké rel me zõ sze mé lyé re való
te kin tet nél kül kell meg ad ni.

5.  § A mû sza ki en ge délyt elv ben kor lát lan idõ re ad ják;
le het ál ta lá nos vagy kor lá to zott.

6.  § A pro to tí pus alap ján ki adott en ge dély vissza von ha -
tó, ha az an nak alap ján gyár tott vagy gyár tan dó vas úti jár -
mû köz le ke dé se so rán nem biz to sí tott az üze mel te tés biz -
ton sá ga, az egész ség vé del mi és a kör nye zet vé del mi elõ -
írások be tar tá sa.

7.  § Az üze mel te té si en ge dély vissza von ha tó:
a) ha a vas úti jár mû már nem fe lel meg az APTU Egy -

sé ges Sza bá lyok Mel lék le te i ben meg ha tá ro zott szer ke ze ti
elõ írásoknak, a 7. cikk 2.  §-a vagy 3.  §-a sze rin ti kü lön le -
ges en ge dé lye zé si fel té te lek nek, vagy a RID Mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott, gyár tás ra és sze rel vé nyek re vo nat ko zó 
elõ írásoknak, és amennyi ben az üzem ben tar tó nem tesz
ele get az ille té kes ha tó ság fel szó lí tá sá nak, hogy a hi bá kat
adott ha tár idõn be lül há rít sa el;

b) ha az 5.  § sze rin ti kor lá to zott en ge dé lye zés bõl szár -
ma zó kö te le zett sé gek nek és fel té te lek nek nem tesz nek ele -
get, vagy azo kat nem tart ják be.

8.  § A pro to tí pus ra ki adott en ge délyt, vagy az üze mel te -
té si en ge délyt csak az a ha tó ság von hat ja vissza, ame lyik
azt ki ad ta.

9.  § Az üze mel te té si en ge délyt fel füg gesz tik:
a) ha a vas úti jár mû vek re az APTU Egy sé ges Sza bá -

lyok Mel lék le te i ben az en ge dé lye zés re vo nat ko zó, a
7. cikk 2. vagy 3.  §-a sze rin ti kü lön le ges fel té te lek sze rin ti, 
vagy a RID Mel lék le té ben meg ha tá ro zott, gyár tás ra és
sze rel vé nyek re vo nat ko zó elõ írásokban elõ írt mû sza ki
vizs gá la to kat és el len õr zé se ket, va la mint a kar ban tar tá si
vagy ja ví tá si mun ká kat nem vég zik el;

b) ha a vas úti jár mû sú lyos sé rü lé se ese tén az ille té kes
ha tó ság elõt ti be mu ta tás kö te le zett sé gé nek nem tesz nek
ele get;

c) ha je len Egy sé ges Sza bá lyo kat és az APTU Egy sé -
ges Sza bá lyok Mel lék le te i ben fog lalt elõ írásokat nem tart -
ják be;

d) ha az ille té kes ha tó ság el ren de li.

10.  § Az üze mel te té si en ge dély ér vé nyét vesz ti, ha a
vas úti jár mû vet ki von ják a for ga lom ból. A for ga lom ból
való ki vo nás ról az üze mel te té si en ge délyt ki adó, ille té kes
ha tó sá got tá jé koz tat ni kell.

11.  § Amennyi ben a je len Egy sé ges Sza bá lyok nem tar -
tal maz nak vo nat ko zó ren del ke zé se ket, a mû sza ki en ge dé -
lye zé si el já rás ra an nak a tag ál lam nak a jo gát kell al kal -
maz ni, amely ben a mû sza ki en ge dély irán ti ké rel met be -
nyúj tot ták.

11. cikk

Tanúsítványok

1.  § A tí pus en ge délyt és az üze mel te té si en ge délyt kü -
lön – „Ta nú sít vány a pro to tí pus en ge dé lye zé sé rõl” és „Ta -
nú sít vány az üze mel te tés en ge dé lye zé sé rõl” – meg ne ve zé -
sû ok má nyo kon ad ják ki.

2.  § A pro to tí pus en ge dé lye zé sé rõl  szóló ta nú sít vány -
nak tar tal maz nia kell:

a) a vas úti jár mû pro to tí pu sa gyár tó já nak meg ne ve zé -
sét;

b) min den olyan mû sza ki ada tot, amely a vas úti jár mû
pro to tí pu sá nak azo no sí tá sá hoz szük sé ges;

c) adott eset ben, egy adott pro to tí pu sú vas úti jár mû re
és e pro to tí pus nak meg fe le lõ vas úti jár mû vek re vo nat ko zó 
kü lön le ges köz le ked te té si fel té te le ket.

3.  § Az üze mel te té si en ge dé lye zés rõl  szóló ta nú sít vány -
nak tar tal maz nia kell:

a) a vas úti jár mû üzem ben tar tó já nak meg ne ve zé sét;
b) min den olyan mû sza ki ada tot, amely szük sé ges az

adott vas úti jár mû azo no sí tá sá hoz. Ez a pro to tí pus en ge dé -
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lye zé sé re ki adott ta nú sít vány ra tör té nõ hi vat ko zás sal is
tör tén het;

c) adott eset ben, a vas úti jár mû köz le ked te té sé re vo nat -
ko zó kü lön le ges fel té te le ket;

d) adott eset ben az ér vé nyes sé gi ha tár idõt;

e) a vas úti jár mû re az APTU Egy sé ges Sza bá lyok Mel -
lék le te i ben a kü lön le ges en ge dé lye zé si fel té te lek rõl ren -
del ke zõ 7. cikk 2. vagy 3.  §-a sze rin ti, a RID Mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott, gyár tás ra és sze rel vé nyek re vo nat ko zó 
elõ írásokban elõ írt vizs gá la to kat, va la mint min den egyéb
mû sza ki fe lül vizs gá la tot, amely a szer ke ze ti ele mek re és a
jár mû meg ha tá ro zott gép egy sé ge i re vo nat koz nak.

4.  § A ta nú sít vá nyo kat leg alább két nyel ven kell
nyom tat ni, ame lyek kö zül leg alább egy a Szer ve zet
mun ka nyel ve.

12. cikk

Egységes minták

1.  § A Szer ve zet a „Ta nú sít vány a pro to tí pus en ge dé lye -
zé sé rõl”, va la mint a „Ta nú sít vány az üze mel te tés en ge dé -
lye zé sé rõl” meg ne ve zé sû ok má nyok ra egy sé ges min tá kat
ír elõ. Eze ket a Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ké szí ti elõ és
fo gad ja el.

2.  § Az Egyez mény 35. cik ké nek 1.  §-a, va la mint
3–5.  §-ai meg fele lõen irány adók.

13. cikk

Adatbank

1.  § A nem zet kö zi for ga lom ban en ge dé lye zett vas úti
jár mû vek rõl adat ban kot hoz nak lét re, amely nek el ké szí té -
se és ak tu a li zá lá sa a Szer ve zet fel ada ta.

2.  § A vas úti jár mû vek üze mel te té si en ge dé lyé nek meg -
adá sá ra ille té kes ha tó sá gok, vagy adott eset ben az ál ta luk
fel ha tal ma zott szer vek, ké se de lem nél kül meg kül dik a
Szer ve zet nek azo kat az ada to kat, ame lyek a je len Egy sé -
ges Sza bá lyok ér tel mé ben a nem zet kö zi for ga lom szá má ra 
en ge dé lye zett vas úti jár mû vek re vo nat ko zó an szük sé ge -
sek. A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ál la pít ja meg, hogy
mely ada tok szük sé ge sek. Ki zá ró lag eze ket az ada to kat tá -
rol ják az adat bank ban. Min den eset ben kö zöl ni kell a
Szer ve zet tel az en ge dé lye zett tí pus nak a for ga lom ból való
ki vo ná sát, a ha tó sá gi ko csi le ál lí tást, az üze mel te té si en ge -
dély vissza vo ná sát, és a jár mû vön vég zett – pro to tí pus tól
el té rõ – vál toz ta tá so kat.

3.  § Az adat bank ban rög zí tett – a vas úti jár mû mû sza ki
en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó – ada tok nem mi nõ sül nek bi -
zo nyí tó ere jû nek.

4.  § A be vitt ada to kat le kér dez he tik:
a) a tag ál la mok;
b) azok a vas úti köz le ke dé si vál la la tok, ame lyek részt

vesz nek a nem zet kö zi for ga lom ban, és ame lyek szék he lye
egy tag ál lam ban van;

c) olyan inf ra struk tú ra-üze mel te tõk, ame lyek nek a
szék he lye ab ban a tag ál lam ban van, amely ben nem zet kö zi
for gal mat bo nyo lí ta nak;

d) a vas úti jár mû gyár tók, sa ját jár mû ve ik vo nat ko zá sá -
ban;

e) a vas úti jár mû üzem ben tar tói, sa ját jár mû ve ik vo nat -
ko zá sá ban.

5.  § Azo kat az ada to kat, ame lyek hez a 4.  §-ban fel so rolt
jo go sul tak hoz zá fér nek, to váb bá az azok hoz való hoz zá fé -
rés fel té te le it je len Egy sé ges Sza bá lyok Mel lék le te ál la pít -
ja meg. E Mel lék let az Egy sé ges Sza bá lyok szer ves ré szét
ké pe zi. Tar tal má ról az El len õr zõ Bi zott ság az Egyez mény
16., 17. cik ke i ben és a 33. cikk 4.  §-ban meg ha tá ro zott el -
já rás sal dönt.

14. cikk

Feliratok és jelzések

1.  § A nem zet kö zi for ga lom ra en ge dé lye zett vas úti jár -
mû ve ken fel kell tün tet ni:

a) egy olyan jel zést, amely nyil ván va ló vá te szi, hogy a
je len Egy sé ges Sza bá lyok nak meg fele lõen en ge dé lyez ték
a jár mû vet a nem zet kö zi for ga lom szá má ra;

b) egyéb fel ira to kat és jel zé se ket, ame lye ket az APTU
Egy sé ges Sza bá lyok Mel lék le tei elõ ír nak.

2.  § A Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság ál la pít ja meg az 1.  §
a) pont ban meg ha tá ro zott jel zést, va la mint azt az át me ne ti
idõ sza kot, ame lyen be lül a nem zet kö zi vas úti for ga lom ban 
en ge dé lye zett jár mû vek el té rõ fel ira tok kal és jel zé sek kel
köz le ked het nek.

3.  § Az Egyez mény 35. cik ké nek 1.  §-a és 3–5.  §-ai
meg fele lõen irány adók.

15. cikk

Karbantartás

A vas úti jár mû ve ket és egyéb vas úti be ren de zé se ket
meg fele lõen kar ban kell tar ta ni, an nak ér de ké ben, hogy
for gal muk vagy a nem zet kö zi for ga lom ban tör té nõ hasz -
ná la tuk ne ve szé lyez tes se az üze mel te tés biz ton sá gát, ne
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ká ro sít sa a kör nye ze tet és meg fe lel jen az egész ség vé del mi 
elõ írásoknak. En nek ér de ké ben a vas úti jár mû ve ket az
APTU Egy sé ges Sza bá lyok Mel lék le te i ben meg ha tá ro zott 
sze re lé si, kar ban tar tá si és üze mel te té si, a 7. cikk 2.  §-a
vagy 3.  §-a sze rin ti egye di en ge dé lye zé si fel té te le i ben,
vagy a RID Mel lék le té ben meg ha tá ro zott, gyár tás ra és
sze rel vé nyek re vo nat ko zó elõ írásokban elõ írt vizs gá la tok -
nak és kar ban tar tá si mû ve le tek nek alá kell vet ni.

16. cikk

Balesetek és súlyos sérülések

1.  § A vas úti jár mû ve ket ért bal eset vagy sú lyos sé rü lés
ese té ben a vas úti inf ra struk tú ra-üze mel te tõ je – adott eset -
ben az üzem ben tar tó val vagy a vas úti köz le ke dé si vál la lat -
tal együtt – kö te les:

a) ké se de lem nél kül meg hoz ni min den szük sé ges in -
téz ke dést, a biz ton sá gos vas úti for ga lom, a kör nye zet vé -
de lem és az egész ség ügyi elõ írások be tar tá sa ér de ké ben,
és

b) meg ál la pí ta ni a bal eset vagy a sú lyos sé rü lés okát.

2.  § Sú lyo san sé rült nek te kin tik azt a jár mû vet, ame lyet
már nem le het egy sze rû mó don ja ví ta ni ah hoz, hogy egy
vo nat sze rel vény ré szét ké pez ze, és nem ké pes sa ját ke re -
ke in a ve szély te len üze mel te tés biz ton sá gá val köz le ked ni.

3.  § A bal ese tek rõl és a sú lyos sé rü lé sek rõl a jár mû vet
for ga lom ba en ge dé lye zõ ha tó sá got azon nal ér te sí te ni kell.
E ha tó ság kér he ti a sé rült jár mû be mu ta tá sát – eset leg már
ja ví tott ál la pot ban – an nak ér de ké ben, hogy fe lül vizs gál ja
a ki adott üze mel te té si en ge dély ér vé nyes sé gét. Adott eset -
ben az en ge dé lye zé si el já rást újra le kell foly tat ni.

4.  § A tag ál la mok ille té kes ha tó sá gai tá jé koz tat ják a
szer ve ze tet a nem zet kö zi for ga lom ban be kö vet ke zett bal -
ese tek és sú lyos sé rü lé sek oká ról. Bár mely tag ál lam ké ré -
sé re a Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság meg vizs gál hat ja a
nem zet kö zi for ga lom ban be kö vet ke zett sú lyos bal ese tek
okát, an nak ér de ké ben, hogy az APTU Egy sé ges Sza bá -
lyok Mel lék le té ben a vas úti jár mû vek re és egyéb vas úti
be ren de zé sek re meg ha tá ro zott szer ke ze ti és üze mel te té si
elõ írásokat le he tõ leg fej lesszék.

17. cikk

Jármûvek leállítása és visszautasítása

Az 5. cikk ben hi vat ko zott ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó -
ság, egy má sik vas úti köz le ke dé si vál la lat vagy inf ra struk -
tú ra-üze mel te tõ nem uta sít hat ja vissza és nem ál lít hat ja le
a vas úti jár mû ve ket, ha a je len Egy sé ges Sza bá lyo kat, az
APTU Egy sé ges Sza bá lya i nak Mel lék le té be fog lalt elõ -

írásokat, az en ge dé lye zés kü lön le ges fel té te le it tar tal ma zó
a 7. cikk 2. vagy 3.  §-át, il let ve a RID Mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott, gyár tás ra és sze rel vé nyek re vo nat ko zó elõ -
írásokat be tar tot ták.

18. cikk

Az elõ írások figyelmen kívül hagyása

1.  § A 2.  § és a 10. cikk 9.  §-ának c) pont ja ki vé te lé vel
je len Egy sé ges Sza bá lyok és az APTU Egy sé ges Sza bá -
lyok Mel lék le te i ben ta lál ha tó elõ írások be nem tar tá sá nak
jog kö vet kez mé nye it an nak a tag ál lam nak a bel sõ jog sza -
bá lyai és elõ írásai sza bá lyoz zák, amely nek ille té kes ha tó -
sá ga ki ad ta az üze mel te té si en ge délyt, be le ért ve a jog sza -
bá lyok össze üt kö zé sé nek az ese té re vo nat ko zó sza bá lyo -
zást is.

2.  § A je len Egy sé ges Sza bá lyok és az APTU Egy sé ges
Sza bá lyok Mel lék le te i ben ta lál ha tó elõ írások be nem tar -
tá sá nak az inf ra struk tú rá ra vo nat ko zó pol gá ri jogi és bün -
te tõ jo gi kö vet kez mé nye it an nak a tag ál lam nak a bel sõ jog -
sza bá lyai és elõ írásai sza bá lyoz zák, amely nek te rü le tén az
inf ra struk tú ra-üze mel te tõ jé nek a szék he lye van, be le ért ve
a jog sza bá lyok össze üt kö zé sé nek az ese té re vo nat ko zó
sza bá lyo zást is.

19. cikk

A vitás esetek rendezése

Amennyi ben két vagy több tag ál lam kö zött a nem zet kö -
zi for ga lom ban hasz nál ni ter ve zett jár mû vek és az egyéb
vas úti be ren de zé sek mû sza ki en ge dé lye zé se kap csán vita
ke let ke zik, és azt nem si ke rül köz vet len tár gya lás út ján
ren dez ni, a tag ál la mok a Mû sza ki Szak ér tõi Bi zott ság hoz
for dul hat nak. Ilyen vi tá kat az Egyez mény V. Cí mé ben
fog lalt el já rá sok kal össz hang ban a Vá lasz tott bí ró ság elé is
le het ter jesz te ni.”

3.  § Az Or szág gyû lés fel ha tal ma zást ad arra, hogy a Ma -
gyar Köz tár sa ság a COTIF 42. cik ke alap ján a szer zõ dés -
hez a kö vet ke zõ fenn tar tást te gye:

„A Ma gyar Köz tár sa ság nem al kal maz za a COTIF kö -
vet ke zõ Füg ge lé ke it:

– Egy sé ges Sza bá lyok a nem zet kö zi vas úti for ga lom -
ban hasz nált inf ra struk tú rá ra vo nat ko zó szer zõ dé sek re
(CUI – a COTIF E Füg ge lé ke),

– Egy sé ges Sza bá lyok a nem zet kö zi for ga lom ban
hasz nál ni ter ve zett vas úti be ren de zé sek re vo nat ko zó mû -
sza ki szab vá nyok ér vé nye sí té sé re és egy sé ges mû sza ki
elõ írások el fo ga dá sá ra (APTU – a COTIF F Füg ge lé ke),

2006/128. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9465



9466 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/128. szám

– Egy sé ges Sza bá lyok a nem zet kö zi for ga lom ban
hasz nált vas úti be ren de zé sek mû sza ki en ge dé lye zé sé re
(ATMF – a COTIF G Füg ge lé ke).”

4.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.
 (2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.
 (3) A Bern ben, az 1980. évi má jus hó 9. nap ján kelt
Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) ki -
hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 2. tör vényerejû ren de let ren -
del ke zé se it a Ma gyar Köz tár sa ság ban azon ál la mok te kin -
te té ben kell al kal maz ni, ame lyek nem ré szes fe lei a je len
tör vénnyel ki hir de tett, Vil ni us ban el fo ga dott, 1999. jú ni us 
3-án kelt Jegy zõ könyv nek.

 (4) A Jegy zõ könyv, va la mint az 1986. évi 2. tör -
vényerejû ren de let tel ki hir de tett, Bern ben, az 1980. évi
má jus hó 9. nap ján kelt Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si
Egyez mény (COTIF) Ré szes Ál la ma i nak kö ré rõl és az ab -
ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról a kül ügy mi nisz ter köz le -
mény ben ad tá jé koz ta tást.
 (5) Ha a CIV Egy sé ges Sza bá lyok és CIM Egy sé ges
Sza bá lyok vég re haj tá sa ér de ké ben a ré szes vas út tár sa sá -
gok a COTIF 10. Cik ké nek meg fele lõen ki egé szí tõ ha tá -
roz má nyok ban ál la pod nak meg, azo kat hon lap ju kon ol -
dal hû szö veg gel köz zét eszik, és a köz le ke dés po li ti ká ért
fe le lõs tár ca hi va ta los lap já ban meg hir de tik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

74/2006. (X. 19.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl,

valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról,
jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról  szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban és (3) be kez dé sé nek 

a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a (3) be kez dés 
a) pont ja vo nat ko zá sá ban az egész ség ügyi mi nisz ter rel,
va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé -
dõ sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí -
tá sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 45.  §-a a) pont já nak 1. al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[a) a Ta nács 1991. jú li us 15-i 91/414/EGK irány el ve a
nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, va la mint az
en nek mó do sí tá sá ról  szóló,]

„1. a Ta nács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
va la mint a Bi zott ság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irány elv vel mó do sí tott 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK és
2006/76/EK irány el vei,”

(2) Az R. 45.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek meg je lö lé se (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2004/248/EK ha tá ro za ta (2004. már ci us
10.) az at ra zin nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel -
lék le té be tör té nõ fel nem vé te lé rõl, va la mint az e ha tó -
anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek
vissza vo ná sá ról, va la mint az en nek mó do sí tá sá ról  szóló a
Bi zott ság 2004. áp ri lis 28-i 835/2004/EK ren de le te,

b) a Bi zott ság 2005/303/EK ha tá ro za ta (2005. már ci us
31.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té re vo nat -
ko zó an a kre zil sav, dich lo rop hen, ima za met ha benz, ka su -
ga my cin és po lyo xin fel vé te lé nek ki zá rá sá ról és az ezen
anya go kat tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lye zé sé -
nek vissza vo ná sá ról,

c) a Bi zott ság 2005/487/EK ha tá ro za ta (2005. jú li us 4.) 
a tri a za mat nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le -



té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az ezt a ha tó anya -
got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza -
vo ná sá ról,

d) a Bi zott ság 2005/864/EK ha tá ro za ta (2005. de cem -
ber 2.) az en do szul fán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e
ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek
vissza vo ná sá ról.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze e ren de let mel -
lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

(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 ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 40. (ci per met -
rin), 43. (da mi no zid), 65. (en do szul fán), 80. (fe nu ron),
108. (in do xa karb), 130. (klór pi ri fosz), 131. (klór pi ri -
fosz-me til), 133. (klór ta lo nil), 134. (klór tol uron), 144.
(man ko ceb), 145. (MCPA), 146. (MCPB), 155. (me til bro -
mid), 156. (me ti ram), 172. (oxa mil), 184. (pi ri mi karb),
208. (rim szul fu ron), 220. (ter bu fosz), 227. (tio fa nát-me -
til), 228. (to lilf lu a nid), 230. (tri a za mat), 233. (tri be nu -
ron-me til) és 240. (tri ti ko na zol) sora.

4.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu sa i -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2005/53/EK irány el ve (2005. szep tem -
ber 16.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a klór ta lo nil,
klór tol uron, ci per met rin, da mi no zid és ti o fa nát me til ha tó -
anyag ként való fel vé te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá -
ról,

b) a Bi zott ság 2005/54/EK irány el ve (2005. szep tem -
ber 19.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a tri be nu ron
ha tó anyag ként való fel vé te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí -
tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2005/57/EK irány el ve (2005. szep tem -
ber 21.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek az MCPA és az 
MCPB ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó -
do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2005/72/EK irány el ve (2005. ok tó ber
21.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a klór pi ri fosz,
klór pi ri fosz-me til, man ko zeb, ma neb és me ti ram ha tó -
anyag ként való fel vé te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí tá -
sá ról,

e) a Bi zott ság 2006/5/EK irány el ve (2006. ja nu ár 17.) a 
91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a var fa rin ha tó anyag ként 
való fel vé te le te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,

f) a Bi zott ság 2006/6/EK irány el ve (2006. ja nu ár 17.) a
91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a to lilf lu a nid ha tó anyag -
ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

g) a Bi zott ság 2006. ja nu ár 27-i 2006/10/EK irány el ve
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a fork lór fe nu ron és az
in do xa karb ha tó anyag ként való fel vé te lé nek cél já ból tör -
té nõ mó do sí tá sá ról,

h) a Bi zott ság 2006/16/EK irány el ve (2006. feb ru ár 7.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek az oxa mil ha tó anyag -
ként való fel vé te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

i) a Bi zott ság 2006/19/EK irány el ve (2006. feb ru ár 14.) 
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek az 1-me til cik lop ro pén
ha tó anyag ként való fel vé te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí -
tá sá ról,

j) a Bi zott ság 2006/39/EK irány el ve (2006. áp ri lis 12.) a
91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a klo di na fop, a pi ri mi karb,
a rim szul fu ron, a tolk lo fosz-me til és a tri ti ko na zol ha tó -
anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

k) a Bi zott ság 2006/45/EK irány el ve (2006. má jus 16.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a pro po xi kar ba zon ha -
tó anyag spe ci fi ká ci ó já nak te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá -
sá ról,

l) a Bi zott ság 2006/76/EK irány el ve (2006. szep tem ber 
22.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a klór ta lo nil ha tó -
anyag spe ci fi ká ci ó já ra vo nat ko zó mó do sí tá sá ról,

m) a Bi zott ság 2004/248/EK ha tá ro za ta (2004. már ci us 
10.) az at ra zin nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel -
lék le té be tör té nõ fel nem vé te lé rõl, va la mint az e ha tó -
anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek
vissza vo ná sá ról, va la mint az en nek mó do sí tá sá ról  szóló a
Bi zott ság 2004. áp ri lis 28-i 835/2004/EK ren de le te,

n) a Bi zott ság 2005/303/EK ha tá ro za ta (2005. már ci us
31.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té re vo nat -
ko zó an a kre zil sav, dich lo rop hen, ima za met ha benz, ka su -
ga my cin és po lyo xin fel vé te lé nek ki zá rá sá ról és az ezen
anya go kat tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lye zé sé -
nek vissza vo ná sá ról,

o) a Bi zott ság 2005/487/EK ha tá ro za ta (2005. jú li us 4.) 
a tri a za mat nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le -
té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az ezt a ha tó anya -
got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza -
vo ná sá ról,

p) a Bi zott ság 2005/864/EK ha tá ro za ta (2005. de cem -
ber 2.) az en do szul fán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e
ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek
vissza vo ná sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 74/2006. (X. 19.)  FVM rendelethez 
 
1. Az R. 1. számú melléklete „A.” része táblázata fejlécének 8. oszlopában „Az alkalmazás határideje” szövegrész 
helyébe „Az alkalmazás kezdő időpontja” szövegrész lép. 
 
2. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 78. sora helyébe a következő szöveg lép: 
 

[Sor-
szám 

EU 
Nr. 

Hatóanyag 
megnevezése 

Azonosító 
számok 

IUPAC név Tisztaság(1) Hatálybalépés 
időpontja 

Az alkalmazás 
határideje 

A növényvédő 
szerek 

újraértékelésé-
nek határideje 

Lejárat 
időpontja 

Speciális előírások 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
„78 77 Propoxikarba- 

zon 
CAS-szám: 
145026-81-9 
CIPAC-szám: 
655 

2-(4,5-dihidro-4-metil-
5-oxo-3-propoxi-1H-
1,2,4-triazol-1-
il)karboxamido-
szulfonil-
benzoesavmetil-észter 

≥ 950 g/kg 
(nátrium-
propoxikar- 
bazonban 
kifejezve) 
 

2004.04.01. 2006.09.19. 2005.08.31. 2014.03.31. Csak gyomirtó szerként való 
használata engedélyezett. A  
6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
végrehajtása céljából figyelembe 
kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság keretében 2003. október 
3-án véglegesített, a 
propoxikarbazonról szóló 
felülvizsgálati jelentésben és 
különösen annak I. és  
II. függelékében foglalt 
következtetéseket. Az átfogó 
értékelés során az engedélyező 
hatóságnak 
— különös figyelmet kell 

fordítania a 
propoxikarbazon és 
metabolitjai esetleges 
talajvízszennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol 
kényes talaj-, illetve 
éghajlati viszonyok 
uralkodnak, 

— különös figyelmet kell 
fordítania a vízi ökológiai 
rendszerek, különösen a 
vízi-növények védelmére. 

Adott esetben kockázat-
csökkentő intézkedéseket kell 
alkalmazni.” 

 
3. Az R. 1. számú mellékletének „A.” része a következő 104–127. sorokkal egészül ki: 

 
[Sor-
szám 

EU 
Nr. 

Hatóanyag 
megnevezése 

Azonosító 
számok 

IUPAC név Tisztaság(1) Hatálybalépés 
időpontja 

Az alkalmazás 
határideje 

A növényvédő 
szerek 

újraértékelésé-
nek határideje 

Lejárat időpontja Speciális előírások 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
„104. 102 klórtalonil CAS-szám: 

1897-45-6 

CIPAC-szám: 
288 

tetraklór-izoftalonitril 
 

985 g/kg 
— hexaklór-
benzol: 
legfeljebb 
0,04 g/kg 
— dekaklór-
bifenil: 
legfeljebb 
0,03 g/kg 

2006.03.01. 2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. A. RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő 
szerként engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. február 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
klórtalonilra vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. 
Ezen átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a következők 
védelmére: 
— vízi szervezetek; 
— talajvíz, különös 

tekintettel a hatóanyagra, 
valamint annak R417888 
és R611965 (SDS46851) 
metabolitjaira, 
amennyiben a hatóanyagot 
olyan területeken 
használják, ahol a talaj-, 
illetve éghajlati viszonyok 
sebezhetők. 

 
 



 
 
 
 
2006/128. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9469 

[Sor-
szám 

EU 
Nr. 

Hatóanyag 
megnevezése 

Azonosító 
számok 

IUPAC név Tisztaság(1) Hatálybalépés 
időpontja 

Az alkalmazás 
határideje 

A növényvédő 
szerek 

újraértékelésé-
nek határideje 

Lejárat időpontja Speciális előírások 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
A felhasználás feltételeinek 
adott esetben 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell 
tartalmazniuk. 

105. 103 klórtoluron 
(sztereo-
kémiailag nem 
megadott) 
 

CAS-szám: 
15545-48-9 

CIPAC-szám: 
217 

3-(3-klór-p-tolil)-1,1-
dimetil-karbamid 
 

975 g/kg 
 

2006.03.01. 
 

2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. 
 

A. RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú. mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. február 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
klórtoluronra vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. 
Ebben az átfogó értékelésben 
az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a talajvíz 
védelmére, amennyiben a 
hatóanyagot érzékeny talaj, 
illetve éghajlati adottságú 
régiókban alkalmazzák. Az 
engedélyezés feltételeinek 
adott esetben 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell 
tartalmazniuk. 

106. 104 cipermetrin 
 

CAS-szám: 
52315-07-8 

CIPAC-szám: 
332 

(RS)-alfa-ciano-3-
fenoxi-benzil (1RS)-
cisz-transz-3-(2,2-
diklórvinil)-2,2-dimetil-
ciklopropánkarboxilát 
(4 izomerpár : cisz-1, 
cisz-2, transz-3,  
transz-4) 

900 g/kg 
 

2006.03.01. 
 

2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. 
 

A. RÉSZ 
Kizárólag rovarölő szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. február 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
cipermetrinre vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. 
Ebben az átfogó értékelésben: 
— az engedélyező hatóságnak 

különös figyelmet kell 
fordítania a vízi 
szervezetek, méhek és a 
nem célzott ízeltlábúak 
védelmére. Az 
engedélyezés feltételeinek 
adott esetben 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell 
tartalmazniuk; 

— az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a kezelő 
személyek biztonságára. 

Az engedélyezés feltételeinek 
adott esetben 
védintézkedéseket kell 
tartalmazniuk. 

107. 105 daminozid 
 

CAS-szám: 
1596-84-5 

CIPAC-szám: 
330 

N-dimetilamino-
szukcinamidsav 

990 g/kg 
Szennyező 
anyagok: 
— N-
nitrozó-
dimetil-
amin: 
legfeljebb 
2,0 mg/kg 
— 1,1-
dimetil-
hidrazid: 
legfeljebb 
30 mg/kg 

2006.03.01. 
 

2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. 
 

A. RÉSZ 
Növekedésszabályozóként 
történő felhasználása 
kizárólag élelmezési célra 
nem alkalmas növényekben 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. február 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
daminozidra vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. 
Ebben az átfogó értékelésben 
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[Sor-
szám 

EU 
Nr. 

Hatóanyag 
megnevezése 

Azonosító 
számok 

IUPAC név Tisztaság(1) Hatálybalépés 
időpontja 

Az alkalmazás 
határideje 

A növényvédő 
szerek 

újraértékelésé-
nek határideje 

Lejárat időpontja Speciális előírások 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a kezelő személyek 
és a munkások újbóli belépése 
utáni biztonságára. Az 
engedélyezés feltételeinek 
adott esetben 
védintézkedéseket kell 
tartalmazniuk. 

108. 106 tiofanát-metil 
(sztereo-
kémiailag 
nemmegadott) 

CAS-szám: 
23564-05-8 

CIPAC-szám: 
262 

dimetil 4,4′-(o-
fenilén)bisz(3-
tioallofanát) 

950 g/kg 2006.03.01. 
 

2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. 
 

A. RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő 
szerként engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. február 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
tiofanát-metilre vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. 
Ebben az átfogó értékelésben 
az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a vízi szervezetek, a 
földigiliszták és más talajlakó 
makroorganizmusok 
védelmére. Az engedélyezés 
feltételeinek adott esetben 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell 
tartalmazniuk. 

109. 107 tribenuron 
 

CAS-szám: 
106040-48-6 
(tribenuron) 

CIPAC-szám: 
546 

2-[4-metoxi-6-metil-
1,3,5-triazin-2-
il(metil)karbamoilszul- 
famoil]benzoésav 

950 g/kg 
(tribenuron-
metilben 
kifejezve) 

2006.03.01. 
 

2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. A. RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. február 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
tribenuronra vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. Az 
átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a célcsoportban 
nem szereplő szárazföldi 
növények, a magasabb rendű 
vízinövények, valamint a 
talajvíz védelmére 
veszélyeztetett körülmények 
között. Az engedélyezés 
feltételei közt szerepeljen, 
hogy amennyiben szükséges, 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell 
alkalmazni. 

110. 108 MCPA 
 

CAS-szám:  
94-74-6 

CIPAC-szám: 2 

4-klór-o-toliloxiecetsav ≥ 930 g/kg 
 

2006.05.01. 2006.11.01. 2010.04.30. 2016.04.30. A. RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
alkalmazása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. április 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésében, és 
különösen annak I. és 
II. függelékeiben az MCPA-ra 
vonatkozóan tett 
következtetéseket. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a talajvízszennyező 
potenciálra, amennyiben a 
hatóanyagot olyan területeken 
használják, ahol a talaj-, 
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[Sor-
szám 

EU 
Nr. 

Hatóanyag 
megnevezése 

Azonosító 
számok 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
illetve az éghajlati viszonyok 
sebezhetőek. Az engedély 
feltételei között szükség 
szerint szerepelnie kell 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a vízi szervezetek 
védelmére, és gondoskodnia 
kell arról, hogy az engedély 
feltételei között szükség 
szerint szerepeljenek 
kockázatcsökkentő 
intézkedések, mint például 
pufferzónák kialakítása. 

111. 109 MCPB 
 

CAS-szám:  
94-81-5 

CIPAC-szám: 
50 

4-(4-klór-o-toliloxi)- 
vajsav 

≥ 920 g/kg 
 

2006.05.01. 2006.11.01. 2010.04.30. 2016.04.30. A. RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
alkalmazása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. április 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésében, és 
különösen annak I. és  
II. függelékeiben az  
MCPB-re vonatkozóan tett  
következtetéseket. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a talajvízszennyező 
potenciálra, amennyiben a 
hatóanyagot olyan területeken 
használják, ahol a talaj-, 
illetve az éghajlati viszonyok 
sebezhetőek. Az engedély 
feltételei között szükség 
szerint szerepelnie kell 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a vízi szervezetek 
védelmére, és gondoskodnia 
kell arról, hogy az engedély 
feltételei között szükség 
szerint szerepeljenek 
kockázatcsökkentő 
intézkedések, mint például 
pufferzónák kialakítása. 

112. 112 klórpirifosz 
 

CAS-szám: 
2921-88-2 

CIPAC-szám: 
221 

O,O-Dietil-O-(3,5,6-
triklór-2-piridil)-
tiofoszfát 

≥ 970 g/kg 
Az 
O,O,O,O-
tetraetil-
ditiopiro- 
foszfát 
(szulfotep) 
toxikológiai 
jelentőség-
gel 
bíró 
szennyező-
anyagnak 
bizonyult, 
3 g/kg-os 
maximális 
szintet 
állapítottak 
meg rá. 

2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ 
Kizárólag rovarölő szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. június  
3-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
klórpirifoszra vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a madarak, vízi 
szervezetek, méhek és nem 
célzott ízeltlábúak védelmére, 
és gondoskodnia kell arról, 
hogy az engedély feltételei 
között szükség szerint  
szerepeljenek a kockázat 
mérséklésére irányuló 
intézkedések, mint például a 
pufferzónák kialakítása.  

113. 113 klórpirifosz-
metil 

CAS-szám: 
5598-13-0 

CIPAC-szám: 
486 

O,O-dimetil-O-(3,5,6-
triklór-2-piridil)-
tiofoszfát 

≥ 960 g/kg 
Az 
O,O,O,O-
tetrametil-
ditiopiro- 
foszfát 
(szulfotep) 

2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ 
Kizárólag rovarölő szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
és az 
O,O,O-
trimetil-O-
(3,5,6-
triklór-2-
piridinil)-
difoszforditi
oát 
(szulfotep-
észter) 
toxikológiai 
jelentőségű 
szennyező-
anyagnak 
bizonyult, 
szennyező-
anyagonként 
5 g/kgos 
maximális 
szintet 
állapítottak 
meg. 

megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. június  
3-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
klórpirifosz-metilre vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a madarak, vízi 
szervezetek, méhek és nem 
célzott ízeltlábúak védelmére, 
és gondoskodnia kell arról, 
hogy az engedély feltételei 
között szükség szerint 
szerepeljenek a kockázat 
mérséklésére irányuló 
intézkedések, mint például a 
pufferzónák kialakítása.  

114. 114 maneb CAS-szám: 
12427-38-2 

CIPAC-szám:  
61 

mangán-
etilénbisz(ditioka- 
bamát) (polimer) 

> 860 g/kg 
Az etilén-
tiokarbamid 
gyártási 
szennyező-
anyag 
toxikológiai 
veszélyt 
jelent, és 
nem 
haladhatja 
meg a 
maneb 
tartalom  
0,5 %-át. 

2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként 
való használata 
engedélyezhető 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. június  
3-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
manebre vonatkozó 
következtetéseit, és különösen 
annak I. és II. függelékét. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a talajvízszennyező 
potenciálra, amennyiben a 
hatóanyagot olyan területeken 
használják, ahol a talaj 
érzékeny vagy szélsőséges 
éghajlati viszonyok 
uralkodnak. Az engedélyező 
hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania az ételben levő 
szermaradékokra, és 
értékelnie kell a fogyasztók 
étrendi kitettségét. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a madarak, 
emlősök, vízi szervezetek és 
nem célzott ízeltlábúak 
védelmére, és gondoskodnia 
kell arról, hogy az engedély 
feltételei között szerepeljenek 
kockázatcsökkentő 
intézkedések.  

115. 115 mankoceb CAS-szám: 
8018-01-7 
(előzőleg 8065-
67-5) 

CIPAC-szám: 
34 

mangán etilénbisz 
(ditiokarbamát) 
(polimer)komplex 
cinksóval 

> 800 g/kg 
Az etilén-
tiokarbamid 
gyártási 
szennyező-
anyag 
toxikológiai 
veszélyt 
jelent, és 
nem 
haladhatja 
meg a 
mankoceb 
tartalom 
0,5 %-át. 

2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. június  
3-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
mankocebre vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a talajvízszennyező 
potenciálra, amennyiben a 
hatóanyagot olyan területeken 
használják, ahol a talaj 
érzékeny, vagy szélsőséges 
éghajlati viszonyok 
uralkodnak. Az engedélyező 
hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania az ételben levő 
szermaradékokra, és 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
értékelnie kell a fogyasztók 
étrendi kitettségét. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a madarak, 
emlősök, vízi szervezetek és 
nem célzott ízeltlábúak 
védelmére, és gondoskodnia 
kell arról, hogy az engedély 
feltételei között szerepeljenek 
kockázatcsökkentő 
intézkedések. 

116. 116 metiram CAS-szám: 
9006-42-2 

CIPAC-szám: 
478 

cink ammónia 
etilénbisz(ditiokarba- 
mát) –
poli[etilénbisz(tiuram- 
diszulfid)] 

> 840 g/kg 
Az etilén-
tiokarbamid 
gyártási 
szennyező-
anyag 
toxikológiai 
veszélyt 
jelent, és 
nem 
haladhatja 
meg a 
metiram 
tartalom  
0,5 %-át. 

2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. június  
3-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
metiramra vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a talajvízszennyező 
potenciálra, amennyiben a 
hatóanyagot olyan területeken 
használják, ahol a talaj 
érzékeny, vagy szélsőséges 
éghajlati viszonyok 
uralkodnak. Az engedélyező 
hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania az ételben levő 
szermaradékokra, és 
értékelnie kell a fogyasztók 
étrendi kitettségét. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a madarak, 
emlősök, vízi szervezetek és 
nem célzott ízeltlábúak 
védelmére, és gondoskodnia 
kell arról, hogy az engedély 
feltételei között szerepeljenek 
kockázatcsökkentő 
intézkedések. 

117. XX varfarin CAS-szám:  
81-81-2 
CIPAC-szám: 70

(RS)-4-hidroxi-3-(3-
oxo-1-fenilbutil) 
koumarin 3-(α-acetonil-
benzil)-4-
hidroxikoumarin 

≥ 990 g/kg 
 

2006.10.01. 
 

2007.04.01. 2010.09.30. 2013. 09. 30. 
 

A. RÉSZ 
Felhasználása csak előre 
elkészített, adott esetben 
meghatározott módon 
kiképzett üregben csalétek 
formájában elhelyezett 
rágcsálóirtóként 
engedélyezett. 
B. RÉSZ 
A 6. számú melléklet 
egységes elveinek 
végrehajtásakor figyelembe 
kell venni a varfarinról szóló 
felülvizsgálati jelentésnek 
 – különös tekintettel annak 
I. és II. függelékére – az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. 
szeptember 23-án 
véglegesített következtetéseit. 
Ezen átfogó értékelésben  az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a kezelő személyek, 
a madarak, és a nem cél 
emlősök védelmének. Adott 
esetben kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell 
alkalmazni. 

118. YY tolilfluanid CAS N 731-27-1
CIPAC N 275 

N-fluorodiklórmetil-tio-
N',N'-dimetil-N-p-
tolilszulfamid 

960 g/kg 
 

2006.10.01. 2007.04.01. 2010.09.30. 2016.09.30. A. RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő 
szerként engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni a 
tolilfluanidról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. 
szeptember 23-án 
véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek, és különösen 
annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak: 
— különös figyelmet kell 

fordítania a növényevő 
emlősök, a vízi élőlények 
és a nem célzott (a méhtől 
különböző) ízeltlábúak 
védelmére; szükség esetén 
célszerű az engedélyezés 
egyik feltételéül szabni, 
hogy kockázatcsökkentő 
intézkedéseket tegyenek, 

— különös figyelmet kell 
fordítania az 
élelmiszerekben fellelhető 
szermaradékokra és a 
fogyasztók étrendi 
terhelésére. 

119. 117 oxamil CAS-szám: 
23135-22-0 
CIPAC-szám: 
342 

N,N-dimetil-2-metil-
karbamoil-oxi-imino- 
2-(metiltio)-acetamid 

970 g/kg 
 

2006.08.01. 2007.02.01. 2010.07.30. 2016.07.31. A. RÉSZ 
Kizárólag fonalféreg- és 
rovarölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó  
Bizottság által 2005. július 
15-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
oxamilra vonatkozó 
következtetéseit és különösen 
annak I. és II. függelékét. Az 
átfogó értékelésben 
— az engedélyező hatóságnak 

különös figyelmet kell 
fordítania a madarak és 
emlősök, földigiliszták, 
vízi szervezetek és a 
veszélyeztetett felszíni és 
felszín alatti vizek 
védelmére; az engedély 
feltételei között szükség 
szerint szerepeljenek a 
kockázat mérséklésére 
irányuló intézkedések, 

— az engedélyező hatóságnak 
fokozott figyelmet kell 
fordítania a felhasználó 
személy biztonságára; az 
engedélyezés feltételei 
között szerepelnie kell, 
hogy amennyiben 
szükséges, 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell 
alkalmazni. 

120. 118 1-metilciklopro- 
pén 
(e hatóanyag 
számára nem 
terveznek ISO 
közhasználatú 
nevet adni) 

CAS-szám: 
3100-04-7 
CIPAC-szám 
nincs 
hozzárendelve 

1-metilciklopropén 
 

≥ 960 g/kg 
Az 1-klór-
2-metilpro-
pén és a 
 3-klór- 
2-metilpro-
pén  
(a gyártás 
során 
keletkező 
szennyező-
dések) 
toxikoló- 
giailag 
aggodalom-
ra adnak 
okot és a 
technikai 
tisztaságú 
anyagban 
való 
előfordu-
lásuk külön-
külön nem 
haladhatja 
meg a  
0,5 g/kg-ot. 

2006.04.01. 2006.10.01. 2007.09.30. 2016.03.31. A. RÉSZ 
Használata kizárólag 
növekedésszabályozóként, 
légmentesen zárható 
raktárakban betakarítás utáni 
tárolásnál engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
alkalmazása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. 
szeptember 23-án 
véglegesített felülvizsgálati 
jelentésben, és különösen 
annak I. és II. függelékében az 
1-metilciklopropénre 
vonatkozóan tett 
következtetéseket. 
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EU 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 
121. 119 forklórfenuron CAS-szám: 

68157-60-8 
CIPAC-szám: 
633 

1-(2-klór-4-piridinil)- 
3-fenilkarbamid 

≥ 978 g/kg 
 

2006.04.01. 2006.10.01. 2007.09.30. 2016.03.31. A. RÉSZ 
Kizárólag  
növekedésszabályozóként 
való használat engedélyezett. 
B. RÉSZ 
A forklórfenuront tartalmazó 
növényvédő szereknek a kivin 
kívüli felhasználása 
engedélyezésekor az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a Tv. 14. §-a  
(1) bekezdésének c) pontjára, 
valamint e rendelet 16. §-a  
(1) bekezdésének c)-e) 
pontjaiban meghatározott 
kritériumokra, és biztosítania 
kell azt, hogy az efféle 
engedély kibocsátása előtt 
valamennyi szükséges adat és 
információ rendelkezésre 
álljon. A 6. számú 
mellékletben meghatározott 
egységes elvek alkalmazása 
érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. 
szeptember 23-án 
véglegesített felülvizsgálati 
jelentésében, és különösen 
annak I. és II. függelékében a 
forklórfenuronra vonatkozóan 
tett következtetéseket. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a talajvízszennyező 
potenciálra, amennyiben a 
hatóanyagot olyan területeken 
használják, ahol a talaj-, 
illetve az éghajlati viszonyok 
sebezhetőek. Adott esetben 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell 
alkalmazni. 
 

122. 120 indoxakarb CAS-szám: 
173584-44-6 
CIPAC-szám: 
612 

metil (S)-N-[7-klór-
2,3,4a,5-tetrahidro-4a-
(metoxikarbonil)indeno 
[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-
2-il-karbonil]- 
4′-(trifluorometoxi) 
karbanilát 

TT 
(technikai 
tisztaság): 
≥ 628 g/kg 
indoxakarb 
 

2006.04.01. 2006.10.01. 2007.09.30. 2016.03.31. A. RÉSZ 
Kizárólag a rovarölő szerként 
való használat engedélyezett. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
alkalmazása érdekében 
figyelembe kell venni az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2005. 
szeptember 23-án 
véglegesített felülvizsgálati 
jelentésben, és különösen 
annak I. és II. függelékében az 
indoxakarbra vonatkozóan tett 
következtetéseket. Ezen 
általános értékelés során az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a vízi szervezetek 
védelmére. A használati 
feltételeknek adott esetben 
kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 
 

123. 125 klodinafop CAS-szám: 
114420-56-3 
CIPAC-szám: 
683 

(R)-2-[4-(5-klór-3-fluor-
2-piridiloxi)-fenoxi]-
propionsav 

≥ 950 g/kg 
(klodinafop-
propargilban 
kifejezve) 

2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a 
klodinafopról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2006. január 
27-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és  
II. függelékének a 
következtetéseit. 
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124. 126 pirimikarb CAS-szám: 

23103-98-2 
CIPAC-szám: 
231 

2-dimetilamin-5,6-
dimetilpirimidin-4-il 
dimetilkarbamát 

≥ 950 g/kg 
 

2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ 
Kizárólag rovarölő szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a 
pirimikarbról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2006. január 
27-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak 
 I. és II. függelékének a 
következtetéseit. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a szert kezelő 
személyek biztonságára, és 
gondoskodnia kell arról, hogy 
a felhasználás feltételei között 
szerepeljen a megfelelő 
egyéni védőeszköz 
alkalmazására vonatkozó 
követelmény. Az engedélyező 
hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a vízi 
szervezetek védelmére, és 
gondoskodnia kell arról, hogy 
az engedély feltételei között 
szükség szerint szerepeljenek 
a kockázat mérséklésére 
irányuló intézkedések, mint 
például a pufferzónák 
kialakítása.  

125. 127 rimszulfuron CAS-szám: 
122931-48-0 
CIPAC-szám: 
716 

1-(4-6 
dimetoxipirimidin-2-il)-
3-(3-etilszulfonil- 
2-piridilszulfonil) urea 

≥ 960 g/kg 
(rimszulfu-
ronban 
kifejezve) 

2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként 
való használata 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a 
rimszulfuronól szóló, az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2006. január 
27-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak 
I. és II. függelékének a 
következtetéseit. Az 
engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell 
fordítania a nem célzott 
növények és a veszélyeztetett 
helyzetben lévő talajvíz 
védelmére. Az engedélyezés 
feltételei között szükség 
szerint a kockázat 
mérséklésére irányuló 
intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

126. 128 tolkofosz-metil CAS-szám: 
57018-04-9 
CIPAC-szám: 
479 

O-2,6-diklór-p-tolil 
O,O-dimetil 
foszforotioát O-2,6-
diklór-4-metilfenil  
O,O-dimetil 
foszforotioát 

≥ 960 g/kg 
 

2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő 
szerként engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
Amennyiben az engedélyező 
hatóság olyan kérelmet bírál 
el, amely arra irányul, hogy 
engedélyezze a tolklofosz-
metilt tartalmazó növényvédő 
szereknek a burgonyagumó 
(vetőburgonya) elvetése előtti 
kezelésén, valamint az 
üvegházi salátaültetvények 
talajának kezelésén kívüli 
felhasználását, különös 
figyelmet kell fordítaniuk a 
Tv. 14. §-a (1) bekezdésének 
c) pontjára, valamint e 
rendelet 16. §-a  
(1) bekezdésének c)-e) 
pontjaiban meghatározott 
kritériumokra, és mielőtt ilyen 
engedélyt adnak ki, meg kell 
győződniük róla, hogy az 
összes szükséges adat és 
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információ rendelkezésre áll. 
A 6. számú mellékletben 
meghatározott egységes elvek 
érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a 
tolklofosz-metilről szóló, az 
Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2006. január 
27-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés és 
különösen annak  
I. és II. függeléke 
következtetéseit. 

127. 129 tritikonazol CAS-szám: 
131983-72-7 
CIPAC-szám: 
652 

(±)-(E)-5-(4-
klórbenzilidén)-2,2-
dimetil-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-ilmetil)ciklo- 
pentanol 

≥ 950 g/kg 
 

2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő 
szerként engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
Amikor az engedélyező 
hatóság olyan kérelmet bírál 
el, amely arra irányul, hogy 
engedélyezze a tritikonazolt 
tartalmazó növényvédő 
szereknek a vetőmagkezelésen 
kívüli felhasználását, különös 
figyelmet kell fordítania  
a Tv. 14. §-a  
(1) bekezdésének c) pontjára, 
valamint e rendelet 16. §-a  
(1) bekezdésének 
c)–e) pontjaiban 
meghatározott kritériumokra, 
és mielőtt ilyen engedélyt 
adnak ki, meg kell győződnie 
róla, hogy az összes szükséges 
adat és információ 
rendelkezésre áll. A 6. számú 
mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése 
érdekében figyelembe kell 
venni a tritikonazolról szóló, 
az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó 
Bizottság által 2006. január 
27-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak  
I. és II. függelékének a 
következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak: 
— különös figyelmet kell 

fordítania a szert kezelő 
személyek biztonságára; 
az engedélyezés feltételei 
között szükség szerint 
védintézkedéseknek is 
szerepelniük kell, 

— különös figyelmet kell 
fordítania a veszélyeztetett 
övezetekben található 
talajvíz lehetséges 
szennyeződésére, 
különösen a perzisztens 
hatóanyag és annak RPA 
406341 metabolitja általi 
szennyezésre, 

— különös figyelmet kell 
fordítania a magevő 
madarak védelmére 
(hosszú távú kockázat). 

Az engedélyezés feltételei 
között szükség szerint a 
kockázat mérséklésére 
irányuló intézkedéseknek is 
szerepelniük kell.” 

 



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

75/2006. (X. 19.) FVM
rendelete

az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV.
tör vény 10.  § (2) be kez dés b) pont já nak ba) al pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) ag rár „de mi ni mis” ren de let: az EK-Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá -
sza ti ága zat ban  szóló 1860/2004/EK bi zott sá gi ren de let;

b) anya juh: az 1782/2003/EK ren de let 112. cik ké nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott nõ iva rú juh;

c) re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Euró pai Unió
kö zös for rá sa i ból szár ma zó ag rár tá mo ga tá sok, az azok hoz
kap cso ló dó, nem ze ti költ ség ve tés bõl nyúj tott ki egé szí tõ
tá mo ga tá sok, valamint a nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott
agrár támogatások igény be vé te lé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl
 szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dés
d) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ;

d) tá mo ga tá si ren de let: az Euró pai Me zõ gaz da sá gi
Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan -
szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló -
dó 2006. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé -
vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 25/2006. (III. 31.)
FVM ren de let.

2.  §

(1) E ren de let alap ján anya juh tar tá sá hoz vissza nem té -
rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az az anya ju hot tar tó
re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, aki a tá mo ga -
tá si ren de let 30.  §-a sze rint anya juh tar tá si tá mo ga tás ban
ré sze sül.

(3) A tá mo ga tás mér té ke 650 Ft/anya juh. A tá mo ga tás a
tá mo ga tá si ren de let 30.  §-a sze rin ti tá mo ga tás alap ját ké -
pe zõ ál la tok után ve he tõ igény be.

(4) A tá mo ga tás re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõn -
ként, nap tá ri éven ként egy al ka lom mal nyújt ha tó, és
össze ge nem ha lad hat ja meg egy évre a 260 000 fo rin tot,
de leg fel jebb az ezer eu rót, valamint az ag rár „de mi ni mis” 
ren de let 3. cikk (2) be kez dés sze rin ti küszöbér téket.

3.  §

(1) Tá mo ga tá si ké re lem nek a tá mo ga tá si ren de let
33.  §-ának (1) be kez dé se alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si ké -
re lem mi nõ sül.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ra és az el len õr zés re
a tá mo ga tá si ren de let vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(3) A tá mo ga tá si összeg 2007. már ci us 31-ig ke rül ki fi -
ze tés re.

4.  §

(1) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás az ag rár „de 
mi ni mis” ren de let ha tá lya alá tar to zik.

(2) A me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej -
lesz té si ál lam i tá mo ga tá sok Euró pai Bi zott ság ré szé re tör -
té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló 46/2005. (III. 11.) Korm.
ren de let 5.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si ke re -
tek túl lé pé se ese tén az MVH az igé nyelt tá mo ga tás össze -
gét – az érin tett re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ nél a túl -
lé pés mér té ké vel me ge gye zõ en – csök ken ti.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tá mo ga -
tá si ren de let 33.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az MVH a 11.  § sze rin ti dön tést leg ké sõbb 2006.
de cem ber 15-ig meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
45/2006. (X. 19.) OGY

határozata

dr. Juhászné Lévai Katalin országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Ju hász né
 Lévai  Ka ta lin  or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát
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* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 16-i ülés nap ján fo gad ta el.



a Deb re ce ni Vá ro si Bí ró ság 75.B.1154/2006/2-I. szá mú
meg ke re sé sé vel érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Statisztikai Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzata*

TARTALOMJEGYZÉK

I. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JOGÁLLÁSA,
FELADA TAI ÉS HATÁSKÖRE

II. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÁLTALÁNOS
ADA TAI

III. A KSH BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓINAK KÖTE -
LEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

IV. A KSH VEZETÕINEK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
A KSH ve ze tõ i nek ál ta lá nos kö te le zett sé gei és jo gai
A KSH el nö ké nek egyéb jo gai és kö te le zett sé gei
A KSH el nök he lyet te sé nek egyéb jo gai és kö te le zett sé gei
A KSH sta tisz ti kai el nök he lyet te sé nek kü lö nös joga
A KSH gaz da sá gi el nök he lyet te sé nek kü lö nös jo gai és fele lõs -
sége
A KSH fõ osz tály ve ze tõ jé nek (igaz ga tó já nak) egyéb jo gai és
kö te le zett sé gei
A KSH fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek (igaz ga tó he lyet te sé -
nek) egyéb jo gai és kö te le zett sé gei
A KSH ön ál ló osz tály ve ze tõ jé nek egyéb jo gai és kötelezett -
ségei
A KSH osz tály ve ze tõ jé nek egyéb jo gai és kö te le zett sé gei

V. A KSH SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS AZOK FELADAT -
KÖREI

A. A KSH ELNÖKE KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Az El nö ki Tit kár ság fel adat kö re

Az El len õr zé si osz tály fel adat kö re

Ter ve zé si fõ osz tály
A Prog ram- és erõ for rás ter ve zé si osz tály fel adat kö re
A Tel je sít mény mé ré si és elem zõ osz tály fel adat kö re

B. STATISZTIKAI ELNÖKHELYETTES FELÜGYELETE ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Ár sta tisz ti kai fõ osz tály
A Fo gyasz tói ár sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Kül ke res ke del mi ár sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Ter me lõi ár sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

Élet szín vo nal- és mun ka ügy-sta tisz ti kai fõ osz tály
Az Élet szín vo nal-sta tisz ti kai fel vé te lek osz tály fel adat kö re
A Mun ka ügy-sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Tár sa dal mi ré teg elem zés osz tály fel adat kö re

Ipar sta tisz ti kai fõ osz tály
Az Éves adat gyûj té sek osz tály fel adat kö re
Az Év kö zi adat gyûj té sek osz tály fel adat kö re

Kül ke res ke de lem-sta tisz ti kai fõ osz tály
A Ter mék for gal mi adat gyûj té si osz tály fel adat kö re
A Ter mék for gal mi mód szer ta ni osz tály fel adat kö re
A Szol gál ta tás-kül ke res ke del mi osz tály fel adat kö re

Me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti sta tisz ti kai fõ osz tály
A Me zõ gaz da sá gi sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Me zõ gaz da sá gi szám lák osz tály fel adat kö re
A Kör nye zet sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

Nem ze ti szám lák fõ osz tály
Az Adat for rás-ke ze lõ osz tály fel adat kö re
Az Ága za ti kap cso la tok mér le ge (ÁKM) osz tály fel adat kö re
A Jö ve de lem szám la osz tály fel adat kö re
A Ter me lé si szám la osz tály fel adat kö re

Né pes ség sta tisz ti kai fõ osz tály
A Nép szám lá lá si osz tály fel adat kö re
A Nép moz gal mi sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Né pes ség sta tisz ti kai mód szer ta ni osz tály fel adat kö re

Sta tisz ti kai ku ta tá si és mód szer ta ni fõ osz tály
A Min ta vé te li és mód szer ta ni osz tály fel adat kö re
Az Osz tá lyo zá sok és me ta in for má ci ók osz tá lya fel adat kö re
A Sta tisz ti kai Szem le Szer kesz tõ sé gé nek (osz tály) fel adat kö re

Szek tor szám lák fõ osz tály
A Ház tar tá si szek tor szám lák osz tály fel adat kö re
A Kor mány za ti és non pro fit szek tor szám lák osz tály fel -
adat kö re
A Tõ ke szám la osz tály fel adat kö re

Szol gál ta tás sta tisz ti kai fõ osz tály
A Bel ke res ke del mi és in for má ció sta tisz ti kai osz tály fel -
adat kö re
A Tu riz mus- és szál lí tás sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

Tár sa dal mi szol gál ta tá sok sta tisz ti kai fõ osz tály
A La kás sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
Az Egész ség ügyi sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Szo ci á lis sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
Az Ok ta tá si, kul tu rá lis és K+F sta tisz ti kai osz tály fel adat -
kö re

El nök he lyet te si Tit kár ság

C. A GAZDASÁGI ELNÖKHELYETTES FELÜGYELETE ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Adat gyûj tõ fõ osz tály
A Me zõ gaz da sá gi sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Ipar sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Ke res ke de lem sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Gaz da sá gi és üz le ti szol gál ta tá sok sta tisz ti kai osz tály
fel adat kö re
A Nép moz gal mi és tár sa dal mi szol gál ta tá sok sta tisz ti kai
osz tály fel adat kö re
A La kos sá gi össze írá si osz tály fel adat kö re
Az Ár sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Tech ni kai osz tály fel adat kö re
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* A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ké nek 11/2006. KSH uta sí tá sa adta ki. Az
uta sí tás ha tály ba lé pé sé nek nap ja a Sta tisz ti kai Köz löny ben való köz zé té tel
nap ja. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 72. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a mi nisz ter el nök jó vá hagy ta.



Gaz dál ko dá si fõ osz tály
A Költ ség ve té si osz tály fel adat kö re
A Köz pon to sí tott il let mény szám fej té si osz tály fel adat -
kö re
A Pénz ügyi osz tály fel adat kö re
A Szám vi te li osz tály fel adat kö re
A Köz be szer zé si osz tály fel adat kö re
A Mû sza ki és üze mel te té si osz tály fel adat kö re
A Sze mély ze ti és mun ka ügyi osz tály fel adat kö re

Igaz ga tá si és nem zet kö zi fõ osz tály
Az Igaz ga tá si osz tály fel adat kö re
A Jogi osz tály fel adat kö re
A Nem zet kö zi osz tály fel adat kö re
Az Ok ta tá si osz tály fel adat kö re
A Kom mu ni ká ci ós osz tály fel adat kö re
A TÜK Iro da fel adat kö re

In for ma ti kai fõ osz tály
A Gaz da ság sta tisz ti kai adat fel dol go zó osz tály fel adat -
kö re
A La kos sá gi adat gyûj té sek adat fel dol go zó osz tály fel adat -
kö re
A Nép moz gal mi- és egész ség ügyi adat fel dol go zó osz tály
fel adat kö re
Az Adat gyûj té si ko or di ná ci ós osz tály fel adat kö re
Az Adat gyûj tés-szer ve zé si és adat-elõ ké szí té si fej lesz té -
sek osz tály fel adat kö re
Az Elekt ro ni kus adat gyûj té si osz tály fel adat kö re
A Re gisz ter osz tály fel adat kö re
A Tá jé koz ta tá si rend szer fej lesz té si osz tály fel adat kö re
Az Al kal ma zás fej lesz té si osz tály fel adat kö re
A Rend szer tech ni kai osz tály fel adat kö re
A Rend szer-fel ügye le ti osz tály fel adat kö re

Tá jé koz ta tá si fõ osz tály
Az In for má ció szol gá lat (osz tály) fel adat kö re
A Tá jé koz ta tá si ko or di ná ci ós és elem zõ osz tály fel adat -
kö re
Az Adat gyûj te mé nyek szer kesz tõ sé ge (osz tály) fel adat -
kö re
A Te rü le ti tá jé koz ta tá si osz tály fel adat kö re

El nök he lyet te si Tit kár ság

Igaz ga tó sá gok
Az igaz ga tó sá gi köz pont szer ve ze ti fel épí té se
Az In teg rált adat gyûj té sek osz tá lya fel adat kö re
A Me zõ gaz da sá gi- és szol gál ta tás-sta tisz ti kai osz tály fel -
adat kö re
A Tár sa da lom sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re
A Tá jé koz ta tá si osz tály fel adat kö re
A Tit kár sá gi osz tály fel adat kö re

VI. A KSH TESTÜLETEI ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI

A. TESTÜLETEK

B. ÁLLANDÓ MUNKABIZOTTSÁGOK

VII. FÜGGETLENÍTETT BELSÕ ELLENÕRZÉS

VIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELÕZETES ÉS UTÓLAGOS
VEZETÕI ELLENÕRZÉS (FEUVE)

FÜGGELÉKEK

I.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
JOGÁLLÁSA, FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal jog ál lá sa

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH) kor mány hi va tal.
A KSH egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je az el nök, aki nek a

mun ká ját egy gaz da sá gi és egy sta tisz ti kai el nök he lyet tes
se gí ti.

A KSH fel ada ta és ha tás kö re

A KSH fel ada ta it és ha tás kö rét a sta tisz ti ká ról  szóló
1993. évi XLVI. tör vény, és az annak vég re haj tá sá ra ki -
adott 170/1993. (XII. 3.) Korm. ren de let, valamint a mó do -
sí tott 1/2003. (SK 7.) KSH ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok -
ira ta ha tá roz za meg. En nek alap ján a KSH cél ja, hogy va -
ló ság hû, tár gyi la gos ké pet ad jon a tár sa da lom, a gaz da ság
ál la po tá ról és vál to zá sa i ról, az ál lam ha tal mi és a köz igaz -
ga tá si szer vek, valamint a tár sa da lom szer ve ze tei és tag jai
szá má ra.

A KSH ál tal vég zett szak fel ada tok hoz nem kap cso ló dik 
fel adat mu ta tó.

A KSH vál lal ko zói te vé keny sé get nem foly tat, gaz dál -
ko dó szer ve zet ben nem vesz részt. Az alap te vé keny ség el -
lá tá sá ra biz to sí tott ka pa ci tá sa it a KSH ese ti jel leg gel ki -
egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny ség el lá tá sá ra for dít hat ja.

A KSH te vé keny sé gé nek pénz ügyi for rá sa:

– költ ség ve té si tá mo ga tás
– sa ját be vé te lek

A KSH lét szám ke re te: 1496 fõ

A KSH fel ügye le te alatt álló in téz mé nyek

KSH Könyv tár és Le vél tár [ala pí tó ok ira ta: a KSH el nö -
ké nek 20/1999. (SK 2.) KSH ha tá ro za ta, mó do sí tot ta a
3/2005. (SK 5.) KSH ha tá ro zat]

KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet [ala pí tó ok ira -
ta: a KSH el nö ké nek 22/1999. (SK 2.) KSH ha tá ro za ta,
mó do sí tot ta a 2/2005. (SK 4.) KSH ha tá ro zat]

ECOSTAT KSH Gaz da ság elem zõ és In for ma ti kai In té -
zet [ala pí tó ok ira ta: a KSH el nö ké nek 21/1999. (SK 2.)
KSH  határozata, mó do sí tot ta az 1/2005. (SK 4.) KSH ha tá -
ro zat]

A KSH ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, amely
az egyes in téz mé nyek nek, mint rész ben ön ál ló költ ség ve -
té si szer vek nek – meg ál la po dás ban rög zí tett – gaz dál ko -
dá si fel ada ta it is el lát ja.

A KSH-ban 141 szak mai ta nács adói és 57 szak mai fõ ta -
nács adói cím ado má nyoz ha tó.

A kép zett sé gi pót lék ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az el nök
ál la pít ja meg.

A va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel járó mun -
ka kö rö ket a 6. szá mú füg ge lék tar tal maz za.

A KSH mû kö dé sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat
je len SzMSz-el össz hang ban el nö ki ren del ke zé sek ha tá -
roz zák meg.
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II.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
ÁLTALÁNOS ADATAI

A hi va tal neve: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
A hi va tal ne vé nek tör vény ben el fo ga dott rö vi dí té se:

KSH
A KSH ide gen nyel vû meg ne ve zé sei:
an go lul: Hun ga ri an Cent ral Sta tis ti cal Of fi ce (HCSO)
fran ci á ul: Bu re au Cent ral de la Sta tis ti que de Hong rie

(BCSH)
né me tül: Un ga ris ches Sta tis tis ches Zent ra lamt (USZ)
A KSH szék he lye: 1024 Bu da pest II., Ke le ti Ká roly u.

5–7.
A KSH ala pí tó ok ira tá nak szá ma, kel te: 1/2003. (SK 7.)

KSH ha tá ro zat, 2003. no vem ber 10.
mó do sí tot ta: a 3/2004. (SK 7.) KSH ha tá ro zat.
A KSH azo no sí tó szám je lei:
a) a szám la szá ma: MÁK (Ma gyar Ál lam kincs tár)

10032000-01456363
b) adó szá ma: 15302724-2-41 (a KSH ÁFA kör be tar to -

zó adó alany)
c) te vé keny sé gi kö ré nek sta tisz ti kai be so ro lá sa: 7511

ál ta lá nos köz igaz ga tás
A KSH hi va ta los lap ja a Sta tisz ti kai Köz löny.

III.

A KSH BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓINAK
KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

A be osz tott mun ka vál lalók (a továb biak ban: dol go zó)
ál ta lá nos jo ga it és kö te le zett sé ge it a Ktv. 38.  § és az Mt.
103.  § tar tal maz za.

A KSH dol go zó ja
– fel ada tát köz vet len fe let tes ve ze tõ je irá nyí tá sa alatt

lát ja el. Ha fel sõbb ve ze tõ köz vet le nül ad uta sí tást a dol go -
zó nak, a dol go zó kö te les er rõl a köz vet len fe let tes ve ze tõt
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni;

– fel ada ta it a KSH ér de ke it szem elõtt tart va, a jog sza -
bá lyok, a KSH bel sõ sza bá lyo zá sai ál tal meg ha tá ro zott
mó don és mun ka kö ri le írá sá ban rög zí tet tek sze rint, a fe let -
te sé tõl ka pott uta sí tá sok, út mu ta tá sok alap ján, a ha tár idõ
be tar tá sá val kö te les vég re haj ta ni;

– gon dos ko dik a hi va tal fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ér de mi dön tés re való elõ ké szí té sé rõl, valamint a
dön té sek ve ze tõ uta sí tá sa sze rin ti vég re haj tá sá ról;

– kö te les a szak mai tu dá sát és is me re te it a mun ka kör -
höz szük sé ges kö ve tel mé nyek hez iga zo dó szin ten tar ta ni,
a jog sza bá lyok ban vagy a mun kál ta tó ál tal elõ írt ké pe sí tést 
meg sze rez ni;

– jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel, kö te les meg -
õriz ni a KSH mû kö dé sé vel kap cso lat ban tu do má sá ra ju tott 
in for má ci ó kat;

– kö te les ke rül ni min den olyan te vé keny sé get, ami a
KSH hát rá nyos meg íté lé sé hez ve zet het, vagy egyéb mó -
don a KSH ér de ke it ked ve zõt le nül érint he ti;

– köz vet len fe let te se ki je lö lé se alap ján kö te les he lyet -
te sí te ni mun ka tár sát;

– fe le lõs a hi va ta li va gyon vé del mé ért: a ren del ke zé sé -
re bo csá tott pénz ügyi, inf ra struk tu rá lis, valamint egyéb
esz kö zök ren del te tés sze rû ke ze lé sé ért, meg õr zé sé ért és
fel hasz ná lá sá ért;

– te vé keny sé gé ért fe gyel mi és az Mt., a Ktv., a Ptk., és
a Köz szol gá la ti Sza bály zat elõ írásai sze rint – a mun ka jog
ke re tei kö zött – anya gi fe le lõs ség gel tar to zik;

– jo go sult az in for má ci ó ra a KSH, és ezen be lül a szer -
ve ze ti egy sé gek stra té gi ai cél ja i ról, cél ki tû zé se i rõl, a dol -
go zó kat érin tõ dön té sek rõl;

– jo go sult a mun ka vég zés fel té te le i nek ja ví tá sá ra irá -
nyuló ja vas lat té tel re, vé le mény-nyil vá ní tás ra a mun ka he -
lyé vel, mun ka fo lya ma tok kal kap cso la tos kér dé sek ben;

– jo go sult meg is mer ni a sze mé lyé re vo nat ko zó, a
KSH-nál nyil ván tar tott ada to kat, do ku men tu mo kat.

IV.

A KSH VEZETÕINEK KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS JOGAI

A KSH ve ze tõi: – el nök
– el nök he lyet tes
– fõ osz tály ve ze tõ (igaz ga tó)
– ön ál ló osz tály ve ze tõ
– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (igaz ga -

tó he lyet tes)
– osz tály ve ze tõ

A KSH ve ze tõ i nek ál ta lá nos kö te le zett sé gei és jo gai

A KSH ve ze tõ je:
– Fe le lõs a KSH stra té gi á já ban, fej lesz té si kon cep ci ó -

já ban és éves mun ka prog ram já ban meg fo gal ma zott cé lok,
fel ada tok és a KSH ér de ke i nek min den tör vényes esz köz -
zel tör té nõ, ma gas szín vo na lú ér vé nye sí té sé ért.

– Irá nyí tá si jog kö ré hez kap cso ló dó an uta sí tást ad, ha -
tár idõ ket tûz ki, több be osz tot tat érin tõ fel adat ki adás ese -
tén a mun ka vég zést ko or di nál ja.

– Fi gye lem mel kí sé ri, ellen õr zi és ér té ke li a ki adott fel -
ada to kat és gon dos ko dik az ér té ke lés ered mé nyé nek
vissza csa to lá sá ról.

– Dön té si jog kört gya ko rol a fe le lõs sé gi kö ré be tar to -
zó, vagy oda utalt fel ada tok vég re haj tá sa so rán annak ér -
de ké ben, hogy a KSH cél ja it meg va ló sít sa.

– Fel ada tát a KSH te vé keny sé gé hez kap cso ló dó,
SzMSz-ben meg ha tá ro zott mun ka meg osz tás hoz iga zod va
kö te les el lát ni.

– Ve ze tõi fel ada ta it a szak mai elv és a KSH sa já tos sá -
ga i nak figye lembe véte lével lát ja el.
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– Te vé keny sé ge so rán kö te les ér vény re jut tat ni a jog -
sza bá lyok, illetve a KSH bel sõ sza bá lyo zá sa i nak ren del ke -
zé se it.

– Fe le lõs a KSH stra té gi á já nak ki dol go zá sá ért, annak
ak tu a li zá lá sá ért és vég re haj tá sá ért, valamint a KSH fel -
ada ta it érin tõ egyéb ter vek ki ala kí tá sá ért, ak tu a li zá lá sá ért,
mó do sí tá sá ért és vég re haj tá sá ért.

– Fe le lõs az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog -
ram (OSAP) és a KSH éves mun ka prog ram já nak meg ter -
ve zé sé ért, össze ál lí tá sá ért és meg va ló sí tá sá ért.

– Fe le lõs az el lá tan dó fel ada tok hoz szük sé ges erõ for rá -
sok össze ál lí tá sá ért, meg ter ve zé sé ért.

– Össz han got te remt a ren del ke zés re álló erõ for rá sok
és a tel je sí ten dõ el vá rá sok, a meg va ló sí tan dó ered mé nyek
kö zött.

– Ki ala kít tat ja és mû köd te ti a fel hasz ná lók kal való
kap cso lat tar tás rend sze rét.

– Fe le lõs az adat szol gál ta tói te her mé ré sé ért, illetve az
adat szol gál ta tói te her csök ken té sét ér vény re jut tat ja az
adat gyûj té sek ter ve zé se so rán.

– Biz to sít ja a leg jobb sta tisz ti kai gya kor lat és a mi nõ -
ség biz to sí tá si rend szer kri té ri u ma i nak ér vény re jut ta tá sát.

– Biz to sít ja a KSH mû kö dé sé nek szak mai füg get len sé -
gét, dön té se i nek szak sze rû sé gét és pár tat lan sá gát.

– A mun kál ta tói jog kö rét a jog sza bá lyok ban, valamint
a KSH ha tá lyos Köz szol gá la ti Sza bály za tá ban fog lal tak -
nak meg fele lõen gya ko rol ja.

– A köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze ti egy -
sé gek nél ér vény re jut tat ja a KSH hu mán po li ti kai cél ja it.

– Gya ko rol ja mind azon jo go kat és el lát ja azo kat a fel -
ada to kat, ame lye ket a hi va tal bel sõ sza bály za tai a ha tás kö -
ré be utal nak.

A KSH el nö ké nek egyéb jo gai és kö te le zett sé gei

– Irá nyít ja, és egy ben fel ügye li az el nök he lyet te sek,
valamint a köz vet le nül hoz zá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõ i nek te vé keny sé gét.

– Kép vi se li a KSH-t kül sõ szer vek elõtt az erre vo nat -
ko zó jog sza bá lyok figyelembe véte lével.

– Dönt a jog sza bály ál tal ha tás kö ré be utalt és sa ját ha -
tás kö ré ben fenn tar tott ügyek ben.

– Gya ko rol ja a sza bály al ko tá si jog kört, en nek ke re té -
ben sta tisz ti kai köz le ményt, el nö ki uta sí tást, elõ írást, ha tá -
ro za tot ad ki.

– Uta sí tás adá si és alá írá si jog kö re – a jog sza bá lyok ke -
re tei kö zött – ki ter jed a KSH-t érin tõ min den kér dés re.

– Fe le lõs az OSAP össze ál lí tá sá ért, jó vá ha gyás ra tör té -
nõ be nyúj tá sá ért.

– Jó vá hagy ja a KSH stra té gi ai ter vét.
– Jó vá hagy ja a KSH éves mun ka prog ram ját, ki emelt

cél ja it és az egyes prog ra mok hoz tar to zó erõ for rá so kat.
– Be nyújt ja a KSH költ ség ve té si ja vas la tát.
– Fe le lõs a KSH Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -

nak jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ter jesz téséért.

– Gon dos ko dik a bel sõ ellen õr zés ki ala kí tá sá ról és mû -
köd te té sé rõl. Meg te rem ti és biz to sít ja a bel sõ ellen õr zés
fel adat kö ri és szer ve ze ti füg get len sé gét.

– Elõ ter jesz tést tesz a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má -
nyoz ha tó ki tün te té sek re, ille tõ leg azok vissza vo ná sá ra,
Fé nyes Elek Em lék ér met és Kõ rö sy Jó zsef Dí jat ado má -
nyoz, el nö ki di csé ret ben és egyéb el is me rés ben ré sze sít.

– Meg ál la pít ja az ál ta lá nos tól el té rõ mun ka idõ-be osz -
tást.

– Ál ta lá nos mi nõ sí tõ jog kör rel ren del ke zik (ál lam- és
szol gá la ti ti tok).

– Ki ne ve zi a KSH fo lyó ira ta i nak, a Sta tisz ti kai Szem -
lé nek, a Gaz da ság és sta tisz ti ká nak és a Te rü le ti Sta tisz ti -
ká nak a fõ szer kesz tõ it.

A KSH el nök he lyet te sé nek egyéb jo gai és kötelezett -
ségei

– Az el nök tá vol lé te ese tén a fel adat kö ré be tar to zó
ügyek ben he lyet te sí ti az el nö köt.

– Az el nök fel ha tal ma zá sa alap ján kép vi se li a KSH-t.

– Össze han gol ja a fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek mun ká ját, fe le lõs a fel ügye le te alá tar to zó szer -
ve ze ti egy sé gek prog ram ja i nak ko or di ná lá sá ért, a ha tá lyos 
bel sõ sza bá lyo zás alap ján en ge dé lye zi új prog ra mok vég -
re haj tá sát, meg lé võ prog ra mok mó do sí tá sát.

– Az el nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén a tõle ka pott fel ha -
tal ma zás sze rint alá írá si jo go sult sá got gya ko rol, illetve
alá ír ja mind azon ügy ira to kat, ame lyek re az el nök tõl fel ha -
tal ma zást kap, valamint ami re néz ve a ve ze tõi ha tás kö re
ki ter jed.

– A vo nat ko zó sza bá lyok sze rint ál lam- és szol gá la ti ti -
tok mi nõ sí té si jog gal ren del ke zik.

A KSH sta tisz ti kai el nök he lyet te sé nek kü lö nös joga

El lát ja a KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet és az
ECOSTAT KSH Gaz da ság elem zõ és In for ma ti kai In té zet
fel ügye le tét.

A KSH gaz da sá gi el nök he lyet te sé nek kü lö nös jo gai és
fe le lõs sé ge

– Gon dos ko dik a gaz dál ko dás rend jé nek ki ala kí tá sá ról
és a gaz dál ko dás sza bá lya i nak be tar tá sá ról.

– Irá nyít ja a KSH Fe je zet költ ség ve té se ter ve zé sé nek
és zár szám adá sá nak mun ká la ta it.

– Fel adat kö ré hez kap cso ló dó irá nyí tá si jog kö ré ben az
uta sí tás adás joga a KSH egé szé re néz ve meg il le ti. En nek
ke re té ben el nök he lyet te si le ira tot ad hat ki.

– El lát ja a KSH Könyv tár és Le vél tár fel ügye le tét.

– Irá nyít ja és fel ügye li az in for ma ti kai biz ton sá gi fel -
ügye lõ mun ká ját.
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A KSH fõ osz tály ve ze tõ jé nek (igaz ga tó já nak) egyéb jo -
gai és kö te le zett sé gei

– A fõ osz tály ve ze tõ (igaz ga tó) alap ve tõ fel ada ta szer -
ve ze ti egy sé gé nek irá nyí tá sa.

– Köz ve tí ti és kép vi se li az el nök, valamint a fel ügye le -
tet el lá tó el nök he lyet tes dön té se it a ve ze té se alá tar to zó fõ -
osz tály felé.

– Irá nyí tá si jog kö re ke re té ben uta sí tás adá si jog kört
gya ko rol, ha tár idõ ket tûz ki, szük ség ese tén bel sõ el já rá si
ren det ala kít ki, nyil ván tart ja a ha tás kö ré ben ki adott bel sõ
ren del ke zé se ket.

– Irá nyí tá si jog kö re ke re té ben meg szer ve zi és mû köd -
te ti a ve ze té se alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek és KSH más
szer ve ze ti egy sé gei, valamint az eset le ge sen érin tett kül sõ
szer vek kö zöt ti együtt mû kö dést, kap cso lat rend szert.

– Gon dos ko dik a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges in -
for má ci ók át adá sá ról, a fo lya ma tos mun ka vég zés fel té te -
le i nek meg te rem té sé rõl.

– Dön té sei te kin te té ben be szá mo lá si kö te le zett sé ge
van az el nök, valamint a fel ügye le tet el lá tó el nök he lyet te -
sek felé.

– Fe le lõs más tár cák elõ ter jesz tései és jog sza bá lyai
szak mai ter ve ze te i nek vé le mé nye zé sé ért.

– Kép vi se li a KSH-t azo kon a ta nács ko zá so kon, ér te -
kez le te ken, mun ka meg be szé lé se ken, ame lyek a fel adat kö -
ré be tar to zó kér dé sek kel fog lal koz nak.

– Alá ír ja mind azon ügy ira to kat, amely re az el nök tõl
vagy a fel ügye le tet el lá tó el nök he lyet tes tõl fel ha tal ma zást
ka pott, illetve ami re néz ve a mun ka kö ri le írá sá ban rög zí -
tett ha tás kö re ki ter jed.

– Szol gá la ti ti tok mi nõ sí té si jog gal ren del ke zik.

A KSH fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek (igaz ga tó he lyet te -
sé nek) egyéb jo gai és kö te le zett sé gei

– A fõ osz tály ve ze tõ (igaz ga tó) tá vol lé te vagy aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén annak idõ tar ta má ra gya ko rol ja a fõ osz -
tály ve ze tõ (igaz ga tó) jog kö rét, és el lát ja annak fel ada ta it.

– Alá ír ja mind azon ügy ira to kat, amely re fõ osz tály ve -
ze tõ tõl (igaz ga tó tól) fel ha tal ma zást ka pott, valamint ami re 
néz ve a mun ka kö ri le írá sá ban rög zí tett ha tás kö re ki ter jed.

– Több fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (igaz ga tó he lyet tes)
ese tén a fõ osz tály ve ze tõ (igaz ga tó) tel jes jog kö rét tá vol lé -
te ese tén az ál ta la ki je lölt fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (igaz -
ga tó he lyet tes) gya ko rol ja.

– Gya ko rol ja a KSH osz tály ve ze tõ jé nek egyéb jo ga it
és kö te le zett sé ge it, ha egy ben osz tályt is ve zet.

A KSH ön ál ló osz tály ve ze tõ jé nek egyéb jo gai és kö te le -
zett sé gei

– Jo gai és kö te le zett sé gei a fõ osz tály ve ze tõ jé vel azo -
no sak.

A KSH osz tály ve ze tõ jé nek egyéb jo gai és kö te le zett sé gei

– Az osz tály ve ze tõ alap ve tõ fel ada ta osz tá lyá nak szak -
mai irá nyí tá sa és mun ká já nak meg szer ve zé se.

– Fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li az osz tály dol go zó i nak 
szak mai te vé keny sé gét.

– A szak mai fel ada tok ha té kony el lá tá sa ér de ké ben,
meg szer ve zi és ko or di nál ja az osz tály, mint mun ka szer ve -
zet te vé keny sé gét, köz ve tí ti a mun ká val kap cso la tos in for -
má ci ó kat.

– Dön té sei te kin te té ben be szá mo lá si kö te le zett sé ge
van a fõ osz tály ve ze tõ felé.

– Fe le lõs a szer ve ze ti egy ség ha tás kö ré be tar to zó hi va -
ta li prog ra mok osz tály-szin tû meg ter ve zé sé ért, ko or di ná -
lá sá ért és meg va ló sí tá sá ért.

– A fõ osz tály ve ze tõ (igaz ga tó) fel ha tal ma zá sa alap ján
kép vi se li a KSH-t ta nács ko zá so kon, ér te kez le te ken, mun -
ka meg be szé lé se ken, ame lyek a fel adat kö ré be tar to zó
szak mai kér dé sek kel fog lal koz nak.

– Alá írá si jo go sult sá gát a mun ka kö ri le írá sá ban fog lal -
tak sze rint gya ko rol ja.

V.

A KSH SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS AZOK
FELADATKÖREI

A.

A KSH ELNÖKE KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Az Elnöki Titkárság feladatköre

– El lát ja az el nök höz ér ke zõ ira tok ügy vi te li fel ada tát,
ko or di nál ja az ügy in té zést,

– elõ ké szí ti az el nök köz sze rep lé se it, el lát ja az ezzel
kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada to kat,

– szer ve zi az el nök tár sa dal mi kap cso la ta i val össze füg -
gõ fel ada to kat, kap cso la tot tart az ér dek vé del mi szer ve ze -
tek kel és elõ ké szí ti az ezzel kap cso la tos fel ada to kat,

– el lát ja az el nök mun ká já hoz kap cso ló dó pro to koll
fel ada to kat,

– el ké szí ti az el nök égi mun ka meg be szé lé sek em lé kez -
te tõ it, fi gye lem mel kí sé ri a fel ada tok tel je sí té sét,

– el lát ja a Ve ze tõi Ta nács adó Tes tü let tit kár sá gi fel -
ada ta it.

Az Ellenõrzési osztály feladatköre

– A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló,
min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel össz -
hang ban, a KSH Bel sõ El len õr zé si Ké zi köny vé ben fog lal -
tak sze rint el ké szí ti a KSH koc ká zat elem zé sen ala pu ló
stra té gi ai és éves el len õr zé si ter vét,

– össze sí ti a KSH fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek el len õr zé si ter ve it, és gon dos ko dik – a KSH el len -
õr zé si ter vé vel együtt – a pénz ügy mi nisz ter ré szé re tör té nõ 
meg kül dé sé rõl,
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– sza bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend szer- és tel je sít mény 
el len õr zé se ket, in for ma ti kai rend szer el len õr zé se ket vé -
gez,

– meg bíz ha tó sá gi el len õr zé se ket foly tat a KSH fel -
ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek éves ele mi költ -
ség ve té si be szá mo ló i ra irá nyu ló an,

– szak mai fel ügye le tet lát el a KSH fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé si te vé keny sé ge
kö ré ben,

– ko or di ná ci ós és mód szer ta ni fel ada to kat lát el a KSH
el len õr zé si rend sze ré nek fej lesz té se, egy sé ges el vek sze -
rin ti mû kö dé se ér de ké ben,

– nyil ván tar tá si rend szert mû köd tet a bel sõ el len õr zé -
sek és a kül sõ el len õr zé sek do ku men tu mai te kin te té ben,

– biz to sít ja a kül sõ ellen õr zõ szer vek (ÁSZ, KEHI) és a 
Pénz ügy mi nisz té rium ré szé re az elõ írt tárgy kö rök ben és
tar ta lom mal az adat szol gál ta tást,

– el ké szí ti a KSH éves el len õr zé si be szá mo ló ját, és a
KSH fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek el len õr -
zé si be szá mo lói össze sí té sé vel együtt gon dos ko dik a
pénz ügy mi nisz ter ré szé re tör té nõ meg kül dé sé rõl,

– részt vesz az Ál lam ház tar tá si Bel sõ Pénz ügyi El len -
õr zé si (ÁBPE) tár ca kö zi bi zott ság, valamint az ÁB PE-t tá -
mo ga tó mun ka bi zott sá gok mun ká já ban, kép vi se li a
KSH-t.

Tervezési fõosztály

A Prog ram- és erõ for rás ter ve zé si osz tály fel adat kö re

– Ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa a KSH Stra té gi á já -
nak össze ál lí tá sa so rán, a Stra té gi á ról  szóló éves je len tés
el ké szí té se,

– a Stra té gi ai Fej lesz té si Ta nács (SFT) mun ká já nak
elõ ké szí té se, az SFT ad mi niszt rá ci ós fel ada ta i nak el lá tá sa, 
kon zul tá ció nyúj tá sa a fej lesz té si pro jek tek irá nyí tá sá hoz,
mû köd te té sé hez,

– a fej lesz té si pro jek tek mo ni tor ing-rend sze ré nek mû -
köd te té se, hely zet ké pek ké szí té se a fej lesz té si mun kák ak -
tu á lis fel ada ta i ról,

– a KSH mak ro BSC mu ta tó szám-ka ta ló gu sá nak kar -
ban tar tá sa, a mu ta tók fo lya ma tos nyo mon kö ve té se és köz -
zé té te le,

– a prog ram ter ve zés ko or di ná lá sa, a prog ram ter ve zés
ügy rend jé nek meg ha tá ro zá sa, a ter ve zés nó menk la tú rá i -
nak kar ban tar tá sa, fe lül vizs gá la ta, és a ter ve zés hez hasz -
nált szá mí tó gé pes al kal ma zás mû köd te té se,

– a hi va tal éves Mun ka prog ram já nak össze ál lí tá sa a
szer ve ze ti egy sé gek ter vei alap ján, en nek so rán a Mun ka -
prog ram és a KSH költ ség ve té si – pénz ügyi ter vé nek
össze han go lá sa, egyez te té se,

– az év köz ben in du ló új prog ra mok, illetve mó do sí tá -
sok nyil ván tar tá sa, mód szer ta ni se gít ség nyúj tás a prog -
ram gaz da szá má ra a vál toz ta tá sok meg ter ve zé sé hez,

– az Elekt ro ni kus Mun ka idõ Nyil ván tar tá si Rend szer
(EMU) mû köd te té se,

– adat szol gál ta tás a Ve ze tõi In for má ci ós Rend szer
(VIR) felé.

A Tel je sít mény mé ré si és elem zõ osz tály fel adat kö re

– A prog ra mok tel je sít mény mu ta tó i nak ki dol go zá sa a
szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû kö dés ben. A mé rés, ér té -
ke lés mód szer ta ná nak ki ala kí tá sa,

– fo lya mat-mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be ve ze té se,
mû köd te té se, az in for má ci ók be gyûj té se és rend sze re zé se,
do ku men tá lá sa,

– a szer ve ze ti egy sé gek tel je sít mény mé rés hez és fo lya -
mat-mi nõ ség biz to sí tás hoz kap cso ló dó ön ér té ke lé si, mo ni -
tor ing fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa és ko or di ná lá sa,

– a mu ta tók fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se a szer ve -
ze ti egy sé gek kel kö zö sen ki ala kí tott szem pon tok alap ján.
A ki tû zött – elv árt tel je sít mé nyek (out pu tok), a mi nõ ség és 
a fel hasz nált erõ for rá sok vi szo nyá nak elem zé se,

– a KSH gaz dál ko dá si, erõ for rás-fel hasz ná lá si in for -
má ci ó i nak át fo gó elem zé se, össze fog la lók, rend sze res és
ad hoc ve ze tõi je len té sek ké szí té se, vissza csa to lás a szer -
ve ze ti egy sé gek felé, kü lö nö sen az ál ta luk vég zett mo ni -
tor ing fel ada tok ered mé nyé rõl,

– a Ve ze tõi In for má ci ós Rend szer (VIR) mû köd te té se,
fel ügye le te, fej lesz té se. Adat fo ga dás, a VIR por tál tar tal -
má nak kar ban tar tá sa.

B.

A STATISZTIKAI ELNÖKHELYETTES FELÜGYELETE
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Árstatisztikai fõosztály

A Fo gyasz tói ár sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A fo gyasz tói ár sta tisz ti ka te rü le tén:
– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -

tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:
= az ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= a fo gyasz tói ár in dex és az eb bõl szá mí tott egyéb

ár in de xek elõ ál lí tá sa,
– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– az Euró pai Össze ha son lí tá si Prog ram (ECP) ke re té -

ben a ma gyar ada tok össze ál lí tá sa.

A Kül ke res ke del mi ár sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A kül ke res ke del mi ár sta tisz ti ka te rü le tén:
– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -

tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,
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– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj tés ter ve zé se,
– adat gyûj té sek szer ve zé se,
– adat elõ ké szí tés kö ré ben:

= tör zsa dat-ál lo má nyok kar ban tar tá sa,
= kér dõ ív ada ta i nak rög zí té se,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:
= az ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= ár- és ár fo lyam in dex, valamint vo lu me nin dex szá -

mí tá sok vég zé se,
= adat bá zi sok fej lesz té sé nek ter ve zé se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

A Ter me lõi ár sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A ter me lõi ár sta tisz ti ka (ipar i, épí tõ ipa ri, üz le ti szol gál -
ta tá sok, me zõ gaz da sá gi ár sta tisz ti kák) te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj tés ter ve zé se,
– adat gyûj té sek szer ve zé se,
– adat elõ ké szí tés kö ré ben:

= tör zsa dat-ál lo má nyok kar ban tar tá sa,
= kér dõ ív ada ta i nak rög zí té se,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:
= az ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= ár in dex szá mí tá sok vég zé se,
= adat bá zi sok fej lesz té sé nek ter ve zé se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai fõosztály

Az Élet szín vo nal-sta tisz ti kai fel vé te lek osz tály fel adat -
kö re

A ház tar tá sok jö ve del me, fo gyasz tá sa, va gyo ni hely ze te 
vizs gá la tá ra vo nat ko zó sta tisz ti ka te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:
= az ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= min ta becs lés,
= a la e ke ni in di ká to rok elõ ál lí tá sa,
= rész vé tel a ház tar tá si mik ro szi mu lá ci ós rend szer

mû köd te té sé ben, fej lesz té sé ben, a mik ro-szi mu lá -
ci ós ku ta tá sok ban,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

A Mun ka ügy-sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A mun ka erõ pi ac-sta tisz ti ka (fog lal koz ta tás sal, mun ka -
nél kü li ség gel, mun ka erõ-pi a ci po li ti kák kal, mun ka erõ ke -
res let tel, kí ná lat tal, mun ka idõ vel, mun ka idõ-ki esés sel, ke -

re set tel, mun ka erõ költ ség gel kap cso la tos sta tisz ti ka) te rü -
le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj té sek szer ve zé se,

– adat elõ ké szí tés,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= fel vé te lek ered mé nye i nek va lo ri zá lá sa,

= adat bá zis ba szer ve zé se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

A Tár sa dal mi ré teg elem zés osz tály fel adat kö re

A tár sa dal mi ré teg zõ dés re, egyéb az élet kö rül mé nyek -
re, az élet mi nõ ség re, a la kos sá gi idõ fel hasz ná lás ra vo nat -
ko zó sta tisz ti ka te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– át fo gó, szin te ti zá ló elem zé sek a tár sa da lom kü lön bö -
zõ ré te gei élet kö rül mé nye i nek elem zé se (idõs ko rú ak, fi a -
ta lok és nõk hely zet vizs gá la ta, sze gény ség vizs gá lat),

– lét mi ni mum szá mí tás,

– FEOR, ESeC osz tá lyo zá sok ke ze lé se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,

– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= la kos sá gi össze írá sok szak mai kol lé gi u ma (LAK)
tit kár sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa.

Iparstatisztikai fõosztály

Az Éves adat gyûj té sek osz tály fel adat kö re

A gaz da sá gi szer ve ze tek de mog rá fi á ja, éves tel je sít mé -
nye és rá for dí tá sai, valamint az ipar ter mék sta tisz ti ká ja te -
rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= adat el len õr zé si szem pon tok ki ala kí tá sa, spe ci fi ká -
ci ók el ké szí té se,

= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,

= adat bá zi sok fej lesz té sé nek ter ve zé se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,

– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a vas- és acél sta tisz ti ka te rü le tén ko or di ná ció a
Ma gyar Vas- és Acél ipa ri Egye sü lés sel.
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Az Év kö zi adat gyûj té sek osz tály fel adat kö re

A gaz da sá gi szer ve ze tek de mog rá fi á ja, havi, ne gyed -
éves tel je sít mé nye és rá for dí tá sai, az ipar i ter me lés, ren de -
lés ál lo mány, valamint az épí tõ ipar-sta tisz ti ka te rü le tén:

– mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban tar tá sa, fej lesz té -
se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:
= adat el len õr zé si szem pon tok ki ala kí tá sa, spe ci fi ká -

ci ók el ké szí té se,
= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= adat bá zi sok fej lesz té sé nek ter ve zé se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= az ener gia gaz dál ko dá si sta tisz ti ka te rü le tén ko or -
di ná ció az Ener gia Köz pont Kht.-val, és a Ma gyar
Ener gia Hi va tal lal.

Külkereskedelem-statisztikai fõosztály

A Ter mék for gal mi adat gyûj té si osz tály fel adat kö re

A kül ke res ke del mi ter mék for gal mi sta tisz ti ka te rü le tén:
– adat gyûj té sek ter ve zé se,
– adat gyûj té sek szer ve zé se,
– adat elõ ké szí tés kö ré ben:

= tör zsa dat-ál lo má nyok kar ban tar tá sa,
– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= az adat-fe lül vizs gá la ti rend ki ala kí tá sa és kar ban -
tar tá sa, a hi ba gya nús té te lek vál la la ti egyez te té se,

= kap cso lat a ki emelt adat szol gál ta tók kal,
= a fel dol go zott ada tok el len õr zé se, ja ví tá sa, jó vá ha -

gyá sa,
= adat bá zis-fej lesz tés ter ve zé se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a Vám- és Pénz ügy õr ség gel való együtt mû kö dés
hi va ta li szin tû ko or di ná ci ó ja.

A Ter mék for gal mi mód szer ta ni osz tály fel adat kö re

A kül ke res ke del mi ter mék for gal mi sta tisz ti ka te rü le tén:
– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -

tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– az adat el len õr zé si szem pon tok ki ala kí tá sa és kar ban -
tar tá sa,

– adat szol gál ta tók fel ké szí té se, mód szer ta ni tá jé koz ta -
tás, ügy fél szol gá lat, vál la lat lá to ga tás, ok ta tás.

A Szol gál ta tás-kül ke res ke del mi osz tály fel adat kö re

A szál lí tá si, kor mány za ti és az üz le ti szol gál ta tás-kül ke -
res ke de lem sta tisz ti ka te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj té sek szer ve zé se,
– adat elõ ké szí tés,
– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály

A Me zõ gaz da sá gi sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A me zõ gaz da ság-, er dõ gaz dál ko dás-, vad gaz dál ko dás-
és ha lá szat sta tisz ti ka te rü le te in:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj té sek szer ve zé se,
– az adat fel dol go zá sok kal kap cso la tos mû ve le tek kö -

rében:
= az ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= a me zõ gaz da sá gi sta tisz ti kai ada tok tér in for ma ti -

kai fel dol go zá sa, elem zé se,
– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

A Me zõ gaz da sá gi szám lák osz tály fel adat kö re

A me zõ gaz da sá gi szám la rend szer (MSZR) szám lá i nak
és a kap cso ló dó mér le gek nek a ki dol go zá sa ke re té ben:

– az MSZR és a kap cso ló dó mér le gek mód szer ta ni do -
ku men tá lá sa, kar ban tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta -
pasz ta lat cse re, kap cso lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj té sek szer ve zé se, adat elõ ké szí tés,
– a szám la rend szer ki dol go zá sá hoz kap cso ló dó mér le -

gek össze ál lí tá sa,
= az ered mé nyek mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,

– kap cso ló dó kör nye ze ti szám lák ki dol go zá sa,
– a me zõ gaz da sá gi gaz da sá gok gaz da ság ti po ló gi á já -

nak ki dol go zá sa,
– a me zõ gaz da ság ál ló esz köz-ál lo má nyá nak, be ru há -

zá sa i nak, kész le te i nek becs lé se,
– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

A Kör nye zet sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A kör nye zet sta tisz ti ka te rü le tén:
– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -

tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,
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– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:
= a kör nye ze ti szám lák össze ál lí tá sa,
= a kör nye zet sta tisz ti kai ada tok tér in for ma ti kai fel -

dol go zá sa, elem zé se,
= a kör nye zet sta tisz ti kai adat bá zis mû köd te té se,
= a fenn tart ha tó fej lõ dés sel kap cso la tos adat bá zis

mû köd te té se,
= az ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

Nemzeti számlák fõosztály

Az Adat for rás-ke ze lõ osz tály fel adat kö re

A nem ze ti szám lák ra vo nat ko zó sta tisz ti kai te rü le ten:
– a nem ze ti szám lák össze ál lí tá sá hoz igaz ga tá si ada tok

át vé te le,
– fel dol go zá sa, adat bá zis ba szer ve zé se,
– az adat bá zi sok gon do zá sa és fej lesz té se.

Az Ága za ti kap cso la tok mér le ge (ÁKM) osz tály fel adat -
kö re

A nem ze ti szám lá kon be lül:
– a for rás-fel hasz ná lás táb lák és az ÁKM táb lák össze -

ál lí tá sa,
– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -

tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– tá jé koz ta tás, in for má ció szol gá lat,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= sú lyo zott át la gos áfa kulcs szá mí tá sa.

A Jö ve de lem szám la osz tály fel adat kö re

A nem ze ti szám lák szak sta tisz ti kai te rü le ten be lül:
– a jö ve de lem el osz tá si szám la össze ál lí tá sá nak ko or di -

ná lá sa,
– a pénz ügyi vál la la tok szek tor ter me lé si és jö ve de lem -

el osz tá si szám lá i nak össze ál lít ása,
– a pénz ügyi vál la la tok éves gaz da ság szer ke ze ti sta -

tisz ti ká i nak össze ál lí tá sa,
– a kül föl di mû kö dõ tõke és a kül föl di ér de kelt sé gû

vál lal ko zá sok ada ta i nak össze ál lí tá sa,
– a kül földi szám la össze ál lí tá sa,
– a te rü le ti GDP szá mí tá sa,
– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás a fen ti té ma kö -

rök ben,
– mód szer tan do ku men tá lá sa, be mu ta tá sa, fej lesz té se,

nem zet kö zi kap cso lat tar tás a fen ti té ma kö rö ket érin tõ en.

A Ter me lé si szám la osz tály fel adat kö re

A nem ze ti szám lák szak sta tisz ti kai te rü le ten be lül:
– a nem pénz ügyi vál la la ti szek tor ter me lé sé nek mé ré se,

– a ter me lé si szám lák össze ál lí tá sá nak ko or di ná lá sa,
– a ter me lé si szám lák mód szer ta ná nak gon do zá sa,
– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -

tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás a fen ti té ma kö rök ben,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás a fen ti té ma kö -
rök ben.

Népességstatisztikai fõosztály

A Nép szám lá lá si osz tály fel adat kö re

A né pes ség sta tisz ti kán be lül a né pes ség de mog rá fi ai,
val lá si, nem ze ti sé gi, is ko lá zott sá gi, fog lal ko zá si össze té -
te lé nek, ház tar tás- és csa lád struk tú rá já nak, a la kás ál lo -
mány jel lem zõ i nek össze írá sa és fel dol go zá sa te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, a nép szám lá lás, mik -
ro cen zus ter ve zé se, elõ ké szí té se,

– a köz igaz ga tá si és te rü le ti vál to zá sok nyo mon kö ve -
té se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– a Ma gyar Köz tár sa ság Köz igaz ga tá si Hely név köny -

vé nek ve ze té se, a Hely ség név könyv és a Hely ség név tár
szer kesz té se,

– tör té ne ti sta tisz ti kai idõ so rok össze ál lí tá sa,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a nép szám lá lá si irat tá rak ke ze lé se,
= in té ze ti re gisz ter lét re ho zá sa, kar ban tar tá sa.

A Nép moz gal mi sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A né pes ség sta tisz ti kán be lül, a nép moz gal mi sta tisz ti kai 
te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat át vé tel, adat gyûj té sek szer ve zé se,
– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= a né pes ség szám to vább szá mí tá sa,
= in teg rált mig rá ci ós adat bá zis kar ban tar tá sa,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

A Né pes ség sta tisz ti kai mód szer ta ni osz tály fel adat kö re

A né pes ség-, nép moz gal mi sta tisz ti ka te rü le tén:
– adat fel vé te li, adat át vé te li mód szer tan do ku men tá lá -

sa, kar ban tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, 
kap cso lat tar tás,

– adat gyûj té sek, nép szám lá lás, mik ro cen zus szer ve zé se,
– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le te ken be lül

= az adat fel dol go zás sza bá lya i nak spe ci fi ká lá sa,
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= az adat pót lás (im pu tá lás) sza bá lya i nak meg ha tá ro -
zá sa,

= mun ka táb lák adat tar ta má nak meg ha tá ro zá sa,

– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= pa pír ala pú és di gi tá lis szám lá ló kör ze ti mély sé gû
tér ké pek ke ze lé se, kar ban tar tá sa, az ada tok tér sé gi
áb rá zo lá sa,

= a cím ál lo mány, cím re gisz ter, or szág re gisz ter kar -
ban tar tá sa.

Statisztikai kutatási és módszertani fõosztály

A Min ta vé te li és mód szer ta ni osz tály fel adat kö re

– A rep re zen ta tív meg fi gye lé sek min ta vé te li ter vé nek
ki ala kí tá sa, a tel jes kö rû sí tés és a hi ba szá mí tás mód sze re i -
nek ki dol go zá sa, nem zet kö zi együtt mû kö dés,

– az adat fel vé tel fo lya ma tá hoz (adat gyûj tés-ter ve zés,
adat elõ ké szí tés, adat fel dol go zás) kap cso ló dó mód sze rek
fej lesz té se az egy sé ges ség és az össze han golt ság meg te -
rem té se, a mód sze rek re vo nat ko zó stan dar dok és aján lá -
sok ki dol go zá sa, az al kal ma zá suk ra vo nat ko zó ta nács -
adás, ter ve zett ellen õr zés, nem zet kö zi együtt mû kö dés,

– ma te ma ti kai sta tisz ti kai mód sze rek ki dol go zá sa, al -
kal ma zá sa, fej lesz té se, do ku men tá lá sa és al kal ma zá sá nak
el len õr zé se, ta nács adás,

– sta tisz ti kai mód szer ta ni elem zé sek, mik ro szi mu lá ció,

– a sta tisz ti kai te vé keny ség mi nõ ség irá nyí tá si rend sze -
ré nek ki ala kí tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi együtt mû kö dés,

– a né pe se dés po li ti ka ha té kony sá gát mérõ in di ká to rok
elem zé se,

– in teg rált tár sa dal mi jel zõ szám rend szer ki ala kí tá sa,
fej lesz té se,

– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= mód szer ta ni szak mai kol lé gi um tit kár sá gi fel ada -
ta i nak el lá tá sa.

Az Osz tá lyo zá sok és me ta in for má ci ók osz tá lya fel adat -
kö re

– A fo gal mak, osz tá lyo zá sok, no menk la tú rák rend sze -
re i nek, a sta tisz ti kai te vé keny ség mód szer ta ni do ku men tá -
ci ó já nak ter ve zé se, fej lesz té se és ko or di ná lá sa, a kar ban -
tar tás, al kal ma zás fel ügye le te és ko or di ná lá sa,

– a gaz da sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá -
lyo zá si rend szer e (TEÁOR), a gaz da sá gi szer ve ze tek gaz -
dál ko dá si for ma sze rin ti osz tá lyo zá sa (GFO), a szol gál ta -
tá sok jegy zé ke (SZJ), szak ma kó dok jegy zé ke és más, több
szak mai te rü le tet érin tõ osz tá lyo zá sok gon do zá sa, az al -
kal ma zás sal kap cso la tos ta nács adás,

– a GFO és a szak ma kó dok jegy zé ke sze rin ti be so ro lá si 
ál lás fog la lá sok ki adá sa, valamint a sta tisz ti kai osz tá lyo zá -
sok kal kap cso la tos be so ro lá si ál lás fog la lá sok, fe lül vizs gá -
la ti ké rel mek el bí rá lá sa.

A Sta tisz ti kai Szem le Szer kesz tõ sé gé nek (osz tály) fel -
adat kö re

– A Sta tisz ti kai Szem le címû fo lyó irat tar tal mi és tech -
ni kai szer kesz té se, nyom dai elõ ké szí té se, ki adá sá val kap -
cso la tos fel ada tok össze han go lá sa,

– fo lyó irat-, hír- és cikk cse re bo nyo lí tá sa kül föl di és
ha zai szer ve ze tek kel, fo lyó irat-szer kesz tõ sé gek kel,

– a Gaz da ság és Sta tisz ti ka címû fo lyó irat tech ni kai
szer kesz té se,

– a Te rü le ti Sta tisz ti ka címû fo lyó irat tech ni kai szer -
kesz té se,

– szak- és tan köny vek szak mai fel ügye let tel tör té nõ ki -
vá lasz tá sa, lek to rá lá sa, kéz ira tá nak meg szer kesz té se, az
erre irá nyuló szer zõ dé sek meg kö té se,

– kap cso lat tar tás a sta tisz ti kai tu do mány kép vi se lõ i vel.

Szektorszámlák fõosztály

A Ház tar tá si szek tor szám lák osz tály fel adat kö re

A nem ze ti szám lá kon be lül a brut tó ha zai ter mék fel -
hasz ná lá sa és a ház tar tá si szek tor szám lák te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– szám lák össze ál lí tá sá hoz ada tok át vé te le, össze gyûj -
té se,

– szám lák össze ál lí tá sa,
– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a sú lyo zott át la gos áfa kulcs ala pú be fi ze tés hez a
ház tar tá sok fo gyasz tá sá ra jutó át la gá fa kulcs meg -
ha tá ro zá sa.

A Kor mány za ti és non pro fit szek tor szám lák osz tály fel -
adat kö re

A nem ze ti szám lá kon be lül a kor mány za ti és a ház tar tá -
so kat se gí tõ non pro fit in téz mé nyek szek to ra szám lái te rü -
le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– szám lák össze ál lí tá sá hoz ada tok át vé te le, össze gyûj -
té se,

– szám lák össze ál lí tá sa,
– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a fo lyó áras ter mék adók és tá mo ga tá sok meg ha tá -
ro zá sa, az egyéb ter me lé si adók és tá mo ga tá sok
éves ada ta i nak szek to ron kén ti ki dol go zá sa,

= a PPP (Pub lic Pri va te Part ners hip) prog ra mok sta -
tisz ti kai be so ro lá sá nak vizs gá la ta,

= az EDP je len tés el ké szí té se kö ré ben a KSH ha tás -
kö ré be tar to zó ré szé nek össze ál lí tá sa.
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A Tõ ke szám la osz tály fel adat kö re

A nem ze ti szám lá kon be lül az ál ló esz köz-sta tisz ti ka,
kész let sta tisz ti ka te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– szám lák össze ál lí tá sá hoz ada tok át vé te le, össze gyûj -
té se,

– a tõ ke szám la és a va gyon mér leg össze ál lí tá sa a nem
pénz ügyi esz kö zök kö ré re,

– ada tok össze ál lí tá sa,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

Szolgáltatásstatisztikai fõosztály

A Bel ke res ke del mi- és in for má ció sta tisz ti kai osz tály fel -
adat kö re

A bel ke res ke de lem és az in for má ció sta tisz ti ka te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj tés szer ve zé se,

– adat elõ ké szí tés az in for má ció sta tisz ti kai adat gyûj té -
sek ese té ben,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,

= az adat bá zi sok fej lesz té sé nek és kar ban tar tá sá nak
ter ve zé se, rend sze res fel töl té se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

A Tu riz mus- és szál lí tás sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A szál lí tás-, köz le ke dés- és tu riz muss ta tisz ti kai te rü le tén:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj tés szer ve zé se,

– adat elõ ké szí tés a szál lí tás sta tisz ti kai adat gyûj té sek
ese té ben,

– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,

= az adat bá zi sok fej lesz té sé nek és kar ban tar tá sá nak
ter ve zé se, az adat tár ház és tá jé koz ta tá si adat bá zis
ter ve zé se, fej lesz té se, rend sze res fel töl té se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

Társadalmi szolgáltatások statisztikai fõosztály

A La kás sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A la kás sta tisz ti ka te rü le tén:
– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -

tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj té sek szer ve zé se,
– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= az adat át vé te lek ese té ben kap cso lat tar tás az adat -

szol gál ta tók kal, valamint tel jes ség és mi nõ ség-el -
len õr zés, mik ro va li dá lás is,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a la kás épí té si költ ség in dex szá mí tá sa,
= a la kás in di ká tor rend szer fej lesz té se, fo lya ma tos

kar ban tar tá sa,
= a la kás sta tisz ti kai adat bá zis gon do zá sa.

Az Egész ség ügyi sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

Az egész ség ügy-sta tisz ti ka te rü le tén:
– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -

tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj té sek szer ve zé se,
– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= az adat át vé te lek ese té ben kap cso lat tar tás az adat -

szol gál ta tók kal, valamint tel jes ség és mi nõ ség-el -
len õr zés, mik ro va li dá lás is,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a Nem ze ti Egész ség ügyi Szám lák össze ál lí tá sa,
= a NESZ szak ér tõk te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa,
= az egész ség ügyi szol gál ta tók re gisz te ré nek kar -

ban tar tá sa.

A Szo ciá lis sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A szo ciá lis el lá tás, igaz ság szol gál ta tás és a non pro fit
szer ve ze tek sta tisz ti ká ja te rü le tén:

– mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban tar tá sa, fej lesz té -
se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj té sek szer ve zé se, adat elõ ké szí tés,
– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= az adat át vé te lek ese té ben kap cso lat tar tás az adat -

szol gál ta tók kal, valamint tel jes ség és mi nõ ség-el -
len õr zés, mik ro va li dá lás is,
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– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a non pro fit re gisz ter rel kap cso la tos fel ada tok el -
vég zé se, a szek tor gaz da sá gi tel je sít mé nyé nek sta -
tisz ti kai meg fi gye lé se, sza tel lit szám la kidolgo -
zása,

= a szo ciá lis szol gál ta tást vég zõ szer ve ze tek re gisz -
te ré nek ki ala kí tá sa, kar ban tar tá sa,

= a szo ciá lis vé de lem sta tisz ti kai rend sze ré nek
(ESSPROS) össze ál lí tá sa.

Az Ok ta tá si, kul tu rá lis és K+F sta tisz ti kai osz tály fel -
adat kö re

Az ok ta tás sta tisz ti ka, kul túr sta tisz ti ka, sport sta tisz ti ka,
ku ta tás-fej lesz tés és in no vá ció sta tisz ti ka te rü le te in:

– szak sta tisz ti kai mód szer tan do ku men tá lá sa, kar ban -
tar tá sa, fej lesz té se, nem zet kö zi ta pasz ta lat cse re, kap cso -
lat tar tás,

– fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, adat gyûj té sek ter ve -
zé se,

– adat gyûj té sek szer ve zé se,
– adat elõ ké szí tés,
– adat fel dol go zás sal kap cso la tos mû ve le tek kö ré ben:

= ada tok mak ro va li dá lá sa, jó vá ha gyá sa,
= az adat át vé te lek ese té ben kap cso lat tar tás az adat -

szol gál ta tók kal, valamint tel jes ség és mi nõ ség-el -
len õr zés, mik ro va li dá lás is,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= re gisz ter ki ala kí tá sa, kar ban tar tás.

Elnökhelyettesi Titkárság

Az El nök he lyet te si Tit kár ság az el nök he lyet tes mun ká -
ját köz vet le nül se gí tõ ope ra tív fel ada tok el lá tá sát vég zi.

C.

A GAZDASÁGI ELNÖKHELYETTES FELÜGYELETE
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Adatgyûjtõ fõosztály

A Me zõ gaz da sá gi sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A me zõ gaz da ság-, er dõ gaz dál ko dás-, vad gaz dál ko dás-, 
ha lá szat sta tisz ti ka te rü le tén:

– adat gyûj té sek szer ve zé se és vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés.

Az Ipar sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

Az ipar i, épí tõ ipa ri sta tisz ti ka, és ezek ben az ága za tok -
ban a be ru há zás-sta tisz ti ka, az anyag sta tisz ti ka és az in téz -
mé nyi mun ka ügyi sta tisz ti ka te rü le tén:

– adat gyûj té sek szer ve zé se és vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés,
– spe ci á lis fel ada tok kö ré ben:

= a re gisz ter-kar ban tar tó adat gyûj té sek el vég zé se,
= szám jel ki adás, szám jel lel kap cso la tos in for má ci ók 

meg adá sa, ügy fél szol gá lat.

A Ke res ke de lem sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A ke res ke de lem sta tisz ti ka, és eb ben az ága zat ban a be -
ru há zás-sta tisz ti ka, az anyag sta tisz ti ka és az in téz mé nyi
mun ka ügyi sta tisz ti ka te rü le tén:

– adat gyûj té sek szer ve zé se és vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés.

A Gaz da sá gi és üz le ti szol gál ta tá sok sta tisz ti kai osz tály
fel adat kö re

A ven dég lá tás és ide gen for ga lo mi sta tisz ti ka, a szál lí -
tás sta tisz ti ka, az üz le ti és egyéb szol gál ta tá sok, a pénz ügy -
sta tisz ti ka, in for má ció sta tisz ti ka, a meg fe le lõ ága za tok ban 
a be ru há zás-sta tisz ti ka, és az in téz mé nyi mun ka ügyi sta -
tisz ti ka te rü le tén:

– adat gyûj té sek szer ve zé se és vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés.

A Nép moz gal mi és tár sa dal mi szol gál ta tá sok sta tisz ti -
kai osz tály fel adat kö re

A nép moz ga lo mi, az egész ség ügyi, a szo ciá lis, az igaz -
ság ügyi, az ok ta tás sta tisz ti ka, a kom mu ná lis el lá tott ság, a
kör nye zet vé de lem és víz gaz dál ko dás, a la kás sta tisz ti ka, a
köz igaz ga tá si sta tisz ti ka, a tár sa dal mi- és non pro fit szer -
ve ze tek sta tisz ti ká ja te rü le tén:

– adat gyûj té sek szer ve zé se és vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés.

A La kos sá gi össze írá si osz tály fel adat kö re

A ház tar tá sok költ ség ve té sé nek fel mé ré se, az élet -
mód-élet kö rül mé nyek, a la kos sá gi mun ka erõ-fel vé te lek
te rü le tén:

– adat gyûj té sek szer ve zé se és vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés.

Az Ár sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

– A fo gyasz tói ár össze írás szer ve zé se és vég re haj tá sa,
adat elõ ké szí tés,

– az össze írók szer ve zé se, kép zé se, szak mai irá nyí tá sa, 
el len õr zé se.

A Tech ni kai osz tály fel adat kö re

– Tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sa,
– az adat-elõ ké szí tõ te vé keny ség al kal ma zás tech ni kai

fel ada ta i nak el vég zé se.
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Gazdálkodási fõosztály

A Költ ség ve té si osz tály fel adat kö re

– A kö vet ke zõ évi költ ség ve tés-ter ve zés fe je ze ti irány -
el ve i nek ki dol go zá sa, a Fe je zet hez tar to zó in téz mé nyek
költ ség ve tés-ter ve zé sé nek irá nyí tá sa, a Fe je zet fel ügye le te 
alá tar to zó költ ség ve té si szer vek ele mi költ ség ve té sé nek
jó vá ha gyá sa,

– a KSH fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok és a Fe je zet
költ ség ve té si ja vas la tá nak el ké szí té se,

– a KSH Fe je zet stra té gi ai (3 éves) költ ség ve té si ja vas -
la tá nak el ké szí té se,

– köz re mû kö dés a lét szám- és bér gaz dál ko dás sza bá -
lyo zá sá ra vo nat ko zó kon cep ci ók, fe je ze ti szin tû sza bá lyo -
zá sok, uta sí tá sok elõ ké szí té sé ben, a sza bály sze rû gaz dál -
ko dás kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí té sé ben,

– a KSH Fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek nél a
költ ség ve tés vég re haj tá sá nak fo lya ma tos fi gye lem mel kí -
sé ré se, a KSH ve ze té sé nek rend sze res tá jé koz ta tá sa a Fe je -
zet költ ség ve té si hely ze té rõl,

– a ha tás kö ré be tar to zó elõ irány zat-mó do sí tá sok meg -
té te le, in téz ke dés az elõ irány zat-ma rad vá nyok ren de zé sé -
rõl,

– a KSH éves fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta fel hasz ná -
lá sá ra vo nat ko zó sza bály zat jog sza bá lyi elõ írás sze rin ti el -
ké szí té se,

– a pénz ügy mi nisz ter irány el ve i nek figye lembe véte -
lével a KSH Fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek költ -
ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló zár szám adás el ké szí -
té sé re vo nat ko zó uta sí tás ki adá sa, a Fe je zet és a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok zár szám adá sá nak el ké szí té se,

– a KSH fõ osz tá lyai ál tal a KSH fel ügye le te alá tar to zó
in téz mé nyek nél el ren delt fel ada tok pénz ügyi uta sí tá sa i -
nak elõ ze tes el len jegy zé se,

– az ál lam i szer vek hez in té zett költ ség ve té si, pénz ügyi
ki ha tá sú elõ ter jesz tések el ké szí té se, a KSH-hoz ér ke zõ
ilyen jel le gû ter ve ze tek vé le mé nye zé se,

– a KSH Fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szerv(ek)
törzs köny vi nyil ván tar tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek,

– ja vas lat té tel a fel ügye le ti jel le gû költ ség ve té si el len -
õr zé si vizs gá la ti prog ra mok össze ál lí tá sá hoz.

A Köz pon to sí tott il let mény szám fej té si osz tály fel adat kö re

– A sze mé lyi jut ta tá sok köz pon to sí tott szám fej té sé hez
szük sé ges ada tok rög zí té se, el len õr zé se, ki fi ze té sek tel je -
sí té se,

– a csa lád tá mo ga tá si és tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
he lyi fel ada tok el lá tá sa, a ki fi ze té sek szám fej té sé hez szük -
sé ges ada tok rög zí té se, a rög zí tett ada tok el len õr zé se, ki fi -
ze té sek tel je sí té se,

– a fog lal koz ta tók ra elõ írt tár sa da lom biz to sí tá si,
egész ség biz to sí tá si, nyug díj biz to sí tá si nyil ván tar tá sok
 vezetése, el len õr zé se, be val lá sok és be fi ze té si kö te le zett -
sé gek tel je sí té se,

– a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés gaz dál ko dón -
kén ti ma gán nyug díj-pénz tá ri, ön kén tes köl csö nös biz to sí -
tó- és egész ség pénzt ári tag díj le vo nás sal, meg fi ze tés sel,
be val lás sal kap cso la tos adat szol gál ta tás ada ta i nak rög zí té -
se, el len õr zé se, a ma gán nyug díj-pénz tár vá lasz tás sal kap -
cso la tos nyi lat ko za tok rög zí té se, az adat szol gál ta tás ada -
ta i nak el len õr zé se,

– a sze mé lyi jö ve de lem adó zás sal kap cso la tos mun kál -
ta tói fel ada tok el lá tá sa,

– a Köz pon to sí tott Il let mény szám fej té si Rend szer ada -
ta i ból in for má ció- és adat szol gál ta tás tel je sí té se (Ma gyar
Ál lam kincs tár, fel ügye le ti szerv, Ve ze tõi In for má ci ós
Rend szer),

– a szám fej tett sze mé lyi jut ta tá sok alap ján ese dé kes be -
fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té se,

– a fõ köny vi köny ve lés ré szé re bér fel adás ké szí té se,
ada ta i nak egyez te té se,

– a KSH fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek kel kö tött
meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott il let mény-szám fej té si
fel ada tok el lá tá sa.

A Pénz ügyi osz tály fel adat kö re

– Ele mi költ ség ve tés re vo nat ko zó ja vas lat össze ál lí tá -
sa, en nek so rán az ele mi költ ség ve tés egyes elõ irány za ta i -
nak éves Mun ka prog ram já val tör té nõ egyez te té se, össze -
han go lá sa,

– az in téz mé nyi ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tá sok be -
nyúj tá sa a Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re,

– a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett ke ret szám lák
for gal má nak bo nyo lí tá sa,

– gaz dál ko dá si jog kö rök gya kor lá sa, kö te le zett ség vál -
la lá sok tel jes körû nyil ván tar tá sa,

– az áru be szer zé sek hez, be ru há zá sok hoz, fel újí tá sok -
hoz és szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó pénz ügyi fel ada tok
el lá tá sa,

– szál lí tók, ve võk, adó sok nyil ván tar tá sa, fi ze té si kö te -
le zett sé gek ha tár idõ re tör té nõ tel je sí té se,

– ÁFA-nyil ván tar tás ve ze té se, adó be val lá sok be nyúj -
tá sa,

– há zi pénz tár mû köd te té se, pénz tár el len õri fel ada tok
el lá tá sa,

– költ ség ve té si be szá mo ló szö ve ges in dok lá sá nak el -
ké szí té se,

– a la kás épí té si, vá sár lá si köl csö nök fo lyó sí tá sá nak bo -
nyo lí tá sa, tör lesz té sek tel je sí té sé nek el len õr zé se, az erre a
cél ra az OTP-nél ve ze tett szám la for gal má nak bo nyo lí tá -
sa,

– kész let rak tá ro zá si fel ada tok – be vé te le zé sek, ki adá -
sok, rak tá ri nyil ván tar tás, fe le lõs sé gi nyi lat ko za tok – meg -
szer ve zé se, el len õr zé se,

– a KSH fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek kel kö tött
meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott pénz ügyi fel ada tok el -
lá tá sa.
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A Szám vi te li osz tály fel adat kö re

– A KSH könyv ve ze té si te en dõ i nek el lá tá sa, fél éves,
éves költ ség ve té si be szá mo ló já nak, mér leg je len té se i nek
el ké szí té se,

– lel tá ro zás, se lej te zés, fe les le ges va gyon tár gyak ér té -
ke lé sé nek elõ ké szí té se, vég re haj tá sa, lel tá ro zás ki ér té ke -
lé se,

– ana li ti kus nyil ván tar tá sok ada ta i nak egyez te té se a fõ -
köny vi nyil ván tar tás ada ta i val,

– a KSH fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek kel kö tött
meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott szám vi te li fel ada tok
el lá tá sa.

A Köz be szer zé si osz tály fel adat kö re

– A KSH éves össze sí tett köz be szer zé si ter vé nek el ké -
szí té se,

– a köz be szer zé si el já rást kez de mé nye zõ szer ve ze ti
egy ség gel és a hát tér in téz mé nyek kel együtt mû köd ve a
köz be szer zé si el já rá sok elõ ké szí té se, le foly ta tá sa, írás ban
tör té nõ do ku men tá lá sa, köz zé té te li fel ada tok el vég zé se,

– a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer ha tá lya alá
tar to zó ki emelt ter mé kek be szer zé se, e-köz be szer zés al -
kal ma zá sa,

– a KSH éves be szer zé se i rõl – kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott min ta alap ján – éves sta tisz ti kai összeg zés ké szí té -
se és meg kül dé se a Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re.

A Mû sza ki és üze mel te té si osz tály fel adat kö re

– Be ru há zá sok, fel újí tá sok mû sza ki le bo nyo lí tá sa, ko -
or di ná lá sa,

– a KSH dol go zói el he lye zé sé re szol gá ló épü le tek üze -
mel te té sé vel, kar ban tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sa,

– a KSH gép jár mû park já val kap cso la tos fel ada tok in té -
zé se,

– a szak ha tó sá gi (épí té si, tû zol tó sá gi, ön kor mány za ti,
mun ka vé del mi, ÁNTSZ stb.) en ge dé lyez te té si fel ada tok
el lá tá sa,

– a KSH biz ton ság tech ni kai fel ada ta i nak el lá tá sa,
– a KSH Mun ka- és Tûz vé del mi Sza bály za tá nak el ké -

szí té se és ak tu a li zá lá sa, a KSH-ra há ru ló mun ka- és tûz vé -
del mi fel ada tok ko or di ná lá sa, a mun ka vé del mi ok ta tás
meg szer ve zé se és az ok ta tás ban részt vett mun ka tár sak
nyil ván tar tá sa,

– a KSH napi pos ta for gal má val kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sa,

– az õr zõ-vé dõ, a ta ka rí tá si, a por ta szol gá la ti és a gond no -
ki fel ada tok meg szer ve zé se, fel ügye le te és ko or di ná lá sa,

– a KSH köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge i nél az irat tá ri
anya gok ke ze lé se, az Irat ke ze lé si sza bály zat ki dol go zá sa
és ak tu a li zá lá sa,

– a KSH fel ügye le te alatt álló in téz mé nyek kel kö tött
meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott mû sza ki fel ada tok el -
lá tá sa.

A Sze mély ze ti és mun ka ügyi osz tály fel adat kö re

– A KSH sze mé lyi ál lo má nyá ra és a KSH el nö ke ál tal
fel ügyelt in téz mé nyek ve ze tõ i re vo nat ko zó sze mély ügyi
fel ada tok, adat szol gál ta tá sok és nyil ván tar tá si fel ada tok
(Köz igaz ga tás Köz tiszt vi se lõ i nek Adat rend sze re, lét -
szám je len té sek stb.) el lá tá sa,

– a köz szol gá la ti jog vi szony, a mun ka vi szony lé te sí té -
sé vel, mó do sí tá sá val, meg szün te té sé vel (ki ne ve zés, ki ne -
ve zés mó do sí tá sa, fel men tés, ve ze tõi meg bí zás) és a meg -
bí zá sos jog vi szony lé te sí té sé vel kap cso la tos sze mély ügyi
és mun ka ügyi fel ada tok el lá tá sa,

– a köz pon ti lag meg ha tá ro zott élet pá lya-ter ve zé si, elõ -
me ne te li, kar ri er épí té si, kép zé si, vizs gáz ta tá si, mi nõ sí té si
és mun ka ér té ke lé si rend szer egyén re sza bott nyil ván tar tá -
si és ad mi niszt rá ci ós fel ada ta i nak el lá tá sa,

– cí mek, ki tün te té sek és egyéb el is me ré sek ado má nyo -
zá sá nak elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa,

– a mun ka kö ri kö ve tel mé nyek, mun ka kö ri le írá sok
egy sé ges rend sze ré nek ki ala kí tá sa és gya kor la ti al kal ma -
zá sá nak biz to sí tá sa,

– a tar ta lék ál lo mánnyal, az üres ál lás he lyek kel és a pá -
lyáz ta tás sal kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok el lá tá sa,

– az össze fér he tet len ség gel és a va gyon nyi lat ko zat-té tel -
lel és a tel je sít mény ér té ke lés sel kap cso la tos ügyek in té zé se,

– a Köz szol gá la ti Sza bály zat ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok el lá tá sa, kü lö nös te kin tet tel a bé ren kí vü li jut ta tá si
rend szer (ca fe te ria) mû köd te té sé vel, a szo ciá lis és jó lé ti
fel ada tok kal kap cso la tos te en dõk re,

– a MÁV-iga zol vá nyok ki adá sá val és cse ré jé vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sa.

Igazgatási és nemzetközi fõosztály

A fõ osz tály ve ze tõ a KSH ti tok vé del mi fel ügye lõ je, aki
irá nyít ja és ellen õr zi a ti tok vé del mi fel ada tok vég re haj tá -
sát és gon dos ko dik az ellen õr zés vég re haj tá sá ról.

Az Igaz ga tá si osz tály fel adat kö re

– Az éves Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram
össze ál lí tá sá nak szer ve zé se, a vo nat ko zó elõ ter jesz tések
el ké szí té se, az OSAP köz zé té te le,

– a KSH ön kén tes adat gyûj té si ter vé nek össze ál lí tá sa,
– a hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat szer vei sta tisz ti kai

te vé keny sé gé nek össze han go lá sa, idõ sza kon kén ti szak -
mai át te kin té se az Euró pai Sta tisz ti ka Gya kor la ti Kó de xe
el vei ér vé nye sü lé sé nek el len õr zé sé vel,

– az adat gyûj té sek do ku men tá ci ó já nak nyil ván tar tá sa,
– az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tit kár sá gi fel ada ta i -

nak el lá tá sa,
– a KSH-ba be ér ke zõ tárca-elõ ter jesz tések, jog sza bály -

ter ve ze tek szak mai vé le mé nyez te té se, az ál lam tit ká ri ér te -
kez le tek és a Gaz da sá gi Ka bi net ülés anya ga i hoz a KSH ál -
lás pont já nak ki ala kí tá sa,

– a hi va ta li éves Adat gyûj té si-fel dol go zá si ütem terv
össze ál lí tá sa, fo lya ma tos kar ban tar tá sa, az ütem terv vég -
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re haj tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se az In for ma ti kai fõ osz -
tállyal együtt mû köd ve,

– a vo nat ko zó jog sza bá lyok és a KSH bel sõ sza bá lyo -
zá sa alap ján fe le lõs a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá nak
biz to sí tá sá ért.

A Jogi osz tály fel adat kö re

– Az el nök jog kö ré ben ki adás ra ke rü lõ sza bá lyo zá sok
jogi meg fo gal ma zá sa,

– az OSAP elõ ter jesz tés ki vé te lé vel a KSH fel ada ta i -
hoz kap cso ló dó jog sza bály ter ve ze tek össze ál lí tá sa, be -
nyúj tá sa,

– a KSH szer zõ dé se i nek el ké szí té se, kü lön hi va ta li sza -
bá lyo zás sze rin ti vé le mé nye zé se, el len jegy zé se,

– a KSH jogi kép vi se le té nek el lá tá sa pe res és pe ren kí -
vü li el já rá sok ban, jogi ta nács adás,

– a köz szol gá la ti jog vi szony hoz kap cso ló dó sze mély-
és mun ka ügyi fel ada tok kal össze füg gõ jogi kér dé sek meg -
ol dá sa,

– a KSH ke ze lé sé ben lévõ in gat la nok kal kap cso la tos
jogi fel ada tok el lá tá sa,

– a KSH dol go zók la kás szer zé si tá mo ga tá si ké rel me i -
vel kap cso la tos jogi fel ada tok el vég zé se,

– az euró pai uni ós tag ság ból ere dõ jog har mo ni zá ci ós,
no ti fi ká ci ós fel ada tok el lá tá sa,

– az el nök ha tás kö ré be tar to zó szak ér tõi en ge dé lyek ki -
adá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa,

– adat vé del mi fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa,
– a Sta tisz ti kai Köz löny, valamint a KSH Tá jé koz ta tó

szer kesz té se.

A Nem zet kö zi osz tály fel adat kö re

– Szer ve zi a KSH nem zet kö zi szak mai kap cso la ta it
= az Euró pai Sta tisz ti kai Rend szer kü lön bö zõ fó ru -

ma i val, kü lö nös te kin tet tel az Euró pai Unió sta -
tisz ti kai hi va ta lá nak, az EU ROS TAT-nak szer ve i -
vel,

= a Ta nács mel lett mû kö dõ Sta tisz ti ka Munka -
csoporttal,

= a nem zet kö zi szer ve ze tek kel (ENSZ, OECD, IMF, 
ISI stb.), és

= a nem ze ti sta tisz ti kai hi va ta lok kal,
= a KSH mun ka tár sai nem zet kö zi ren dez vé nye ken,

kül föl di kép zé se ken való rész vé te lét,
= a ha zai nem zet kö zi ren dez vé nye ket,

– köz re mû kö dik az EU Grant pá lyá za tok és a nem zet -
kö zi pro jek tek ki dol go zá sá ban és a pá lyá za ti és vég re haj -
tá si sza bá lyok be tar tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se,

– össze ál lít ja a KSH nem zet kö zi uta zá si ter vét,
valamint szer ve zi a KSH dol go zók kül föl di ki kül de té sét.

Az Ok ta tá si osz tály fel adat kö re

– A KSH bel sõ kép zé si rend sze ré nek fej lesz té se, mû -
köd te té se,

– a KSH egy sé ges hu mán erõ for rás-fej lesz té si rend sze -
ré nek (ki vá lasz tá si, élet pá lya-ter ve zé si, köz pon ti és hi va -

ta li kar ri er épí té si, mo bi li tá si, pá lyáz ta tá si) fej lesz té se, mû -
köd te té se,

– a köz tiszt vi se lõk köz pon ti lag meg ha tá ro zott élet pá -
lya-ter ve zé si, elõ me ne te li, kar ri er épí té si, mi nõ sí té si és
mun ka ér té ke lé si rend sze ré nek hi va ta li meg is mer te té se,
mû köd te té se és KSH-spe ci fi kus ele me i nek fej lesz té se,

– a dol go zók kal szem ben tá masz tott tel je sít mény kö ve -
tel mé nyek ré szét ké pe zõ kép zé si cé lok meg ha tá ro zá sa,

– a köz szol gá la ti jog vi szonnyal kap cso la tos kép zé si,
ve ze tõ kép zé si fel ada tok ko or di ná lá sa és vég re haj tá sa, a
kép zé si tá mo ga tá si ké rel mek dön tés re tör té nõ elõ ké szí té -
se, a köz igaz ga tá si vizs gák rend sze ré nek mû köd te té se,

– a hi va ta li kép zé si és to vább kép zé si ter vek ki ala kí tá sá -
nak irá nyí tá sa, vég re haj tá sá nak szer ve zé se és el len õr zé se,

– a sta tisz ti kai szak ké pe sí té sek szak mai fel ügye le te,
tar tal mi fej lesz té se.

A Kom mu ni ká ci ós osz tály fel adat kö re

– Ki dol goz za a bel sõ kom mu ni ká ci ós ter ve it és szer -
vezi azok meg va ló sí tá sát,

– mû köd te ti a KSH bel sõ kom mu ni ká ci ó já nak fóru -
mait, méri a bel sõ kom mu ni ká ció ha té kony sá gát,

– saj tó fi gye lést, saj tó elem zést ké szít,
– szer kesz ti és mû köd te ti a KSH int ra net rend sze rét és

a Gra fi kon új sá got,
– meg szer ve zi a ki emelt hi va ta li ren dez vé nye ket,
– fel ügye li a KSH kon fe ren cia ter me i nek igénybevé -

telét, a ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sát.

A TÜK Iro da fel adat kö re

– A KSH-ba ér ke zõ, és ott ké szült mi nõ sí tett ira tok ér -
kez te té se, át vé te le, át adá sa. Ik ta tó köny vek, TÜK se géd le -
tek ki adá sa, REBISZ Ál la mi Fu tár szol gá lat, MEH fu tár -
szol gá lat fo ga dá sa,

– az ál lam tit kot és a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó ira tok
ik ta tá sa, nyil ván tar tá sa, õr zé se, TÜK do ku men tá ció (irat -
tár) ke ze lé se. Meg õr zé si és se lej te zé si jegy zõ köny vek át -
ve ze té se,

– TÜK ira tok el len õr zé se, cél el len õr zés. A ti tok vé del -
mi fel ügye lõ ré szé re be szá mo ló je len tés ké szí té se,

– T-ke ze lõk kel kon zul tá lás, vizs gáz ta tás, vizs ga iga zo -
lá sok ki adá sa.

Informatikai fõosztály

A Gaz da ság sta tisz ti kai adat fel dol go zó osz tály fel adat -
kö re

Az in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai, ipar-, épí tõ ipar-, mun -
ka ügy-, be ru há zás-, me zõ gaz da sá gi, és anyag sta tisz ti kai
adat gyûj té sek te rü le tén:

– a sta tisz ti kai fõ osz tá lyok meg ren de lé sei alap ján az
adat fel dol go zás in for ma ti kai fel ada ta i nak vég re haj tá sa,

– az adat gyûj té sek adat-elõ ké szí tõ rend sze re i nek fej -
lesz té se és in for ma ti kai üze mel te té se,
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– az adat fel dol go zás hoz kap cso ló dó in for ma ti kai al kal -
ma zói rend sze rek fej lesz té se, in for ma ti kai üze mel te té se,

– az adat fel dol go zá si ütem terv ben nem sze rep lõ kül sõ
és bel sõ adat igé nyek ki elé gí té se,

– az adat gyûj té sek hez kap cso ló dó egyes re gisz te rek
fej lesz té se, mû köd te té se.

A La kos sá gi adat gyûj té sek adat fel dol go zó osz tály fel -
adat kö re

A la kos sá gi, ide gen for gal mi, la kás sta tisz ti kai, in for má -
ció sta tisz ti kai, kis ke res ke del mi adat gyûj té sek és a nép -
szám lá lás te rü le tén:

– a sta tisz ti kai fõ osz tá lyok meg ren de lé sei alap ján az
adat fel dol go zás in for ma ti kai fel ada ta i nak vég re haj tá sa,

– az adat gyûj té sek adat-elõ ké szí tõ rend sze re i nek fej -
lesz té se és in for ma ti kai üze mel te té se,

– az adat fel dol go zás hoz kap cso ló dó in for ma ti kai al -
kal ma zói rend sze rek fej lesz té se, in for ma ti kai üze mel te té -
se,

– az adat fel dol go zá si ütem terv ben nem sze rep lõ kül sõ
és bel sõ adat igé nyek ki elé gí té se,

– az adat gyûj té sek hez kap cso ló dó egyes re gisz te rek
fej lesz té se, mû köd te té se,

– spe ci á lis fel ada ta kö ré ben: el lát ja a SAS, TPL, SPSS
és Bla i se szoft ve rek ter mék fe le lõ si fel ada ta it és ad mi niszt -
rá ci ó ját.

A Nép moz gal mi- és egész ség ügyi adat fel dol go zó osz -
tály fel adat kö re

A né pe se dés-, egész ség ügy-, szo ciá lis, ván dor lás-, ok -
ta tás-, ku ta tás-fej lesz tés, kül ke res ke de lem-sta tisz ti kai, fo -
gyasz tói ár sta tisz ti kai, non pro fit, kör nye zet sta tisz ti kai,
pénz ügy-, adó-sta tisz ti kai adat gyûj té sek te rü le tén:

– a sta tisz ti kai fõ osz tá lyok meg ren de lé sei alap ján adat -
fel dol go zás in for ma ti kai fel ada ta i nak vég re haj tá sa,

– az adat gyûj té sek adat-elõ ké szí tõ rend sze re i nek fej -
lesz té se és in for ma ti kai üze mel te té se,

– az adat fel dol go zás hoz kap cso ló dó in for ma ti kai al kal -
ma zói rend sze rek fej lesz té se, in for ma ti kai üze mel te té se,

– az adat fel dol go zá si ütem terv ben nem sze rep lõ kül sõ
és bel sõ adat igé nyek ki elé gí té se,

– az adat gyûj té sek hez kap cso ló dó egyes re gisz te rek
fej lesz té se, mû köd te té se,

– spe ci á lis fel ada tai kö ré ben:
= a KSH adat gyûj té sei so rán ke let ke zõ adat ál lo má -

nyok elekt ro ni kus for gal ma zá sa,
= az elekt ro ni kus adat ér té ke sí tés in for ma ti kai fel -

ada tai,
= a sta tisz ti kai szak fõ osz tá lyok meg ren de lé sei alap -

ján az adat fel dol go zás ütem ter vé nek össze ál lí tá sa.

Az Adat gyûj té si ko or di ná ci ós osz tály fel adat kö re

– Az adat gyûj tés-szer ve zés hi va ta li fel ada ta i nak ko or -
di ná lá sa, szak mai fel ügye le te,

– a sta tisz ti kai kér dõ ívek, út mu ta tók for mai egy sé ge sí -
té se, nyom da kész ki vi te le zé se,

– az elekt ro ni kus rend szer rel tör té nõ adat gyûj té sek
szer ve zé se,

– elekt ro ni kus kér dõ ívek szer kesz té se.

Az Adat gyûj tés-szer ve zé si és adat-elõ ké szí té si fej lesz té -
sek osz tály fel adat kö re

– Az adat gyûj tés-szer ve zés ál ta lá nos prog ram rend sze -
ré nek (GÉSA) fej lesz té se és in for ma ti kai üze mel te té se,

– in for ma ti kai stra té gia, adat gyûj tés-szer ve zé si,
adat-elõ ké szí té si kon cep ci ók ki ala kí tá sa,

– az adat-elõ ké szí tés ál ta lá nos prog ram rend sze ré nek,
az ADEL ke ret rend szer nek fej lesz té se, a ke ret rend szer re
épü lõ adat-elõ ké szí tõ al kal ma zá sok fej lesz té si fo lya ma tá -
nak mi nõ ség biz to sí tá sa.

Az Elekt ro ni kus adat gyûj té si osz tály fel adat kö re

– Az elekt ro ni kus adat gyûj té si rend szer fej lesz té se és
in for ma ti kai üze mel te té se,

– E-kér dõ ívek adat elõ ké szí té se,
– az adat szol gál ta tók ré szé re help deszk szol gál ta tás.

A Re gisz ter osz tály fel adat kö re

– A Gaz da sá gi Szer ve ze tek Re gisz te ré nek (GSZR)
mû köd te té se, fej lesz té se,

– a re gisz ter hez kap cso ló dó adat gyûj té sek és fe lül vizs -
gá la tok ter ve zé se, szer ve zé se,

– tá jé koz ta tás és in for má ció szol gál ta tás.

A Tá jé koz ta tá si rend szer fej lesz té si osz tály fel adat kö re

– Az adat tár ház, a tá jé koz ta tá si adat bá zis és a te rü le ti
adat bá zi sok in for ma ti kai rend sze re i nek fej lesz té se, in for -
ma ti kai üze mel te té se,

– a szak fõ osz tá lyok adat tár ház-ter ve zé si mun ká i nak
in for ma ti kai tá mo ga tá sa,

– a tá jé koz ta tá si adat bá zi sok kar ban tar tá sa.

Az Al kal ma zás fej lesz té si osz tály fel adat kö re

– A KSH ki emelt sta tisz ti kai in for má ci ós rend sze re i -
nek in for ma ti kai fej lesz té se,

– az in for ma ti kai fej lesz té sek mód szer ta ni fel ügye le te,
mi nõ ség biz to sí tá sa,

– a GSZR kar ban tar tó rend sze ré nek in for ma ti kai fej -
lesz té se és üze mel te té se,

– az ORACLE fej lesz tõ esz kö zök ter mék fe le lõ si fel -
ada ta.

A Rend szer tech ni kai osz tály fel adat kö re

– A KSH in for ma ti kai és ve ze té kes kom mu ni ká ci ós
inf ra struk tú rá já nak fej lesz té se és üze mel te té se,

– a KSH Orac le, és üze mel te tés re át vett egyéb adat bá -
zi sa i nak ad mi niszt rá lá sa, az adat bá zis ke ze lõ-rend szer kar -
ban tar tá sa,

– az in for ma ti kai al kal ma zói rend sze rek fej lesz té sé nek
rend szer tech ni kai és adat bá zis ad mi niszt rá to ri tá mo ga tá sa,

– üze mel te té si, biz ton sá gi sza bály za tok ki dol go zá sa.
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A Rend szer-fel ügye le ti osz tály fel adat kö re

– A KSH in for ma ti kai alap rend sze re i nek – mun ka ál lo -
má sok, nyom ta tók, iro dai és üze mel te tés re át vett egyéb
szoft ve rek – üze mel te té se, help deszk szol gál ta tás,

– a köz pon ti in for ma ti kai esz köz lel tár ve ze té se.

Tájékoztatási fõosztály

Az In for má ció szol gá lat (osz tály) fel adat kö re

– Ügy fél-tá jé koz ta tás te le fon szol gá lat, le ve le zés és
sze mé lyes ügy fél fo ga dás for má já ban, ma gya rul és ide gen
nyel ven,

– a te rü le ti szer ve ze ti egy sé gek in for má ció szol gá la ta i -
nak szak mai irá nyí tá sa,

– te vé keny sé gek, ter mé kek, szol gál ta tá sok konk rét be -
so ro lá sá ra vo nat ko zó meg ke re sé sek re hi va ta los ál lás fog -
la lá sok ki adá sa,

– a ki ad vá nyok, sta tisz ti kai ada tok és kom plex szol gál -
ta tá sok ér té ke sí té sé nek szer ve zé se és ko or di ná lá sa, az eh -
hez kap cso ló dó pénz ügyi, ügy vi te li és mar ke ting fel ada tok 
el lá tá sa.

A Tá jé koz ta tá si ko or di ná ci ós és elem zõ osz tály fel adat -
kö re

– A tá jé koz ta tá si te vé keny ség ko or di ná lá sa,
– a rend sze re sen meg je le nõ, át fo gó elem zõ és nem zet -

kö zi ki ad vá nyok, valamint egye di adat össze ál lí tá sok,
elem zé sek ké szí té se,

– a gyors tá jé koz ta tók és elem zõ ki ad vá nyok lek to rá lá sa,
– saj tó kap cso la tok ápo lá sa, saj tó tá jé koz ta tók szer ve zé -

se, saj tó köz le mé nyek ki adá sa,
– rend sze res és ese ti adat szol gál ta tás a nem zet kö zi

szer ve ze tek ré szé re, a nem zet kö zi szer ve ze tek tá jé koz ta tá -
si prog ram ja i nak ko or di ná lá sa hi va ta lon be lül és a part ner -
in téz mé nyek kel,

– az EU-INFO szol gá lat mû köd te té se, fej lesz té se,
– az elekt ro ni kus Hír le vél, valamint kül sõ szak mai fo -

lyó ira tok KSH-ro va tá nak ké szí té se.

Az Adat gyûj te mé nyek szer kesz tõ sé ge (osz tály) fel adat -
kö re

– Az össze fog la ló adat gyûj te mé nyek szer kesz té se,
– a Gaz da ság és Sta tisz ti ka (GÉS) címû fo lyó irat szer -

kesz té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa,
– a tá jé koz ta tá si adat bá zis és a STADAT fe le lõs szer -

kesz tõi fel ada ta i nak el lá tá sa, a Te le pü lés sta tisz ti kai Adat -
bá zis Rend szer (T-STAR), a Me gyei és Re gi o ná lis Adat -
bá zis Rend szer (MR-STAR), valamint a Bu da pes ti Sta -
tisz ti kai Adat bá zis Rend szer (B-STAR) tar ta lom szer kesz -
té se,

– a KSH hon lap já nak fej lesz té se, mû köd te té se, szer -
kesz té se,

– in ter ne tes al kal ma zá sok ter ve zé se, prog ra mo zá sa,
– a nyom dai és elekt ro ni kus ki ad vá nyok for mai ar cu la -

tá nak ki ala kí tá sa, szer kesz té se, a ki ad vá nyok elõ ké szí té se

a nyom dai, az in ter ne tes és a CD/DVD-n tör té nõ pub li ká -
lás ra,

– az OSAP-kér dõ ívek és a ki töl té si út mu ta tók, a ki ad -
vá nyok és a KSH ál tal hasz nált nyom tat vá nyok gyár ta tá sa, 
valamint ex pe di á lá sa.

A Te rü le ti tá jé koz ta tá si osz tály fel adat kö re

– A Kö zép-Ma gyar or szág ré gió tá jé koz ta tá si te vé keny sé -
gé nek ter ve zé se és vég re haj tá sa, te rü le ti ki ad vá nyok össze ál -
lí tá sa, ese ti adat ké ré sek tel je sí té se, a kö zép-ma gyar or szá gi
re gi o ná lis hon lap tar ta lom szer kesz té se,

– az igaz ga tó sá gok tá jé koz ta tá si mun ká já nak szak mai
ko or di ná lá sa,

– a te rü le ti sta tisz ti ka mód szer ta ná nak fej lesz té se,
– az Ur ban Au dit vá ros sta tisz ti kai adat gyûj tés ko or di -

ná lá sa a KSH-n be lül és a part ner in téz mé nyek kel, adat -
szol gál ta tás az EUROSTAT ré szé re,

– a Te rü le ti Sta tisz ti ka címû fo lyó irat szer kesz té sé vel
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa,

– a te rü le ti egy sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sá val kap -
cso la tos euró pai és ha zai nó menk la tú rák és szám je lek
(NUTS, te rü le ti szám jel rend szer, sta tisz ti kai kis tér sé gi
rend szer) gon do zá sa, az al kal ma zás so rán fel me rü lõ kér -
dé sek ben ál lás fog la lás.

Elnökhelyettesi Titkárság

Az El nök he lyet te si Tit kár ság az el nök he lyet tes mun ká -
ját köz vet le nül se gí tõ ope ra tív fel ada tok el lá tá sát vég zi.

Igazgatóságok

Deb re ce ni Igaz ga tó ság
Gyõ ri Igaz ga tó ság
Mis kol ci Igaz ga tó ság
Pé csi Igaz ga tó ság
Sze ge di Igaz ga tó ság
Veszp ré mi Igaz ga tó ság
Az igaz ga tó sá gok a KSH te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei.

Az igaz ga tó sá gok igaz ga tó sá gi köz pont ból, kép vi se let bõl
és táv mun ka he lyek bõl áll nak. Az igaz ga tó sá go kon fog lal -
koz ta tott dol go zók a mun ka vég zés he lyé tõl füg get le nül a
mun ka kö rük nek és a mun ka kö ri le írá suk nak meg fe le lõ
osz tály hoz tar toz nak.

Az Igaz ga tó sá gi köz pont szer ve ze ti fel épí té se

In teg rált adat gyûj té sek osz tá lya
Me zõ gaz da sá gi- és szol gál ta tás-sta tisz ti kai osz tály
Tár sa da lom sta tisz ti kai osz tály
Tá jé koz ta tá si osz tály
Tit kár sá gi osz tály
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Az In teg rált adat gyûj té sek osz tá lya fel adat kö re

A havi, ne gyed éves és éves in teg rált gaz da ság sta tisz ti -
kai adat gyûj té sek, to váb bá az ezek hez kap cso ló dó ipar i és
épí tõ ipa ri szak mai, mun ka ügyi, te le pi, be ru há zá si sta tisz -
ti ka te rü le tén

– adat gyûj té sek szer ve zé se, vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés,
– az adat szol gál ta tói re gisz te rek ke ze lé se és kar ban tar -

tá sa, a szük sé ges fe lül vizs gá la tok vég re haj tá sa, re gisz ter -
rel kap cso la tos ügy fél szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa.

A Me zõ gaz da sá gi- és szol gál ta tás-sta tisz ti kai osz tály
fel adat kö re

A me zõ gaz da ság, to váb bá a ke res ke de lem, in gat lan
ügy le tek, gaz da sá gi te vé keny sé get se gí tõ szol gál ta tás,
szál lí tás-, szál lás hely-, ven dég lá tó és ide gen for gal mi szol -
gál ta tá sok sta tisz ti kai te rü le ten:

– adat gyûj té sek szer ve zé se, vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés,
– az adat szol gál ta tói re gisz te rek ke ze lé se és kar ban tar -

tá sa, a szük sé ges fe lül vizs gá la tok vég re haj tá sa.

A Tár sa da lom sta tisz ti kai osz tály fel adat kö re

A fo gyasz tói ár sta tisz ti ka, az élet szín vo nal- és mun ka -
ügyi sta tisz ti ka, a né pe se dés és tár sa dal mi szol gál ta tá sok,
valamint a kör nye zet vé del mi sta tisz ti ka te rü le tén:

– az adat gyûj té sek szer ve zé se, vég re haj tá sa,
– adat elõ ké szí tés
– az adat szol gál ta tói re gisz te rek ke ze lé se és kar ban tar -

tá sa, a szük sé ges fe lül vizs gá la tok vég re haj tá sa.

A Tá jé koz ta tá si osz tály fel adat kö re

– Köz re mû kö dés a te rü le ti rész le te zés ben ké szü lõ köz -
pon ti adat köz lé sek és elem zé sek el ké szí té sé ben,

– a tár sa dal mi-gaz da sá gi je len sé gek fo lya ma tos elem -
zé se, re gi o ná lis, me gyei, kis tér sé gi és te le pü lé sek szin ten,

– az ön kor mány za tok és más he lyi szer vek, szer ve ze tek 
rend sze res tá jé koz ta tá sa,

– a nem zet kö zi együtt mû kö dés ke re té ben kö zös ki ad -
vá nyok ké szí té se,

– in for má ció szol gá lat, tá jé koz ta tás,
– a te rü le ti és a te le pü lé si sta tisz ti ka mód sze re i nek fej -

lesz té se és al kal ma zá sa,
– KSH-ki ad vá nyok ter jesz té se, mar ke ting-fel ada tok

el lá tá sa,
– az igaz ga tó ság szak könyv tá rá nak ke ze lé se,
– a re gi o ná lis hon la pok kar ban tar tá sa, fris sí té se.

A Tit kár sá gi osz tály fel adat kö re

– Az igaz ga tó ság mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sa,
– az igaz ga tó ság in for ma ti kai rend sze re i nek fo lya ma -

tos üze mel te té se, az in for ma ti kai biz ton sá gi fel ada tok el lá -
tá sa,

– a pénz ügyi, szám vi te li és be szá mo lá si fel ada tok vég -
re haj tá sa, a köz pon ti út mu ta tás nak és igé nyek nek meg -
fele lõen,

– sze mély ügyi, mun ka ügyi fel ada tok el lá tá sá ban való
köz re mû kö dés,

– épü let üze mel te tés-, gép jár mû-üze mel te tés biz to sí tá -
sa, mun ka vé del mi és tûz vé del mi fel ada tok el lá tá sa,

– az en ge dé lye zett esz kö zök be szer zé se, nyil ván tar tá -
sa, lel tá ro zás ban és se lej te zés ben való rész vé tel.

VI.

A KSH TESTÜLETEI ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI

A.

TESTÜLETEK

1. Ve ze tõi Ta nács adó Tes tü let (VTT)

Az el nök ve ze té sé vel mû kö dõ dön tés elõ ké szí tõ, ta nács -
adó és vé le mé nye zõ fó rum.

Fel adat kö ré be tar to zik írás be li tá jé koz ta tók és elõ ter -
jesz tések meg vi ta tá sa, a KSH te vé keny sé gét érin tõ alap ve -
tõ irány el vek, kon cep ci ók ki ala kí tá sa, a KSH mun ká já nak
át fo gó ér té ke lé se, a szak mai kol lé gi um, és ál lan dó mun ka -
bi zott ság ve ze tõk be szá mo ló já nak meg vi ta tá sa.

A tes tü let ülé se it ese ten ként, de leg alább ne gyed éven -
ként tart ja.

Tag jai: az el nök, az el nök he lyet te sek, a szak mai kol lé -
gi u mok és az ál lan dó mun ka bi zott sá gok ve ze tõi.

A tes tü let tit ká ra az El nö ki Tit kár ság ve ze tõ je. Az ülé -
sek elõ ké szí té sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos ad mi -
niszt rá ci ós fel ada to kat az El nö ki Tit kár ság lát ja el.

2. Tu do má nyos Ta nács (TT)

A Tu do má nyos Ta nács az el nök ta nács adó tes tü le te.
A Tu do má nyos Ta nács (TT) a sta tisz ti kai mód szer tan

fej lesz té sé nek tu do má nyos meg ala po zá sa, a sta tisz ti kai tu -
do mány nem zet kö zi ered mé nye i nek nyo mon kö ve té se, a
sta tisz ti ká hoz kap cso ló dó tu do mány ágak kal való szo ro -
sabb együtt mû kö dés ér de ké ben ál lás fog la lá so kat és aján -
lá so kat dol go z ki a hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat szá má ra.

A TT el sõd le ge sen azok ban a kér dé sek ben fog lal ál lást,
ame lyek meg vizs gá lá sá ra az el nök fel ké ri. A TT ülé se it
szük ség sze rint, illetve ülés ter vé nek meg fele lõen tart ja.

A TT ülé se i re al kal man ként – a költ ség ve té si le he tõ sé -
gek tõl füg gõ en – kül föl di szak ér tõ is meg hív ha tó.

A TT el nö ke a KSH el nö ke vagy egy ál ta la meg bí zott
sze mély. Tag ja i nak lét szá ma 12 fõ, aki ket az el nök bíz
meg ha tá ro zat lan idõ re, és akik nek leg alább fele tu do má -
nyos mi nõ sí tés sel ren del ke zik.

A TT tit kár sá gi te en dõ it a Sta tisz ti kai ku ta tá si és mód -
szer ta ni fõ osz tály lát ja el. A sta tisz ti kai ku ta tá si és mód -
szer ta ni fõ osz tály gon dos ko dik az ülé sek elõ ké szí té sé rõl,
meg szer ve zé sé rõl. Az ülés rõl  szóló em lé kez te tõ ké szí tõ jét
az ülés el nö ke je lö li ki.
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3. Ve ze tõi Kol lé gi um

Az el nök, az el nök he lyet te sek, a fõ osz tály ve ze tõk, ön -
ál ló osz tály ve ze tõ és az igaz ga tók kö zöt ti köz vet len in for -
má ció cse rét biz to sí tó kon zul ta tív, kom mu ni ká ci ós fó rum.
Ese ten ként a KSH egé szét érin tõ kér dé sek ben dön tés-elõ -
ké szí tõ fel ada tot lát el.

4. Szak mai Kol lé gi u mok

Egy-egy je len tõ sebb (több szer ve ze ti egy sé get érin tõ)
szak mai té ma kör fel ada ta i nak fo lya ma tos, vagy ad hoc
 koordinálására lét re ho zott kon zul ta tív, ese ten ként dön tés -
elõ ké szí tõ tes tü le tek:

a) la kos sá gi össze írá sok szak mai kol lé gi um,
b) vál lal ko zás-sta tisz ti kai szak mai kol lé gi um,
c) nem ze ti szám lák szak mai kol lé gi um,
d) ad mi niszt ra tív adat for rá sok és adat át vé te lek szak -

mai kol lé gi um,
e) re gisz ter szak mai kol lé gi um,
f) mód szer ta ni szak mai kol lé gi um.

B.

ÁLLANDÓ MUNKABIZOTTSÁGOK

1. Adat gyûj té si Ko or di ná ci ós Bi zott ság

Fel ada ta az adat gyûj té si és elõ ké szí té si te vé keny ség tel jes
fo lya ma tá nak rend sze res nyo mon kö ve té se, ér té ke lé se, a
szük sé ges ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sa az el nök, az elnök -
helyettesek, illetve az ille té kes fõ osz tá lyok ve ze tõi szá má ra,
szük ség ese tén dön tés kez de mé nye zé se. Aján lá sok ki dol go -
zá sa az adat gyûj té si mun ka szín vo na lá nak javítá sára.

Na pi rend jé re tûz min den olyan kér dést, amit az el nök,
az el nök he lyet tes vagy a bi zott ság tag ja i nak több sé ge
meg vi ta tás ra ja va sol. Amennyi ben az ak tu á lis na pi rend in -
do kol ja, a bi zott ság ve ze tõ je to váb bi ve ze tõ ket, illetve
szak ér tõ ket is meg hív hat.

A bi zott ság ve ze tõ je az Adat gyûj tõ fõ osz tály ve ze tõ je,
tag jai az igaz ga tók, az Igaz ga tá si és nem zet kö zi fõ osz tály
ve ze tõ je, az In for ma ti kai fõ osz tály ve ze tõ je, a Táv mun ka
Ta nács el nö ke. (A Táv mun ka Ta náccsal kap cso la tos sza -
bá lyo kat kü lön el nö ki in téz ke dés tar tal maz za.)

Az ülés rõl em lé kez te tõ ké szül, mely a KSHÁ LÓ-n ke -
rül köz zé té tel re.

2. Költ ség ve té si Bi zott ság (KVB)

Fel ada ta a hi va ta li költ ség ve té si ter ve zés el ve i nek meg -
ha tá ro zá sa, fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, a fel ada tok
és erõ for rá sok össz hang já nak biz to sí tá sa.

A KVB ülé se it a bi zott ság el nö ke hív ja össze, és meg ha -
tá roz za na pi rend jét.

A bi zott ság el nö ke a gaz da sá gi el nök he lyet tes.
Tag jai: a sta tisz ti kai el nök he lyet tes, az Igaz ga tá si és

nem zet kö zi fõ osz tály ve ze tõ je, a Gaz dál ko dá si fõ osz tály
ve ze tõ je, valamint ro tá ci ós rend szer ben ki je lölt két szak -
fõ osz tály ve ze tõ és egy igaz ga tó.

A bi zott ság tit ká ra a Költ ség ve té si osz tály ve ze tõ je.
Az ülé sek rõl a tit kár em lé kez te tõt ké szít, me lyet az ülé -

sen részt ve võk kel tör tént egyez te tést köve tõen, el nö ki jó -
vá ha gyás után a KSHÁ LÓ-n meg je len tet.

3. Ok ta tá si Bi zott ság (OB)

Fel ada ta a KSH bel sõ kép zé si rend sze ré nek ki ala kí tá sa,
a kép zé si te vé keny ség ko or di ná lá sa, el len õr zé se.

Az OB szük ség sze rint ülé se zik, ülé se it a bi zott ság el nö -
ke hív ja össze, de össze jö ve te lét bár me lyik bi zott sá gi tag
kez de mé nyez he ti rend kí vü li al ka lom mal is. Az igényt a
bi zott ság tit ká rá nak kell je lez ni.

A bi zott ság el nö ke a gaz da sá gi el nök he lyet tes.
Tag jai: az In for ma ti kai fõ osz tály kép vi se lõ je, ro tá ci ós

rend szer ben két fõ osz tály ve ze tõ és egy igaz ga tó, az Ok ta -
tá si osz tály ve ze tõ je, a Sze mély ze ti és mun ka ügyi osz tály
ve ze tõ je.

A bi zott ság tit ká ra az Ok ta tá si osz tály ve ze tõ je.
Az ülé sek elõ ké szí té sé vel kap cso la tos te en dõ ket az OB

tit ká ra lát ja el. El ké szí ti az em lé kez te tõ ket, és gon dos ko -
dik azok KSHÁ LÓ-n tör té nõ meg je len te té sé rõl is.

4. Stra té gi ai Fej lesz té si Ta nács (SFT)

Fel ada ta a KSH-t át fo gó an érin tõ fej lesz té si el kép ze lé -
sek kel, kon cep ci ók kal kap cso la tos ter vek vé le mé nye zé se,
dön té si ja vas lat meg fo gal ma zá sa. Az ered mé nyek ér té ke -
lé se, az el nö ki dön té sek meg ho za ta lá nak se gí té se.

Az SFT szük ség sze rint ülé se zik. Az SFT össze hí vá sát
és na pi rend jé nek meg ha tá ro zá sát a bi zott ság el nö ke kez -
de mé nye zi.

Az SFT ülé sei írá sos elõ ter jesz tés alap ján szer vez he tõk, 
ki vé ve, ha az el nök tá jé koz ta tá si cél lal hív ja össze az
SFT-t. Az írá sos elõ ter jesz téseket leg alább 7 mun ka nap pal 
ko ráb ban kell be nyúj ta ni a Ter ve zé si fõ osz tály ra.

A bi zott ság el nö ke: a KSH el nö ke.
Tag jai: az Igaz ga tá si és nem zet kö zi fõ osz tály ve ze tõ je,

az In for ma ti kai fõ osz tály ve ze tõ je, valamint ro tá ci ós rend -
szer ben két fõ osz tály ve ze tõ és egy igaz ga tó.

A tit kár sá gi fel ada to kat a Ter ve zé si fõ osz tály lát ja el, el -
ké szí ti az SFT ülé sek em lé kez te tõ it, me lyet el nö ki jó vá ha -
gyást köve tõen a szak mai és pub li ká ci ós anya gok kal
együtt a KSHÁ LÓ-n meg je len tet.

VII.

FÜGGETLENÍTETT BELSÕ ELLENÕRZÉS

A KSH bel sõ el len õr zé si egy sé ge el lát ja a KSH bel sõ el -
len õr zé sét, to váb bá el len õr zést vé gez a KSH fel ügye le te
alá tar to zó költ ség ve té si szer vek nél.

A füg get le ní tett bel sõ ellen õr zés fel ada ta:
– vizs gál ni és ér té kel ni a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és 

utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend sze rek ki épí té sé nek, mû -
kö dé sé nek a jog sza bá lyok nak és a bel sõ sza bá lyo zás nak
való meg fe le lé sét;
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– vizs gál ni és ér té kel ni a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr -
zé si rend sze rek mû kö dé sé nek gaz da sá gos sá gát, ha té kony -
sá gát és ered mé nyes sé gét;

– vizs gál ni a ren del ke zé sé re álló erõ for rá sok kal való
gaz dál ko dást, a va gyon meg óvá sát és gya ra pí tá sát,
valamint az el szá mo lá sok, be szá mo lók meg bíz ha tó sá gát;

– a vizs gált fo lya ma tok kal kap cso lat ban meg ál la pí tá -
so kat és aján lá so kat ten ni, to váb bá elem zé se ket, ér té ke lé -
se ket ké szí te ni a KSH el nö ke szá má ra a költ ség ve té si
szerv mû kö dé se ered mé nyes sé gé nek nö ve lé se, valamint a
fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé -
si, és a bel sõ el len õr zé si rend sze rek ja ví tá sa, to vább fej -
lesz té se ér de ké ben;

– aján lá so kat és ja vas la to kat meg fo gal maz ni a koc ká -
za ti té nye zõk, hi á nyos sá gok meg szün te té se, ki kü szö bö lé -
se ér de ké ben;

– nyo mon kö vet ni az el len õr zé si je len té sek alap ján
meg tett in téz ke dé se ket.

VIII.

FOLYAMATBA ÉPÍTETT, EL ÕZE TES
ÉS UTÓLAGOS VEZETÕI ELLENÕRZÉS (FEUVE)

FEUVE: A pénz ügyi irá nyí tás és kont roll ré sze ként mû -
köd te tett el len õr zé si me cha niz mus, mely a fo lya mat ba
épí tett el len õr zé sek bõl, és az elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi
el len õr zé sek bõl áll.

Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés

A mun ka fo lya ma tá ba épí tett ellen õr zés a mun ka meg -
osz tás rend jé hez kap cso ló dó an át fog ja és nyo mon kö ve ti a
tel jes mun ka me ne tet. Vég re haj tá sá hoz az SzMSz-ben fog -
lal tak, a szer ve ze ti egy sé gek ügy rend jei, valamint a mun -
ka kö ri le írá sok elõ írásai szol gál nak ala pul. Meg szer ve zé -
sé rõl és be tar ta tá sá ról a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi kö te -
le sek gon dos kod ni. A szer ve ze ti egy sé gek nél azo no sí tott
és a mun ka fo lya ma tá ba be épí tett el len õr zé si pon tok
összes sé ge az el len õr zé si nyom vo nal, mely nek szö ve ges,
vagy táb lá zat ba fog lalt, vagy fo lya mat áb rák kal szem lél te -
tett le írá sa a szer ve ze ti egy ség ügy rend jé nek mel lék le tét
ké pe zi.

Elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé sek

A ve ze tõk irá nyí tó te vé keny sé gé nek ré szét ké pe zõ
ellen õr zés, mely nek a ve ze tés min den szint jén ér vé nye sül -
nie kell. Min den ve ze tõ nek ha tás- és fel adat kör ében ön ál -
ló an kell gon dos kod nia az elõ ze tes és utó la gos ellen õr zés
meg szer ve zé sé rõl és mû köd te té sé rõl.

A FEUVE mû kö dé se so rán ész lelt sza bály ta lan sá gok
ke ze lé sé nek el já rás rend jét az 1. szá mú füg ge lék tartal -
mazza.

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 145/B.  § (2) be kez dé se sze rin ti
el len õr zé si nyom vo na la kat a 2–5. szá mú füg ge lé kek tar tal -
maz zák.

Függelékek

1. számú füg ge lék

Sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend je a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal ban

2. szá mú füg ge lék

A Gaz dál ko dá si fõ osz tály el len õr zé si nyom vo na la

3. szá mú füg ge lék

Il let mény szám fej tés el len õr zé si nyom vo na la

4. szá mú füg ge lék

Könyv ve ze tés, be szá mo lás el len õr zé si nyom vo na la

5. szá mú füg ge lék

El len õr zé si nyom vo nal a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok ról

6. szá mú füg ge lék

Va gyon nyi lat ko zat-té tel hez kö tött mun ka kö rök

1. számú függelék
a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
a Központi Statisztikai Hivatalban

(az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/A. § (5) bekezdésének alapján)

Sza bály ta lan ság fo gal ma: va la mely lé te zõ sza bály tól
(tör vé ny, ren de let, uta sí tás, elõ írá s stb.) való el té rés, amely 
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé ben, a költ ség ve té si
gaz dál ko dás bár mely gaz da sá gi ese mé nyé ben, az ál lam i
fel adat el lát ás bár mely te vé keny sé gé ben, az egyes mû ve le -
tek ben stb. for dul elõ.

Alap ese tei le het nek:
– a szán dé ko san oko zott sza bály ta lan sá gok (pl. szán -

dé ko san oko zott sza bály ta lan ki fi ze tés stb.),
– a nem szán dé ko san oko zott sza bály ta lan sá gok (fi -

gyel met len ség bõl, ha nyag ma ga tar tás ból, hely te le nül ve -
ze tett nyil ván tar tás ból stb. szár ma zó sza bály ta lan ság).

Annak ér de ké ben, hogy a sza bály ta lan sá gok meg elõz -
he tõ ek le gye nek, a KSH el nö ke, el nök he lyet te sei, illetve
va la mennyi szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je fe le l azért,
hogy: 

– a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ sza bá lyo zá sok alap ján
mû köd jön a szer ve zet, illetve a szer ve ze ti egy ség,

– a sza bá lyo zott ság nak, illetve a sza bá lyok be tar tá sá -
nak fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se meg tör tén jen,
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– sza bály ta lan ság ese tén ha té kony in téz ke dés szü les -
sék, a sza bály ta lan ság kor ri gá lás ra ke rül jön annak meg fe -
le lõ en, ami lyen mér té ket kép vi selt a sza bály ta lan ság.

A sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos in téz ke dé sek ál ta -
lá nos cél ja, hogy:

– hoz zá já rul jon a kü lön bö zõ jog sza bá lyok ban és sza -
bály za tok ban meg ha tá ro zott elõ írá sok sé rü lé sé nek, meg -
sze gé sé nek, sza bály ta lan ság ki ala ku lá sá nak meg aka dá -
lyo zá sá hoz (meg elõ zés),

– ke re tet biz to sít son ah hoz, hogy azok sé rü lé se, meg sér té -
se ese tén a meg fe le lõ ál la pot hely re ál lí tás ra ke rül jön; a hi bák, 
hi á nyos sá gok, té ve dé sek kor ri gá lá sa, a fe le lõs ség meg ál la pí -
tá sa, az in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sa meg tör tén jen. 

A sza bá lyo zott ság biz to sí tá sa, a sza bály ta lan sá gok
meg aka dá lyo zá sa el sõd le ge sen a KSH el nö ké nek fe le lõs -
sé ge, amely a szer ve ze ti struk tú rá ban az el nök he lyet te sek,
illetve a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek ha tás kö rük, fe le -
lõs sé gük és be szá mol tat ha tó sá guk sza bá lyo zott sá gán ke -
resz tül va ló sul meg. 

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se (az el já rá si rend ki ala kí -
tá sa, a szük sé ges in téz ke dé sek meg ho za ta la, a kap cso ló dó
nyo mon kö ve tés, a ke let ke zett irat anya gok el kü lö ní tett
nyil ván tar tá sa) a mun ka kö ri, ha tás kö ri, fe le lõs sé gi és el -
szá mol ta tá si rend nek meg fe le lõ en a KSH el nö ké nek, el -
nök he lyet te se i nek, illetve az egyes szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõ i nek kö te le zett sé ge.

A KSH dol go zó i nak konk rét fel ada ta it, fe le lõs sé gét, be -
szá mol tat ha tó sá gát a mun ka kö ri le írá sok sza bá lyoz zák, a
köz szol gá la ti jog vi szony ból, illetve mun ka vi szony ból
szár ma zó kö te le zett sé ge i ket a jog sza bá lyok nak, valamint
az SzMSz-nek meg fe le lõ en kell tel je sí te ni ük.

Sza bály ta lan sá gok ész le lé se

A KSH va la mely dol go zó ja ész le li a sza bály ta lan sá got
– Amennyi ben a sza bály ta lan sá got a szer ve ze ti egy ség

va la mely dol go zó ja ész le li, kö te les írás ban ér te sí te ni a
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét. Amennyi ben a szer ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je az adott ügy ben érin tett, a dol go zó já nak a ve -
ze tõ fe let te sét, annak érin tett sé ge es tén a KSH el nö két kell
ér te sí te nie.

– Ha az a) pont ban meg fo gal ma zot tak nak meg fe le lõ en
a KSH el nö ke, el nök he lyet te se, illetve szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je meg ala po zott nak ta lál ja a sza bály ta lan sá got, úgy
kö te les sé ge gon dos kod ni a meg fe le lõ in téz ke dé sek meg -
ho za ta lá ról, illetve in do kolt eset ben a szük sé ges el já rá sok
meg in dí tá sá ról.

– A KSH el nö ke, el nök he lyet te se vagy a szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ je ész le li a sza bály ta lan sá got.

A KSH el nö ké nek, el nök he lyet te sé nek, illetve a szer ve -
ze ti egy ség ve ze tõ jé nek ész le lé se alap ján a fel adat, ha tás -
kör és fe le lõs sé gi rend nek meg fe le lõ en kell in téz ke dést
hoz ni a sza bály ta lan ság kor ri gá lá sá ra, meg szün te té sé re.

– A KSH El len õr zé si osz tá lya ész le li a sza bály ta lan sá got.
Amennyi ben a bel sõ ellen õr el len õr zé si te vé keny sé ge

so rán sza bály ta lan sá got ta pasz ta l, a 193/2003. (XI. 26.)
Korm. ren de let ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en jár el. Az
SzMSz sze rint ille té kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek in -
téz ke dé si ter vet kell ki dol goz nia a bel sõ ellen õr zés meg ál -
la pí tá sai alap ján, az in téz ke dé si ter vet vég re kell haj ta nia.

Kül sõ el len õr zé si szerv (pl. ÁSZ, KEHI, az EU el len õr -
zést gya kor ló szer vei stb.) ész le li a sza bály ta lan sá got

– A kül sõ el len õr zé si szerv sza bály ta lan ság ra vo nat ko -
zó meg ál la pí tá sa it az el len õr zé si je len tés tar tal maz za. A
bün te tõ-, sza bály sér té si, kár té rí té si, illetve fe gyel mi el já -
rás meg in dí tá sá ra okot adó cse lek mény, mu lasz tás vagy
hi á nyos ság gya nú ja ese tén az ellen õr zõ szer ve zet mû kö dé -
sét sza bá lyo zó tör vény, ren de let alap ján az el len õr zé si
szerv jár el. A sza bály ta lan ság ra vo nat ko zó meg ál la pí tá -
sok alap ján – azok meg szün te té sé re – a KSH SzMSz sze -
rint ille té kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek in téz ke dé si
ter vet kell ki dol goz nia.

A sza bály ta lan ság ész le lé sét kö ve tõ szük sé ges in téz ke -
dé sek, el já rá sok meg in dí tá sa

A KSH el nö ke, el nök he lyet te se, illetve szer ve ze ti egy -
sé gé nek ve ze tõ je fe le lõs a szük sé ges in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá ért.

Bi zo nyos ese tek ben (pl. bün te tõ- vagy sza bály sér té si
ügyek ben) a szük sé ges in téz ke dé sek meg ho za ta la az arra
ille té kes szer vek ér te sí té sét is je len ti annak ér de ké ben,
hogy meg ala po zott ság ese tén az ille té kes szerv a meg fe le -
lõ el já rá so kat meg in dít sa.

Más ese tek ben (pl. fe gyel mi ügyek ben) a KSH el nö ke,
el nök he lyet te se, illetve szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je
vizs gá la tot ren del het el a tény ál lás tisz tá zá sá ra. A vizs gá -
lat ban való rész vé tel re mun ka tár sa kat, in do kolt eset ben
kül sõ szak ér tõt is fel kér het nek a mun ka jo gi sza bá lyok
tisz te let ben tar tá sá val. A vizs gá lat ered mé nye le het to váb -
bi vizs gá lat el ren de lé se is. Erre több nyi re ak kor ke rül sor,
ha a sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a fe le lõs ség
el dön té sé hez és/vagy a ha son ló ese tek meg elõ zé se ér de ké -
ben szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá hoz nem elég a
ren del ke zés re álló in for má ció.

A KSH el nö ké nek, el nök he lyet te se i nek, illetve szer ve -
ze ti egy sé gei ve ze tõ i nek fel ada ta, hogy in téz ked je nek a
sza bály ta lan ság gal kap cso la tos el já rá sok nyo mon kö ve té -
sé rõl. En nek so rán:

– nyo mon kö ve tik az el ren delt vizs gá la to kat, a meg ho -
zott dön té sek, illetve a meg in dí tott el já rá sok hely ze tét;

– fi gye lem mel kí sé rik az ál ta luk és a vizs gá la tok so rán
ké szí tett ja vas la tok vég re haj tá sát;

– a fel tárt sza bály ta lan ság tí pu sa alap ján a to váb bi
„sza bál y ta lan ság-le he tõ sé ge ket” (a ha son ló pro jek tek, té -
mák, koc ká za tok meg ha tá ro zá sa) be azo no sít ják, in for má -
ci ót szol gál tat nak a bel sõ ellen õr zés szá má ra, elõ se gít ve
annak fo lya mat ban lévõ el len õr zé se it, az el len õr zé si kör -
nye zet re és a ve ze té si fo lya ma to kat érin tõ ese mé nyek re
való na gyobb rálátást.

A KSH el nö ké nek, el nök he lyet te se i nek, illetve szer ve -
ze ti egy sé gei ve ze tõ i nek fel ada ta, hogy in téz ked je nek a
sza bály ta lan ság gal kap cso la tos el já rá sok nyil ván tar tá sá -
ról. En nek so rán gon dos kod ni uk kell:

– a sza bály ta lan sá gok kal kap cso lat ban ke let ke zett irat -
anya gok (jog sza bály sza bá lyoz za) nyil ván tar tá sá nak nap -
ra kész és pon tos ve ze té sé rõl, illetve

– a meg tett in téz ke dé sek, illetve az azok hoz kap cso ló -
dó ha tár idõk nyil ván tar tá sá ról.
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2006/128.szám*: Kbt. hatálya alá tartozó megrendelések esetén. 

Személyzeti és munkaügyi 
feladatok ellátása 
Felel s: Személyzeti és 
munkaügyi osztály vezet je

Kötelezettségvállalás 
nyilvántartása
Felel s: Pénzügyi osztály 
vezet je

Magyar Államkincstár felé  
el irányzat-módosítás 
intézményi hatáskörben 
Felel s: Pénzügyi osztály 
vezet je

Átvett, átadott pénzeszközök, 
támogatásérték  bevételek, 
kiadások nyilvántartása, 
elszámolások készítése 
Felel s: Pénzügyi osztály 
vezet je

Kiemelt programokhoz 
kapcsolódó nyilvántartások, 
analitikák készítése 
kiemelt el irányzatonként 
Felel s: Pénzügyi osztály 
vezet je

Magyar Államkincstár részére 
Felel s: a KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

Adó- és Pénzügyi Ellen rzési 
Hivatal részére 
Felel s: a KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

Központi Statisztikai Hivatal 
statisztikai szervezeti egységei 
részére OSAP adatszolgáltatás 
Felel s: a KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
részére
Felel s: a KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár, Országos 
Nyugdíjbiztosítási F igazgatóság 
részére
Felel s: a KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

Pénzügyminisztérium részére 
Felel s: a KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

TERVEZÉS 

Kincstári költségvetés 
elkészítése
Felel s: Költségvetési 
osztály vezet je

Elemi költségvetés 
elkészítése
Felel s: Pénzügyi osztály 
vezet je

Kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés 
Felel s: elnöki utasításban, 
illetve elnökhelyettesi leiratban 
megjelölt személyek 

Költségvetés monitorozása 
El irányzat-módosítás 
fejezeti hatáskörben 
Felel s: Költségvetési 
osztály vezet je

Szállítói számlák iktatása, 
Vev  számlák készítése 
Felel s: Pénzügyi osztály 
vezet je

Tárgyi eszköz nyilvántartás, 
bank, pénztár kontírozás, 
KIR feladás kontírozása 
Felel s: Számviteli osztály 
vezet je

Fejezet (Költségvetési osztály) 
részére
Felel s: a KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

Bevételezés
Felel s: Pénzügyi, 
Számviteli osztály vezet je

Közbeszerzési eljárások 
lefolytatása * 
Felel s: Közbeszerzési 
Iroda vezet je 

Megrendelések és 
beszerzések lebonyolítása  
Felel s: Pénzügyi osztály és 
a Közbeszerzési Iroda 
vezet je

Teljesítésigazolás, érvényesítés, 
utalványozás, ellenjegyzés 
Felel s: Pénzkezelési 
Szabályzatban, Ügyrendben 
megjelölt személyek

Pénztár m ködtetése, kincstári 
kártyával kapcsolatos pénzügyi 
feladatok ellátása 
Felel s: Pénzügyi osztály 
vezet je

Banki átutalások végrehajtása, 
Bankszámla feletti rendelkezési 
jogosultság ellen rzése
Felel s: Pénzügyi osztály 
vezet je

Illetményszámfejtés, banki 
átutalás KIR  GIRO 
rendszerben 
Felel s: Központosított 
illetményszámfejtési osztály és 
a Pénzügyi osztály vezet je

Vegyes feladás készítése 
Felel s: Számviteli osztály 
vezet je

Kontírozott bizonylatok 
rögzítése 
Felel s: Számviteli osztály 
vezet je

Számviteli havi zárás, 
negyedéves, féléves, éves 
mérleg, beszámoló el-
készítése, kincstári egyeztetés 
Felel s: Számviteli, Pénzügyi 
osztály vezet je

M KÖDÉS KÖNYVVEZETÉS, BESZÁMOLÁS ADATSZOLGÁLTATÁS 

Közbeszerzések Tanácsa részére 
Felel s: KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

ELLEN RZÉS

Bels
Elrendel : KSH elnöke 
Felel s: Ellen rzési
osztály vezet je

Fejezeti 
Elrendel : KSH elnöke 
Felel s: Ellen rzési
osztály vezet je

Küls
APEH, ÁSZ, KEHI, 
KVI stb. 

Leltárkészítés (mennyiségi 
felvétellel, egyeztetéssel), 
selejtezés
Felel s: Számviteli osztály 
vezet je

Beruházási, felújítási terv 
elkészítése
Felel s: a KSH SzMSz 
szerint illetékes vezet i

Központi Szolgáltatási 
F igazgatóság részére 
Felel s: KSH SzMSz szerint 
illetékes vezet i

Beruházások, felújítások 
lebonyolítása 
Felel s:  a KSH SzMSz 
szerint illetékes vezet i
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Iktató

Üzemeltetés

1. Illetmények, munkabérek, 
egyéb rendszeres díjazások,
nem rendszeres kifizetések

számfejtése

Személyügyi és munkaügyi 
osztálytól érkezett adatok 

fogadása

Változóbér

Távollét

Munkaügy

Levonás

Igazgatóságoktól papíron 
érkez  adatok 

feldolgozása, rögzítése

2.Társadalombiztosítási és 
családtámogatási

kifizet helyi feladatok

Iktató

Igazgatóságoktól  és 
ügyfélt l érkez  adatok 

feldolgozása

Eg.bizt.-i pénzbeni ellátás 
igények, folyósítást érint

adatok feldolgozása, 
folyósítása

Családtámogatási igények, 
folyósítást érint  adatok 
feldolgozása. kifizetése

Határozathozatal

Igazolások, értesítések

3. Személyi 
jövedelemadózással

kapcsolatos feladatok

Iktató

Munkáltatói adóel leg
levonásához nyilatkozatok, 

igazolások rögzítése

SZJA év végi elszámolása

Adózási nyilatkozatok rögzítése

Jövedelemigazolások, adóadatlap, 
járulékigazolások kiadása

Adókedvezményhez kapcsolódó 
igazolások, nyilatkozatok rögzítése

Adómegállapítás el állítása

Adókülönbözet levonása

4. Információszolgáltatás

Iktató
Önkéntes pénztári adat- szolgált.,

bevallás, egyenleg-egyeztetés

Magánnyugdíjpénztári adat- 
szolgáltatás, bevallás, 
egyenlegegyeztetés

Kereset- és egyéb igazolások

Fizetési jegyzék

Megszüntet  okmányok 
el állítása

SZJA adatszolgált., bevallás, 
befiz., egyenlegegyeztetés, 

munkaad. terh. jár. bevallása, 
egyenlegegyeztetés

NYENYI adatszolgált., nyug-
díj-megállapításhoz adatok 

biztosítása megkeresés alapján a
Nyugdíjfolyósító Intézetnek

Biztosítotti adatszolgáltatás

5. Egyéb

ADATBÁZIS
(Számítástechnikai üzemeltetési munkatársak)

ADATBÁZIS
(Számítástechnikai üzemeltetési munkatárs)

Utalás állományi
 listák

GIRO utalás

M.vállaló

M.vállaló

APEH

Nyugdíjbizt. Ig.

MEP

Pénzintézet

Pénzügyi osztály

Küls  személyi 
juttatások

Munkáltatói igazolások 
kiadása

Kapcsolattartás az 
igazgatóságokkal

Küls  megbízottak 
ügyeinek intézése

Bérfeladatás készítése a 
Számviteli osztálynak

Utalások feladása a 
Pénzügyi osztály részére
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Informatikai ellen rzés Vezet i ellen rzés El zetes ellen rzés Utólagos ellen rzés

1.

Illetmények, munkabérek, 
egyéb rendszeres díjazások, 
nem rendszeres kifizetések 
számfejtése

osztályvezet
Adatok fogadása, 
interaktív rögzítés, 
számfejtés

Érkez  posta, illetve 
az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

2.
Társadalombiztosítási és 
családtámogatási
kifizet helyi feladatok

osztályvezet
Adatok rögzítése, 
számfejtés

Érkez  posta, illetve 
az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint.

3.
Személyi
jövedelemadózással
kapcsolatos feladatok

osztályvezet Rögzítés, számfejtés

Érkez  posta, illetve 
az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

4. Információszolgáltatás osztályvezet
Adatállomány
el állítása során

Hibajelzés alapján
Az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál 
meghatározottak
szerint

5. Egyéb osztályvezet Nincs
Irattározás,
selejtezés

Ellen rzési pontok
F folyamat

megnevezése
F folyamat

felel se
Sor-
szám
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Informatikai ellen rzés Vezet i ellen rzés El zetes ellen rzés Utólagos ellen rzés

1.1.
Papír alapú változóbér, nem 
rendszeres kifizetések 
adatainak rögzítése

ügyintéz
Összefüggés vizsgálat 
rögzítéskor, figyelmeztet
és hibalista

Eseti
Ügyintéz : alaki, 
formai

Összeolvasási lista 
alapján

1.2.
Papír alapú távollétek 
rögzítése

ügyintéz
Összefüggés vizsgálat 
rögzítéskor, figyelmeztet
és hibalista

Eseti Alaki, formai
Összeolvasási lista 
alapján

1.3.
Papír alapú munkaügyi 
adatok rögzítése

ügyintéz
Összefüggés vizsgálat 
rögzítéskor, figyelmeztet
és hibalista

Eseti
Ügyintéz : alaki, 
formai, egyes elemek 
tartalmi

Fizetési jegyzék 
alapján

1.4.
Papír alapú levonások, 
letiltások rögzítése

ügyintéz
Összefüggés vizsgálat 
rögzítéskor, figyelmeztet
és hibalista

Feladáskor tételes, 
el zetes

Ügyintéz : alaki, 
formai

Külön nyomtatvány 
vezetésével

2.1.
Társadalombiztosítási
ellátásokkal kapcsolatos 
iratok feldolgozása

2.1.1.
Egészségbiztosítás pénzbeni 
ellátásaira vonatkozó igény 
elbírálása, adatok rögzítése

ügyintéz
Jogosultság egyes elemeit 
program vizsgálja, 
adatokat megállapít

Eseti

Ügyintéz : a kifizetést 
megel z en az 
adatfelvitel el tt és 
számfejtés után
Ellen r: Kifizetés el tt
folyamatosan

Ellen rök: a 
kifizetést követ
30 napon belül

2.1.2.
Folyósítást érint  adatok 
elbírálása, rögzítése

ügyintéz
Jogosultság egyes elemeit 
program vizsgálja

Eseti

Ügyintéz : a kifizetést 
megel z en az 
adatfelvitel el tt és 
számfejtés után.
Ellen r: Kifizetés el tt
folyamatosan

Ellen rök: a 
kifizetést követ
30 napon belül

2.1.3. Igazolások, értesítések ügyintéz
osztályvezet :
kiküldés el tt
kiadmányozáskor

Ellen r: kiküldés el tt

Alfolyamat
megnevezése

Alfolyamat
felel se

Ellen rzési pontokSor-
szám



9504
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2006/128.szám
Informatikai ellen rzés Vezet i ellen rzés El zetes ellen rzés Utólagos ellen rzés

Alfolyamat
megnevezése

Alfolyamat
felel se

Ellen rzési pontokSor-
szám

2.1.4.
Baleseti jegyz könyvekkel
kapcsolatos adatszolgáltatás

ellen r
osztályvezet : MEP 
felé küldéskor

2.2
Családtámogatási
ellátásokkal kapcsolatos 
iratok feldolgozása

2.2.1.
Családtámogatási igények 
elbírálása, adatok rögzítése

ügyintéz
Jogosultság egyes elemeit 
program vizsgálja, 
adatokat megállapít

Eseti

Ügyintéz : a kifizetést 
megel z en az 
adatfelvitel el tt és 
számfejtés után
Ellen r: Kifizetés el tt
folyamatosan

Ellen rök: a 
kifizetést követ
30 napon belül

2.2.2. Igazoltatások ügyintéz
Iskolai igazolások 
elkészítése, jogosultság 
lejárat

Cél Ellen r

2.2.3.
Folyósítást érint  adatok 
elbírálása, rögzítése

ügyintéz Összefüggés vizsgálat Eseti

Ügyintéz : a kifizetést 
megel z en az 
adatfelvitel el tt és 
számfejtés után.
Ellen r: Kifizetés el tt
folyamatosan

Ellen rök: a 
kifizetést követ
30 napon belül.

2.2.4.
Határozathozatal
(megszüntetés, elutasítás 
visszavonás)

ügyintéz Lejárat esetén jelzés (lista)
Osztályvezet : eseti, 
tételes a 
kiadmányozás során

Ellen r Végrehajtás.

2.2.5.

Jogorvoslati eljárás: 
fellebbezés továbbítása, 
határozat visszavonása, 
módosítása

osztályvezet

Osztályvezet :
fellebbezés elbírá-
lásra el készítése,
döntés-el készítés,
fellebbezés továbbí-
tása, visszavonás, 
módosítás

Ügyintéz , ellen r:
fellebbezés
elbírálására
javaslattétel

Végrehajtás

2.2.6. Igazolások, értesítések ügyintéz
osztályvezet :
kiadmányozáskor

Ellen r: kiküldés el tt
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3.1. Havi adóel leg levonása

3.1.1.

Adókedvezményre jogosító 
igazolások, nyilatkozatok, 
adóel leg mértékére 
vonatkozó nyilatkozatok 
rögzítése

ügyintéz
Nyilatkozatok rögzítése 
során, számfejtéskor

Eseti
Ügyintéz :
adatrögzítés el tt

3.2. Év végi adóelszámolás

3.2.1.
Adóelszámolásra vonatkozó 
adózói nyilatkozatok 
rögzítése

ügyintéz Összefüggés vizsgálat Eseti
Ügyintéz :
adatrögzítés el tt

3.2.2.
Jövedelemigazolások
kiadása

ügyintéz Program készíti el Eseti

Ügyintéz : a program 
által el állított adatok 
felülvizsgálata kiadás 
el tt

3.2.3. Adó adatlapok kiadása ügyintéz Program készíti el Eseti

Ügyintéz : a program 
által el állított adatok 
felülvizsgálata kiadás 
el tt

3.2.4. Járulék igazolások kiadása ügyintéz Program készíti el Eseti

Ügyintéz : a program 
által el állított adatok 
felülvizsgálata kiadás 
el tt

3.2.5.
Kedvezményre jogosító 
igazolások, nyilatkozatok 
rögzítése

ügyintéz Összefüggés vizsgálat
Egyes igazolás 
tipusoknál tételes, 
egyébként eseti

Ügyintéz : adatfelvitel 
el tt, illetve lásd még: 
vezet i

3.2.6. Adó megállapítások kiadása ügyintéz Program készíti el Eseti

Ügyintéz : a program 
által el állított adatok 
felülvizsgálata kiadás 
el tt
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3.2.7. Adókülönbözetek rendezése ügyintéz Program által automatikus Cél

3.2.8.
Adóhátralékról adózó és 
adóhatóság értesítése

irodavezet Program készíti el

Osztályvezet :
szúrópróba szer ,
kiküldés el tt,
kiadmányozáskor

Ügyintéz : a program 
által készített 
értesítést, listát 
tételesen kiküldés el tt

4.1.
Fizetési jegyzék el állítása
(f , hóközi)

ügyintéz
Az alapadatokat a program 
készíti el

Eseti, hibajelzés 
alapján

Ügyintéz : kiküldés 
el tt tételes.
Ellen r: hóközi fizetési 
jegyzék kiküldése el tt

4.2.
Kereset és egyéb igazolások 
kiadása

ügyintéz
Osztályvezet :
kiadmányozáskor

Ügyintéz : a program 
által képzett adatok 
felülvizsgálata

4.3.
Jogviszony megsz nésével
kapcsolatos okmányok 
kiadása

ügyintéz
Az iratokat a program 
készíti el

Cél

Ügyintéz : a program 
által képzett adatok 
felülvizsgálata.
Ellen r: kiadás el tt

4.4.
SZJA éves, eseti 
adatszolgáltatás

irodavezet Program készíti el
Adóhatóság
megkeresésére,
kiadmányozás el tt

Eseti, cél

4.5.
Nyugdíj megállapításához 
szükséges adatszolgáltatás 
(éves, eseti)

ügyintéz Program készíti el Eseti

Ellen r: A Nyugdíj-
biztosítási Igazga-
tóság kérésére 
küldend  egyedi 
adatszolgáltatás
esetében tételes

Ügyintéz , ellen r a 
Nyugdíjbiztosítási
Igagzatóság jelzése 
alapján

4.6.
Adatszolgáltatás a 
magánnyugdíjpénztár felé, 
kapcsolattartás (hibajavítás)

ügyintéz Program készíti el
Hibajavítás során, 
illetve hibajelzés 
esetén

Hibajavítás során Hibajelzés során
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4.7.
Biztosítottak bejelentése 
(közrem ködés)

osztályvezet Program készíti el
Hibajavítás során, 
illetve hibajelzés 
esetén

Hibajelzés során

4.8.
Önkéntes biztosító pénztári 
adatszolgáltatás
(közrem ködés)

ügyintéz Program készíti el
Hibajavítás során, 
illetve hibajelzés 
esetén

Hibajelzés során

4.9.
Bér- és munkaügyi 
adatszolgáltatás
(közrem ködés)

osztályvezet Program készíti el
Hibajavítás során, 
illetve hibajelzés 
esetén

Hibajavítás során Hibajelzés során

4.10.
Illetmény-számfejtéssel
kapcsolatos hibabejelentés a 
rendszergazda felé

osztályvezet
Hibajelzés a 
rendszergazda felé

4.11.
Tájékoztatás, körlevelek 
kiadása

irodavezet

Körlevél össze-
állítása, illetve egyedi 
megkeresésre,
írásbeli, szóbeli 
tájékoztatás
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* Felel s: Munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs

1. F könyvi
könyvelés

Jóváhagyott költségvetés 
rögzítése, számszaki, alaki 

ellen rzése a K11-es 
programnak megfelel en *

Eredeti el irányzatok,
módosított el irányzatok
kontírozása, rögzítése *

Pénzügyi teljesítést követ en a 
számlák kontírozása. Formai, 

számszaki ellen rzés *

Kontírozott bizonylatok 
rögzítése. Egyenleg-

ellen rzések végrehajtása. 
Bank-Pénztár     *

Vegyes tételek kontírozása, 
rögzítése, könyvelése. Analitikus 

nyilvántartásokkal történ
egyeztetése. Bérfeladások 

egyeztetése  *

Havi zárás, forgalmi listák 
elemzése, egyeztetése a MÁK

KTK szerinti könyvelésével 
(PJ 02)  *

Évközi mérlegjelentések 
készítése. Ellen rzése: el z

id szakhoz,   *
beszámolóhoz, analitikához. 

Évközi, éves mérlegbeszámoló 
elkészítése. Mérlegadatok 
alátámasztása analitikus 

nyilvántartás-, illetve 
leltáradatokkal     *

Irattározás, selejtezés *

Folyamatos egyeztetés a 
Magyar Államkincstárral  *

2. Analitikus
nyilvántartás

Analitikus nyilvántartások 
vezetése *

Befektetett eszközökhöz 
kapcsolódó analitikus 

nyilvántartások. Feladások 
készítése f könyv felé. 

Egyeztetések *

Értékcsökkenés elszámolása 
feladás f könyv felé *

Készletekhez kapcsolódó 
analitikus nyilvántartások *

Állományváltozások feladása 
f könyv felé. Raktári 

nyilvántartásokkal történ
egyeztetés. Készletérték-

egyeztetések végrehajtása *

 Analitikus nyilvántartásokból 
készült feladások kontírozása, 

könyvelése. Egyeztetés a 
f könyvi könyveléssel.  *

Leltárkészítés (mennyiségi 
felvétellel, egyeztetéssel), 

selejtezés *

Leltár értékelés  *

3. Információ-
szolgáltatás,

kapcsolattartás *

Fejezet
(Költségvetési osztály)

Magyar Államkincstár

Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság

Központi Statisztikai Hivatal
szervezeti egységei
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Id szak Tevékenységek

Kapcsolódó jogi 

szabályozás

El készítés, illetve egyes 

feladatok tartalmi leírása
Keletkez  dokumentumok

Felel sök / 

kötelezettségvállaló
Határid Ellen rzés / érvényesítés Utalványozás / ellenjegyzés Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való 

megjelenítés

1. Igények bekérése

Áht., Ámr., PM tervezési 
körirat, SZMSZ, 
Költségvetési osztály 
ügyrendje

Igények felmérése a KSH 
intézményeinél, illetve 
szervezeti egységeinél

Benyújtott igények
Költségvetési osztály, illetve 
intézmények / szervezeti 
egységek vezet i

PM tervezési körirata alapján 
a benyújtásra el irt határid
el tt legkés bb 2 héttel

Költségvetési osztály 
ellen rzi a benyújtott 
igényeket számszaki 
szempontból

Nem értelmezhet Nem értelmezhet
Nem értelmezhet
(irattározás van)

2.
Áht., Ámr., 
Pénzügyminisztériummal
való egyeztetés

PM tervezési körirat, SZMSZ
A benyújtott igényekr l való 
tárgyalás a PM-mel

PM által támogatott igények 
listája

Gazdasági elnökhelyettes, 
Gazdálkodási
f osztályvezet , illetve 
költségvetési osztályvezet

PM tervezési körirata alapján Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

3.

tárgyévet
megel z ,

illetve
tárgyévi

események

Kincstári költségvetés 
elkészítése

Áht., Ámr., SZMSZ, 
Költségvetési osztály 
ügyrendje

A költségvetési törvényben 
elfogadott keretszámok 
alapján kincstári költségvetés 
elkészítése

Kincstári költségvetés
Költségvetési osztály 
munkaköri leírás szerint 
illetékes munkatársa

December 15. és január 15.
Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

4.
Elemi költségvetés 
elkészítése

Áht., Ámr., SZMSZ, 
Költségvetési osztály 
ügyrendje

A költségvetési törvényben 
elfogadott keretszámoknak 
megfelel en elemi 
költségvetés készítése

Elemi költségvetés
Költségvetési osztály 
munkaköri leírás szerint 
illetékes munkatársa

Február 28.
Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

5.

Fejezeti kezelés
el irányzatok felhasználására
vonatkozó szabályzat 
elkészítése

Áht., Ámr., SZMSZ, 
Költségvetési osztály 
ügyrendje

A fejezeti kezelés
el irányzatok felhasználására
vonatkozó eljárási rendr l
készített szabályzat 
elkészítése

A fejezeti kezelés
el irányzatok felhasználási 
szabályzata

Költségvetési osztály 
munkaköri leírás szerint 
illetékes munkatársa

Oly módon, hogy a 
Pénzügyminiszter általi 
elfogadás február 15-ig 
megtörténhessen

Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

6. Döntésel készítés
Fejezeti kezelés
el irányzatok felhasználási 
szabályzata, SZMSZ

A költségvetési törvényben 
elfogadott keretszámok 
figyelembe vételével az 
illetékes intézmények, 
szervezeti egységek 
bevonásával döntési javaslat 
készítése

Döntési javaslat
Költségvetési osztály, illetve 
intézmények / szervezeti 
egységek vezet i

Fels vezet i döntés alapján

Költségvetési osztály 
ellen rzi, hogy a döntési 
javaslat számszaki 
szempontból összhangban 
van-e a tárgyévre biztosított 
fejezeti kezelés
el irányzatokkal

Nem értelmezhet Nem értelmezhet
Nem értelmezhet
(irattározás van)

7. Döntés
Fejezeti kezelés
el irányzatok felhasználási 
szabályzata, SZMSZ

A döntési javaslat alapján 
döntés a rendelkezésre álló 
keret felosztásáról

Munkabizottság döntésének 
dokumentuma

KSH Költségvetési 
Munkabizottsága

Döntési javaslat 
elkészítését l számított 5-10 
nap

Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

8.
El irányzat-módosítás a 
Kincstárnál

Áht., Ámr., SZMSZ, 
Költségvetési osztály 
ügyrendje

A keretszámok alapján az 
összegek szétosztása a 
felhasználó intézményeknek

EG-03F Adatlap a 
költségvetési el irányzatok
módosítására

Költségvetési osztály 
munkaköri leírás szerint 
illetékes munkatársa

A döntés szerinti 
ütemezésben

Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet
Nem értelmezhet  (analitikus 
nyilvántartás van)

9. Kiértesítés
SZMSZ, Költségvetési 
osztály ügyrendje

Az intézmények 
tájékoztatása a 
meghatározott feladatokra 
rendelkezésre bocsátott 
keretekr l

Feljegyzés / levél
Költségvetési osztály 
munkaköri leírás szerint 
illetékes munkatársa

Az EG-03F Kincstárhoz való 
benyújtását követ  max. 1 
héten belül

Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet
Nem értelmezhet
(irattározás van)

10. Pénzügyi jelentések SZMSZ

Pénzügyi elszámolás az 
intézmények részére 
rendelkezésre bocsátott 
keretekkel

Gyorsjelentés
Intézmények vezet i,
intézmények gazdasági 
vezet i

A Költségvetési osztály 
vezet je által el írtak szerint

Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

11.
Vagyonváltozási jelentések 
elkészítése

Áht., Ámr., SZMSZ, 
Költségvetési osztály 
ügyrendje

A negyedéves 
vagyonváltozásról való 
beszámolás

Mérlegjelentés
Költségvetési osztály 
munkaköri leírás szerint 
illetékes munkatársa

Április 20. / július 20. / 
október 20. / éves 
beszámolóval együtt

Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

12.
Féléves beszámoló 
elkészítése

Áht., Ámr., SZMSZ, 
Költségvetési osztály 
ügyrendje

Pénzügyi elszámolás a 
fejezeti kezelés
el irányzatokkal

Féléves beszámoló
Költségvetési osztály 
munkaköri leírás szerint 
illetékes munkatársa

Augusztusban a Kincstár 
által el írt napon

Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

13.
tárgyévet
követ

események

Szakmai-pénzügyi
elszámoltatás

PM Zárszámadási körirata, 
Fejezeti kezelés
el irányzatok felhasználási 
szabályzata

Szakmai-pénzügyi
beszámoló készítése

A szakmai-pénzügyi 
beszámoló

Intézmények vezet i,
intézmények gazdasági 
vezet i, illetve a 
Költségvetési osztály 
munkaköri leírás szerint 
illetékes munkatársa

PM Zárszámadási körirata 
szerint

Költségvetési osztály 
vezet je

Nem értelmezhet Nem értelmezhet Nem értelmezhet

tárgyévet
megel z

események

tárgyévi
események



6. szá mú füg ge lék a KSH Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá hoz

Va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel járó mun ka kö rök a KSH-ban

1. A Ktv. 22/A. § (8) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján:

– A köz be szer zé si el já rás ban köz re mû kö dõ köz tiszt vi se lõk:
 = Köz be szer zé si Iro da va la mennyi köz tiszt vi se lõ je

2. A Ktv. 22/A. § (8) be kez dés g) pont ja alap ján:

– Költ ség ve té si és egyéb pénz esz kö zök kel, az ál lam i va gyon nal való gaz dál ko dás te kin te té ben dön té si jo go sult ság -
gal ren del ke zõ, il le tõ leg pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, valamint a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jo go sult köz tiszt vi -
se lõ:
= a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szám lák kal kap cso lat ban kö te le zett ség vál la lá si, utal vá nyo zá si, ér vé nye sí -

té si, el len jegy zé si, alá írá si, valamint dön té si jog kör rel ren del ke zõ va la mennyi köz tiszt vi se lõ,
= a nem zet kö zi se gély prog ra mok, a nem ze ti PHARE prog ra mok elõ ké szí té sé vel, szer ve zé sé vel, ko or di ná lá sá val

és le bo nyo lí tá sá val fog lal ko zó köz tiszt vi se lõk,
= El len õr zé si osz tály va la mennyi köz tiszt vi se lõ je,
= költ ség ve té si és be szá mo lá si fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi se lõk,
= Költ ség ve té si osz tály I. be so ro lá si osz tá lyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõi,
= ál lam i va gyon ke ze lé sé vel kap cso la tos mû sza ki és be ru há zá si fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi se lõ.

Dr. Puk li Pé ter s. k.,
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hivatal el nö ke
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 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 ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.3303 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehet-
séges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


