A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2006. október 19.,

TARTALOMJEGYZÉK
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9306

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az
ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi
LXXIII. törvény módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9310

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 . . . . . .

9311

A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4. napján aláírt Konzuli Egyezmény
kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9331

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl* . . . . . . . .

9338

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

9466

75/2006. (X. 19.) FVM r.

Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról . . . . . . . . . . . . . . . . .

9478

45/2006. (X. 19.) OGY h.

Dr. Juhászné Lévai Katalin országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9478

A Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata

9479

2006: LXXIII. tv.

csütörtök
2006: LXXIV. tv.

128. szám

2006: LXXV. tv.

2006: LXXVI. tv.

2006: LXXVII. tv.

Ára: 4221,– Ft
74/2006. (X. 19.) FVM r.

*

Oldal

A törvény melléklettel teljes szövegét az elõfizetõk a közlönnyel egyidejûleg CD-n megkapják.

9306

MAGYAR KÖZLÖNY

II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi LXXIII.
törvény
a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény módosításáról*
1. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ftv.) 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A gazdasági tanács a felsõoktatási intézmény feladatainak végrehajtása megalapozásában, a rendelkezésére bocsátott források, eszközök, a közpénz, a közvagyon
hatékony és felelõs használatát segítõ gazdasági stratégiai
döntéseket elõkészítõ és végrehajtásuk ellenõrzésében
részt vevõ, a fenntartói döntések elõkészítésében – e törvényben meghatározottak szerint – közremûködõ testület.
A felsõoktatási intézmény vagyonkezelésében lévõ kincstári vagyon elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/H. § (1) bekezdése, és 109/K. § (1)–(2) bekezdése szerinti döntést – ide nem értve azokat a döntéseket, amelyeket a felsõoktatási intézmény külön jogszabály alapján saját hatáskörben hozhat meg – a szenátus kezdeményezésére a gazdasági tanács hozza meg. Az értékesítés jóváhagyására és lebonyolítására a kincstári vagyon elidegenítésére vonatkozó jogszabályi elõírásokat kell megfelelõen
alkalmazni.”
2. § Az Ftv. 25. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) A gazdasági tanács a felsõoktatási intézmény vagyonkezelésébe adott állami vagyon elidegenítése, megterhelése kérdésében hozott döntését megküldi a Kincstári
Vagyoni Igazgatóságnak. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság a döntés ellen harmincnapos jogvesztõ határidõn belül
kifogással élhet. A kifogásolt döntés nem hajtható végre.”
3. § Az Ftv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felsõoktatási intézményben az kezdheti meg tanulmányait, aki felvételt nyert. A felvétel jelentkezés alapján, az e célra szolgáló jelentkezési lap benyújtásával történik. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõ korlátlan
számú jelentkezési lapot nyújthat be. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkezõ milyen mun-

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. október 9-i ülésnapján fogadta el.
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karend szerinti képzésre, továbbá hogy az elsõ tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik. Ha a jelentkezõ több lehetõséget jelöl meg, azokat
rangsorolnia kell.”
4. § Az Ftv. 40. §-ának (3) bekezdése a következõ szövegrésszel egészül ki:
„Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki az idõarányos fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév idõtartamra szól. A felsõoktatási intézmény
a hallgató besorolásáról e törvény rendelkezései alapján
hoz döntést.”
5. § Az Ftv. 46. §-a (5) bekezdése c) pontjának a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi
helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel pénzbeli,
illetve természetbeni gondoskodásban részesülhessen,
e körben különösen]
„c) fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez – a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint –
mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kapjon,”
6. § Az Ftv. 49. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[A hallgató kötelessége, hogy]
„e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó
fizetési kötelezettségét, így különösen államilag támogatott képzés keretében képzési hozzájárulást, költségtérítéses képzésben költségtérítést fizessen.”
7. § Az Ftv. 51. §-ának (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A Kormány határozza meg
a) az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételeit, ennek során a kedvezményeket, támogatásokat ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a hallgató a nappali
oktatás munkarendje szerint készüljön fel, vagy államilag
támogatott képzésben vegyen részt,
b) a diákigazolvány kiadásával, a kollégiumi ellátás
igénybevételével és a lakhatási támogatással, az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, továbbá egyes, a felsõoktatási intézmények által
nyújtott szolgáltatásokért való fizetés elveit,
c) a rászorultsági alapon adható juttatásokat.
(4) A felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési
szabályzata határozza meg, hogy a hallgatói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve
végrehajtani. A szervezeti és mûködési szabályzat – az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás terhére
biztosított hallgatói juttatások tekintetében – kormányrendeletben meghatározott keretek között meghatározza az
egyes juttatásokhoz való hozzájutás feltételeit, valamint a
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hallgatók részére további jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg.”
8. § Az Ftv. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felsõoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés. Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét az e törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a
költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben tanulmányokat
folytató hallgató képzési hozzájárulás fizetésére köteles.”
9. § (1) Az Ftv. 55. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre
felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése elõtt megszûnik a hallgatói jogviszonya, vagy az 59. § (4) bekezdésének c) pontjában foglalt feltétel nem teljesítése esetén, illetve egyéb okból tanulmányait költségtérítéses képzésben
folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a
felsõoktatási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató kiemelkedõ tanulmányi teljesítményû hallgató léphet. Ha a felsõoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsõoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerezte meg legalább
az ajánlott tantervben elõírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következõ tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott
képzésben részt vevõ hallgatók száma a tanévben a felsõoktatási intézmény államilag támogatott képzésben részt
vevõ hallgatóinak tizenöt százalékáig terjed.”
(2) Az Ftv. 55. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A támogatási idõ nyilvántartásának, az államilag
támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsorolás
rendjét a Kormány határozza meg.”
10. § Az Ftv. 56. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatási idõ, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idõ számításakor egy félévként kell
nyilvántartani, ha a hallgató – az elsõként megkezdett képzésének legkésõbb harmadik félévében létesített további
(párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel –
a) egyidejûleg több felsõoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha
b) ugyanabban a felsõoktatási intézményben egyidejûleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel.”
11. § Az Ftv. 60. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(6) A felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg a záróvizsgára jelentkezés
módját, a záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját. Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsõoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének
nem tett eleget. Záróvizsgát a felsõoktatási intézmények
közösen is szervezhetnek.”

12. § Az Ftv. 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját
a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.”
13. § Az Ftv. 107. §-ának (6) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„A regisztrációs központ veszi nyilvántartásba az e törvénnyel létrehozott jogi személy Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját, a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottságot, a Felsõoktatási és Tudományos
Tanácsot és a Magyar Rektori Konferenciát.”
14. § Az Ftv. 111. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot
a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba, alapító okiratát az oktatási és kulturális miniszter adja ki. A Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság szervezeti és mûködési szabályzatot készít, amelyet az oktatási és kulturális
miniszter hagy jóvá.”
15. § Az Ftv. 113. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Felsõoktatási és Tudományos Tanács alapító okiratát az oktatási és kulturális miniszter adja ki, a Tanácsot a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Felsõoktatási és
Tudományos Tanács szervezeti és mûködési szabályzatot készít, melyet az oktatási és kulturális miniszter hagy jóvá.”
16. § Az Ftv. 114. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Rektori Konferencia a felsõoktatási intézmény képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsõoktatás rendszerének mûködésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat,
javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés elõkészítõje
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részére. A Magyar Rektori Konferencia jogi személy,
székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A
Magyar Rektori Konferencia felett az ügyészség gyakorol
törvényességi ellenõrzést. A Magyar Rektori Konferenciát
a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Magyar
Rektori Konferencia beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.”
17. § (1) Az Ftv. 125. §-a (1) bekezdésének felvezetõ
szövege, valamint a) pontja és a §-t megelõzõ cím helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE TÉRÍTÉSI
DÍJ FIZETÉSE ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ
SZOLGÁLTATÁSOK
(1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató
által igénybe vehetõ szolgáltatások a következõk:
a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány,
az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez
szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok legfeljebb két alkalommal történõ felvétele, a beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történõ megismétlése, a záróvizsga letétele, illetve a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, a
68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,”
(2) Az Ftv. 125. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsgát, a térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és
vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez
kötheti. A fizetési kötelezettség alkalmankénti mértéke nem
haladhatja meg a hallgatói normatíva öt százalékát.”
18. § Az Ftv. a következõ 125/A. §-sal és az azt megelõzõ címmel egészül ki:
„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG
125/A. § (1) Az államilag támogatott tanulmányokat
folytató hallgató – nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – alapképzésben vagy egységes, osztatlan
képzésben a harmadik félévtõl kezdõdõen, mesterképzésben a teljes tanulmányi idõ alatt képzési hozzájárulás fizetésére köteles. A hátrányos helyzetû hallgató képzési hozzájárulás fizetésére nem köteles.
(2) A hallgató által fizetendõ képzési hozzájárulás
irányadó éves összege alapképzésben a képzési normatíva
éves összegének megállapításához rendelt szorzószámoknak – az alap- és mesterképzés valamennyi finanszírozási
csoportja figyelembevételével együttesen számított –
számtani átlaga és a költségvetési évet megelõzõ második
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évre számított, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset szorzata
eredménye másfélszeresének húsz százaléka, mesterképzésben harminc százaléka.
(3) A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsõoktatási intézmény állapítja meg, azzal, hogy az irányadó
összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb mértéket nem határozhat meg. A felsõoktatási intézmény a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett hallgatói
legfeljebb tizenöt százalékát – a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint – mentesítheti a képzési
hozzájárulás megfizetése alól. A felsõoktatási intézmény a
mentességet és a tényleges képzési hozzájárulás összegét
olyan módon állapítja meg, hogy a képzési hozzájárulás
intézményi éves bevétele elérje vagy meghaladja a képzési
hozzájárulás fizetésére kötelezettek létszámának és a
(3) bekezdés szerint számított irányadó összegek szorzatának együttes összegét.
(4) A képzési hozzájárulásból származó bevételnek
Kormány által meghatározott mértékét – legalább egyharmadát, de legfeljebb felét – a kiemelkedõ tanulmányi teljesítményû hallgatók támogatására kell fordítani. A fennmaradó részt a szenátus döntése alapján az intézmény fejlesztésére kell fordítani.
(5) A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályait a Kormány állapítja meg.”
19. § Az Ftv. 129. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A felsõoktatási intézmény a diákotthonban elhelyezett hallgatókra tekintettel megállapított, a kollégiumi normatív támogatásnak megfelelõ összegû támogatásra jogosult, ha a diákotthon a felsõoktatási intézménnyel kötött
megállapodás alapján államilag támogatott képzésben
részt vevõ hallgató elhelyezését biztosítja és a diákotthont
a 122. § (1) bekezdés b) pontja szerinti PPP keretében a
felsõoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti
szerzõdés szerint mûködtetik. A diákotthon fenntartója
– az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a felsõoktatási
intézménnyel kötött szerzõdésben meghatározott szolgáltatásra jogosult.”
20. § Az Ftv. 147. §-ának 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ 22/A.
ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„10. hátrányos helyzetû hallgató: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális
helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve aki után
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
vagy állami gondozott volt,”
„22/A. kiemelkedõ tanulmányi teljesítményû hallgató: a
felsõoktatási intézmény szabályzatában meghatározott ismérvek szerint, az átlagos mértéket meghaladó tanulmányi
teljesítményt nyújtó hallgató,”
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21. § Az Ftv. 152. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az 1993. évi felsõoktatásról szóló törvény
10/A. §-a és 10/B. §-a rendelkezései alapján utoljára
2006-ban lehet ösztöndíjat odaítélni, a már megállapított
ösztöndíjakat e törvény hatálybalépése nem érinti, azokat
az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor hatályos rendelkezések szerint kell az ösztöndíj tartamának megfelelõen folyósítani.”
22. § Az Ftv. 153. §-a (1) bekezdésének 7. és 12. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ 23. ponttal egészül ki:
[(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza]
„7. a felsõoktatási információs rendszer mûködtetésével, a felsõoktatási intézmények iratkezelésével, az adattovábbítással, továbbá a diákigazolvánnyal, az oktatói igazolvánnyal, az oktatói azonosító számmal és a hallgatói
azonosító számmal kapcsolatos eljárási kérdéseket, a támogatási idõ nyilvántartásának, az államilag támogatott és
a költségtérítéses képzés közötti átsorolásnak a rendjét
[35. § (2) és (11) bekezdés, 55. § (6) bekezdés, 73. § (1) bekezdés],”
„12. a hallgatói juttatások és egyéb kedvezmények
igénybevételi rendjét [51. § (3) bekezdés, 104. § (5) bekezdés, 118. § (6) bekezdés, 119. § (3) bekezdés, 125/A. §
(4) bekezdés],”
„23. a hallgatói hozzájárulási kötelezettség megállapításának, nyilvántartásának és teljesítésének, a soron kívüli
teljesítéshez kapcsolódó, a további (párhuzamos) hallgatói
jogviszonyra tekintettel igénybe vehetõ és egyéb kedvezmények biztosításának rendjét, [125/A. § (5) bekezdés].”
23. § Az Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azok a hallgatók, akik a felsõoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je elõtt kezdték meg, azt a felsõoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsõoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján fõiskolai szintû végzettséget
tanúsító, illetve egyetemi szintû végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi idõt, a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a
hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelõen kell meghatározni. E rendelkezésektõl a felsõoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétõl eltérhet.”
24. § Az Ftv. 2. számú melléklet „A hallgatók adatai” címének 1. bb) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:
b) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorandusz, doktorjelölt) jogviszonnyal összefüggõ adatok:]

9309

„bb) a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási idõ, a
hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a képzési hozzájárulás adatai,”
25. § (1) E törvény – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Ftv. 46. §-a (7) bekezdése d) pontjának az „oktatási jogok miniszteri biztosához” szövegrésze helyébe az
„oktatási jogok biztosához” szövegrész, az Ftv. 48. §-a
(4) bekezdésének „melynek havi összege nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelezõ munkabér (minimálbér)”
szövegrésze helyébe a „melynek havi összege, a teljes
munkaidõ ötven százalékának megfelelõ idejû foglalkoztatás esetén, nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelezõ munkabér (minimálbér), eltérõ idejû foglalkoztatás esetén ennek idõarányos része” szövegrész, az Ftv. 55. §-a
(2) bekezdésének „valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett” szövegrésze helyébe a „valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett” szövegrész, az Ftv. 59. §-a
(2) bekezdésének „Ha az ismétlõ javítóvizsga sem volt sikeres” szövegrésze helyébe a „Ha a javítóvizsga sem volt
sikeres” szövegrész, az Ftv. 75. §-a (3) bekezdésének „az
oktatási jogok miniszteri biztosának” szövegrésze helyébe
„az oktatási jogok biztosának” szövegrész, az Ftv. 82. §-a
(1) bekezdés c) pontjának az „oktatási jogok miniszteri
biztosához” szövegrésze helyébe az „oktatási jogok biztosához” szövegrész, az Ftv. 103. §-a (1) bekezdés ac) pontjának az „oktatási jogok miniszteri biztosának hivatalát”
szövegrésze helyébe „az oktatási jogok biztosának hivatalát” szövegrész, az Ftv. 112. §-a (9) bekezdésének „az oktatási jogok miniszteri biztosának” szövegrésze helyébe
„az oktatási jogok biztosának” szövegrész, az Ftv. 114. §-a
(3) bekezdésének „szabályzatában” szövegrésze helyébe
„alapszabályában” szövegrész, az Ftv. 115. §-a (13) bekezdés b) pontjának „az e törvény 106. §-ának (1) bekezdésében” szövegrésze helyébe „a 106. § (1) bekezdésében” szövegrész, az Ftv. 120. §-a (3) bekezdésének „a saját
bevételébõl az átmenetileg szabad pénzeszközeit” szövegrésze helyébe „a saját bevételébõl és elõzõ évi bevételi elõirányzat maradványaiból átmenetileg szabad pénzeszközeit – amennyiben nincs lejárt kötelezettsége –” szövegrész, az Ftv. 138. §-a (1) bekezdésének „megfelel az e törvény 137. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,” szövegrésze helyébe a „megfelel a 137. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek,” szövegrész, az
Ftv. 139. §-a (8) bekezdése b) pontjának „a 46. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltaktól” szövegrésze helyébe az
„a 46. § (2) bekezdésének f) pontjában és a 125/A. §-ban
foglaltaktól” szövegrész, az Ftv. 140. §-a (1) bekezdésének „az e törvény 23. §-ának (5) bekezdésében meghatározott” szövegrésze helyébe „a 23. § (5) bekezdésében meghatározott” szövegrész, az Ftv. 153. §-a (2) bekezdése
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a) pontjának „az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok biztosa hivatalának” szövegrész, az Ftv. 1. számú melléklete „Nem állami fõiskolák” címének „Budapesti Kommunikációs Fõiskola, Budapest” szövegrésze helyébe „Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest” szövegrész lép,
b) az Ftv. 7. §-a (4) bekezdésének, 18. §-a (5) bekezdésének, 23. §-a (5) bekezdésének és (7) bekezdés h) pontjának, 26. §-a (4) bekezdésének, 32. §-a (1) bekezdésének,
35. §-a (1) bekezdésének, 54. §-a (2) bekezdésének,
89. §-a (2)–(3) bekezdésének, 91. §-a (3) bekezdésének,
95. §-a (3) bekezdésének, 102. §-a (1)–(3) és (5)–(6) bekezdésének, 103. §-a (1)–(2) bekezdésének, 104. §-a (1) és
(4)–(6) bekezdésének, 105. §-a (1)–(3) és (5) bekezdésének, 106. §-a (1)–(4) és (6) bekezdésének, 107. §-a (1) és
(3) bekezdésének, 110. §-a (3)–(4) és (6) bekezdésének,
111. §-a (2) és (8) bekezdésének, 112. §-a (1) és (6) bekezdésének, 113. §-a (1)–(2) és (8) bekezdésének, 116. §-a
(2) bekezdésének, 117. §-a (1) és (3) bekezdésének,
139. §-a (6)–(7) és (11) bekezdésének, 145. §-a (3)–(4) és
(7) bekezdésének, 151. §-a (4) és (7) bekezdésének,
153. §-a (2) bekezdés felvezetõ szövegének, (4) bekezdésének „oktatási miniszter” szövegrésze helyébe „oktatási
és kulturális miniszter” szövegrész, az Ftv. 37. §-a (8) bekezdésének, 106. §-a (3) bekezdésének, 107. §-a (3) bekezdésének „az oktatási miniszternél” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális miniszternél” szövegrész, az
Ftv. 106. §-a (4) bekezdésének, 114. §-a (6) bekezdésének
„az oktatási miniszternek” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális miniszternek” szövegrész, az Ftv.
129. §-a (5) bekezdésének, 139. §-a (7) bekezdésének „az
oktatási miniszterrel” szövegrésze helyébe „az oktatási és
kulturális miniszterrel” szövegrész, az Ftv. 151. §-a (7) bekezdésének „az oktatási minisztertõl” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális minisztertõl” szövegrész, az
Ftv. 23. §-a (9) bekezdésének, 37. §-a (8) bekezdésének,
38. §-a (1) és (3) bekezdésének, 45. §-a (2) bekezdésének,
98. §-a (3) bekezdésének, 110. §-a (8) bekezdésének, a
111. §-a (2) és (5) bekezdésének, 113. §-a (2) és (5) bekezdésének, 118. §-a (2) és (3) bekezdésének, 122. §-a (4) bekezdésének, 127. §-a (4) bekezdésének, 128. §-a (2)–(3) és
(7) bekezdésének, 149. §-a (11) bekezdésének „Oktatási
Minisztérium” szövegrésze helyébe „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész, az Ftv. 127. §-a (4) bekezdésének „az Oktatási Minisztériummal” szövegrésze helyébe „az Oktatási és Kulturális Minisztériummal” szövegrész, az Ftv. 113. §-a (1) bekezdésének „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi” szövegrésze helyébe a „szociális és munkaügyi” szövegrész lép,
c) hatályát veszti az Ftv. 62. § (5) bekezdésének „ , képzési forma” szövegrésze, valamint a 73. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, az Ftv. 126. § (1) bekezdésének „ingyenesen igénybe vehetõ” szövegrésze,
d) hatályát veszti az Ftv. 159. § (3) bekezdésének „A
doktoranduszok jogai és kötelezettségei nem változnak.”
szövegrésze.
(3) E törvény 1–2. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.
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26. § (1) Az Ftv. – e törvény 3. §-ával megállapított –
39. §-ának (3) bekezdését elsõ alkalommal a 2007/2008.
tanévre vonatkozó felvételi jelentkezési eljárásban kell alkalmazni.
(2) Az Ftv. – e törvény 6., 17–18. és 24. §-ával, megállapított – 49. §-ának e) pontját, 125. §-át megelõzõ címét,
125. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegét és a) pontját,
valamint (4) bekezdését, 125/A. §-át, 2. számú melléklet
„A hallgatók adatai” címének 1. bb) pontját a 2007. szeptemberben az elsõ évfolyamon alap- és mesterképzésben
(egységes, osztatlan képzésben) államilag támogatott képzés keretében tanulmányaikat megkezdõ hallgatók tekintetében, majd ezt követõen felmenõ rendszerben kell alkalmazni. A 2007. szeptemberben államilag támogatott
mesterképzésben elsõ évfolyamon tanulmányokat kezdõ
hallgatók képzési hozzájárulás fizetésére 2008. szeptembertõl kezdõdõen kötelesek.
(3) Az Ftv. – e törvény 4–5., 8–11. és 25. §-a (2) bekezdésének b) pontjával megállapított – 40. §-ának (3) bekezdését, 46. §-a (5) bekezdésének c) pontját, 53. §-ának
(1) bekezdését, 55. §-ának (1) és (6) bekezdését,
56. §-ának (3) bekezdését, 60. §-ának (6) bekezdését, a
2007. szeptemberben tanulmányaikat az elsõ évfolyamon
megkezdõ hallgatók tekintetében, majd ezt követõen felmenõ rendszerben kell alkalmazni.
(4) Az Ftv. – e törvény 13. §-ával megállapított –
107. §-ának (6) bekezdése alapján a regisztrációs központ
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a
Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság, a Felsõoktatási és Tudományos
Tanács hatósági nyilvántartásba vételét – e törvény hatálybalépését, illetve az alapító okirat kiadását követõen – hivatalból lefolytatja.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi LXXIV.
törvény
a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ
törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény módosításáról*
1. § A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. október 9-i ülésnapján fogadta el.
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szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH
törvény) az alábbi 37. §-sal egészül ki:
„37. § Az MVH által a közösségi és nemzeti támogatásokkal összefüggésben lefolytatott eljárások tárgyi illetékmentesek.”
2. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az MVH törvény 45. §-ának (4) bekezdése.
(2) E törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2006. január 1-jére visszamenõleges hatállyal kell alkalmazni.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi LXXV.
törvény
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 Magyar Népköztársaság 1960. május 17-én csatlakozott a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezményhez,
amelynek az 1997. évi módosításait megerõsítõ okiratot a
Magyar Köztársaság 2001. június 28-án a FAO fõigazgatójánál letétbe helyezte.)
1. § Az Országgyûlés az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án
létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezményt (a továbbiakban:
Egyezmény) a FAO-konferencia 1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott, 2005. október 2-án
hatályba lépett módosításaival egységes szerkezetbe foglaltan e törvénnyel kihirdeti.
2. § A módosított Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„International Plant Protection Convention
(New Revised Text approved by the FAO Conference at
its 29th Session – November 1997)

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. október 9-i ülésnapján fogadta el.
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Preamble

The contracting parties,
– recognizing the necessity for international
cooperation in controlling pests of plants and plant
products and in preventing their international spread, and
especially their introduction into endangered areas,
– recognizing that phytosanitary measures should be
technically justified, transparent and should not be applied
in such a way as to constitute either a means of arbitrary or
unjustified discrimination or a disguised restriction,
particularly on international trade,
– desiring to ensure close coordination of measures
directed to these ends,
– desiring to provide a framework for the development
and application of harmonized phytosanitary measures
and the elaboration of international standards to that effect,
– taking into account internationally approved
principles governing the protection of plant, human and
animal health, and the environment, and
– noting the agreements concluded as a result of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations,
including the Agreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures,
have agreed as follows:

Article I
Purpose and responsibility
1. With the purpose of securing common and effective
action to prevent the spread and introduction of pests of
plants and plant products, and to promote appropriate
measures for their control, the contracting parties
undertake to adopt the legislative, technical and
administrative measures specified in this Convention and
in supplementary agreements pursuant to Article XVI.
2. Each contracting party shall assume responsibility,
without prejudice to obligations assumed under other
international agreements, for the fulfilment within its
territories of all requirements under this Convention.
3. The division of responsibilities for the fulfilment of
the requirements of this Convention between member
organizations of FAO and their member states that are
contracting parties shall be in accordance with their
respective competencies.
4. Where appropriate, the provisions of this
Convention may be deemed by contracting parties to
extend, in addition to plants and plant products, to storage
places, packaging, conveyances, containers, soil and any
other organism, object or material capable of harbouring
or spreading plant pests, particularly where international
transportation is involved.
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Article II
Use of terms

1. For the purpose of this Convention, the following
terms shall have the meanings hereunder assigned to them:
„Area of low pest prevalence”: an area, whether all of a
country, part of a country, or all or parts of several
countries, as identified by the competent authorities, in
which a specific pest occurs at low levels and which is
subject to effective surveillance, control or eradication
measures.
„Commission”: the Commission on Phytosanitary
Measures established under Article XI.
„Endangered area”: an area where ecological factors
favour the establishment of a pest whose presence in the
area will result in economically important loss.
„Establishment”: perpetuation, for the foreseeable
future, of a pest within an area after entry.
„Harmonized phytosanitary measures”: phytosanitary
measures established by contracting parties based on
international standards.
„International standards”: international standards
established in accordance with Article X, paragraphs 1 and 2.
„Introduction”: the entry of a pest resulting in its
establishment.
„Pest”: any species, strain or biotype of plant, animal or
pathogenic agent injurious to plants or plant products.
„Pest risk analysis”: the process of evaluating biological
or other scientific and economic evidence to determine
whether a pest should be regulated and the strength of any
phytosanitary measures to be taken against it.
„Phytosanitary measure”: any legislation, regulation or
official procedure having the purpose to prevent the
introduction and/or spread of pests.
„Plant products”: unmanufactured material of plant
origin (including grain) and those manufactured products
that, by their nature or that of their processing, may create
a risk for the introduction and spread of pests.
„Plants”: living plants and parts thereof, including seeds
and germplasm.
„Quarantine pest”: a pest of potential economic
importance to the area endangered thereby and not yet
present there, or present but not widely distributed and
being officially controlled.
„Regional standards”: standards established by a
regional plant protection organization for the guidance of
the members of that organization.
„Regulated article”: any plant, plant product, storage
place, packaging, conveyance, container, soil and any
other organism, object or material capable of harbouring
or spreading pests, deemed to require phytosanitary
measures, particularly where international transportation
is involved.
„Regulated non-quarantine pest”: a non-quarantine pest
whose presence in plants for planting affects the intended
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use of those plants with an economically unacceptable
impact and which is therefore regulated within the territory
of the importing contracting party.
„Regulated pest”: a quarantine pest or a regulated
non-quarantine pest.
„Secretary”: Secretary of the Commission appointed
pursuant to Article XII.
„Technically justified”: justified on the basis of
conclusions reached by using an appropriate pest risk
analysis or, where applicable, another comparable
examination and evaluation of available scientific
information.
2. The definitions set forth in this Article, being limited
to the application of this Convention, shall not be deemed
to affect definitions established under domestic laws or
regulations of contracting parties.

Article III
Relationship with other international agreements
Nothing in this Convention shall affect the rights and
obligations of the contracting parties under relevant
international agreements.

Article IV
General provisions relating to the organizational
arrangements for national plant protection
1. Each contracting party shall make provision, to the
best of its ability, for an official national plant protection
organization with the main responsibilities set out in this
Article.
2. The responsibilities of an official national plant
protection organization shall include the following:
a) the issuance of certificates relating to the
phytosanitary regulations of the importing contracting
party for consignments of plants, plant products and other
regulated articles;
b) the surveillance of growing plants, including both
areas under cultivation (inter alia fields, plantations,
nurseries, gardens, greenhouses and laboratories) and wild
flora, and of plants and plant products in storage or in
transportation, particularly with the object of reporting the
occurrence, outbreak and spread of pests, and of
controlling those pests, including the reporting referred to
under Article VIII paragraph 1 a);
c) the inspection of consignments of plants and plant
products moving in international traffic and, where
appropriate, the inspection of other regulated articles,
particularly with the object of preventing the introduction
and/or spread of pests;
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d) the disinfestation or disinfection of consignments of
plants, plant products and other regulated articles moving
in international traffic, to meet phytosanitary
requirements;
e) the protection of endangered areas and the
designation, maintenance and surveillance of pest free
areas and areas of low pest prevalence;
f) the conduct of pest risk analyses;
g) to ensure through appropriate procedures that the
phytosanitary security of consignments after certification
regarding composition, substitution and reinfestation is
maintained prior to export; and
h) training and development of staff.
3. Each contracting party shall make provision, to the
best of its ability, for the following:
a) the distribution of information within the territory of
the contracting party regarding regulated pests and the
means of their prevention and control;
b) research and investigation in the field of plant
protection;
c) the issuance of phytosanitary regulations; and
d) the performance of such other functions as may be
required for the implementation of this Convention.
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b) Phytosanitary certificates, or their electronic
equivalent where accepted by the importing contracting
party concerned, shall be as worded in the models set out in
the Annex to this Convention. These certificates should be
completed and issued taking into account relevant
international standards.
c) Uncertified alterations or erasures shall invalidate
the certificates.
3. Each contracting party undertakes not to require
consignments of plants or plant products or other regulated
articles imported into its territories to be accompanied by
phytosanitary certificates inconsistent with the models set
out in the Annex to this Convention. Any requirements for
additional declarations shall be limited to those technically
justified.

Article VI
Regulated pests

4. Each contracting party shall submit a description of
its official national plant protection organization and of
changes in such organization to the Secretary. A
contracting party shall provide a description of its
organizational arrangements for plant protection to
another contracting party, upon request.

1. Contracting parties may require phytosanitary
measures for quarantine pests and regulated
non-quarantine pests, provided that such measures are:
a) no more stringent than measures applied to the same
pests, if present within the territory of the importing
contracting party; and
b) limited to what is necessary to protect plant health
and/or safeguard the intended use and can be technically
justified by the contracting party concerned.

Article V

2. Contracting parties shall not require phytosanitary
measures for non-regulated pests.

Phytosanitary certification
1. Each contracting party shall make arrangements for
phytosanitary certification, with the objective of ensuring
that exported plants, plant products and other regulated
articles and consignments thereof are in conformity with
the certifying statement to be made pursuant to paragraph
2 b) of this Article.
2. Each contracting party shall make arrangements for
the issuance of phytosanitary certificates in conformity
with the following provisions:
a) Inspection and other related activities leading to
issuance of phytosanitary certificates shall be carried out
only by or under the authority of the official national plant
protection organization. The issuance of phytosanitary
certificates shall be carried out by public officers who are
technically qualified and duly authorized by the official
national plant protection organization to act on its behalf
and under its control with such knowledge and information
available to those officers that the authorities of importing
contracting parties may accept the phytosanitary
certificates with confidence as dependable documents.

Article VII
Requirements in relation to imports
1. With the aim of preventing the introduction and/or
spread of regulated pests into their territories, contracting
parties shall have sovereign authority to regulate, in
accordance with applicable international agreements, the
entry of plants and plant products and other regulated
articles and, to this end, may:
a) prescribe and adopt phytosanitary measures
concerning the importation of plants, plant products and
other regulated articles, including, for example,
inspection, prohibition on importation, and treatment;
b) refuse entry or detain, or require treatment,
destruction or removal from the territory of the contracting
party, of plants, plant products and other regulated articles
or consignments thereof that do not comply with the
phytosanitary measures prescribed or adopted under
subparagraph a);
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c) prohibit or restrict the movement of regulated pests
into their territories;
d) prohibit or restrict the movement of biological
control agents and other organisms of phytosanitary
concern claimed to be beneficial into their territories.
2. In order to minimize interference with international
trade, each contracting party, in exercising its authority
under paragraph 1 of this Article, undertakes to act in
conformity with the following:
a) Contracting parties shall not, under their
phytosanitary legislation, take any of the measures
specified in paragraph 1 of this Article unless such
measures are made necessary by phytosanitary
considerations and are technically justified.
b) Contracting parties shall, immediately upon their
adoption,
publish
and
transmit
phytosanitary
requirements, restrictions and prohibitions to any
contracting party or parties that they believe may be
directly affected by such measures.
c) Contracting parties shall, on request, make available
to any contracting party the rationale for phytosanitary
requirements, restrictions and prohibitions.
d) If a contracting party requires consignments of
particular plants or plant products to be imported only
through specified points of entry, such points shall be so
selected as not to unnecessarily impede international trade.
The contracting party shall publish a list of such points of
entry and communicate it to the Secretary, any regional
plant protection organization of which the contracting
party is a member, all contracting parties which the
contracting party believes to be directly affected, and other
contracting parties upon request. Such restrictions on
points of entry shall not be made unless the plants, plant
products or other regulated articles concerned are required
to be accompanied by phytosanitary certificates or to be
submitted to inspection or treatment.
e) Any inspection or other phytosanitary procedure
required by the plant protection organization of a
contracting party for a consignment of plants, plant
products or other regulated articles offered for
importation, shall take place as promptly as possible with
due regard to their perishability.
f) Importing contracting parties shall, as soon as
possible, inform the exporting contracting party concerned
or, where appropriate, the re-exporting contracting party
concerned, of significant instances of non-compliance
with phytosanitary certification. The exporting
contracting party or, where appropriate, the reexporting
contracting party concerned, should investigate and, on
request, report the result of its investigation to the
importing contracting party concerned.
g) Contracting parties shall institute only phytosanitary
measures that are technically justified, consistent with the
pest risk involved and represent the least restrictive
measures available, and result in the minimum

2006/128. szám

impediment to the international movement of people,
commodities and conveyances.
h) Contracting parties shall, as conditions change, and
as new facts become available, ensure that phytosanitary
measures are promptly modified or removed if found to be
unnecessary.
i) Contracting parties shall, to the best of their ability,
establish and update lists of regulated pests, using
scientific names, and make such lists available to the
Secretary, to regional plant protection organizations of
which they are members and, on request, to other
contracting parties.
j) Contracting parties shall, to the best of their ability,
conduct surveillance for pests and develop and maintain
adequate information on pest status in order to support
categorization of pests, and for the development of
appropriate phytosanitary measures. This information
shall be made available to contracting parties, on request.
3. A contracting party may apply measures specified in
this Article to pests which may not be capable of
establishment in its territories but, if they gained entry,
cause economic damage. Measures taken against these
pests must be technically justified.
4. Contracting parties may apply measures specified in
this Article to consignments in transit through their
territories only where such measures are technically
justified and necessary to prevent the introduction and/or
spread of pests.
5. Nothing in this Article shall prevent importing
contracting parties from making special provision, subject
to adequate safeguards, for the importation, for the
purpose of scientific research, education, or other specific
use, of plants and plant products and other regulated
articles, and of plant pests.
6. Nothing in this Article shall prevent any contracting
party from taking appropriate emergency action on the
detection of a pest posing a potential threat to its territories
or the report of such a detection. Any such action shall be
evaluated as soon as possible to ensure that its continuance
is justified. The action taken shall be immediately reported
to contracting parties concerned, the Secretary, and any
regional plant protection organization of which the
contracting party is a member.

Article VIII
International cooperation
1. The contracting parties shall cooperate with one
another to the fullest practicable extent in achieving the
aims of this Convention, and shall in particular:
a) cooperate in the exchange of information on plant
pests, particularly the reporting of the occurrence,
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outbreak or spread of pests that may be of immediate or
potential danger, in accordance with such procedures as
may be established by the Commission;
b) participate, in so far as is practicable, in any special
campaigns for combatting pests that may seriously
threaten crop production and need international action to
meet the emergencies; and
c) cooperate, to the extent practicable, in providing
technical and biological information necessary for pest
risk analysis.
2. Each contracting party shall designate a contact
point for the exchange of information connected with the
implementation of this Convention.

Article IX
Regional plant protection organizations
1. The contracting parties undertake to cooperate with
one another in establishing regional plant protection
organizations in appropriate areas.
2. The regional plant protection organizations shall
function as the coordinating bodies in the areas covered,
shall participate in various activities to achieve the
objectives of this Convention and, where appropriate,
shall gather and disseminate information.
3. The regional plant protection organizations shall
cooperate with the Secretary in achieving the objectives of
the Convention and, where appropriate, cooperate with the
Secretary and the Commission in developing international
standards.
4. The Secretary will convene regular Technical
Consultations of representatives of regional plant
protection organizations to:
a) promote the development and use of relevant
international standards for phytosanitary measures; and
b) encourage inter-regional cooperation in promoting
harmonized phytosanitary measures for controlling pests
and in preventing their spread and/or introduction.
Article X
Standards
1. The contracting parties agree to cooperate in the
development of international standards in accordance with
the procedures adopted by the Commission.
2. International standards shall be adopted by the
Commission.
3. Regional standards should be consistent with the
principles of this Convention; such standards may be
deposited with the Commission for consideration as
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candidates for international standards for phytosanitary
measures if more broadly applicable.
4. Contracting parties should take into account, as
appropriate, international standards when undertaking
activities related to this Convention.

Article XI
Commission on Phytosanitary Measures
1. Contracting parties agree to establish the
Commission on Phytosanitary Measures within the
framework of the Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO).
2. The functions of the Commission shall be to promote
the full implementation of the objectives of the
Convention and, in particular, to:
a) review the state of plant protection in the world and
the need for action to control the international spread of
pests and their introduction into endangered areas;
b) establish and keep under review the necessary
institutional arrangements and procedures for the
development and adoption of international standards, and
to adopt international standards;
c) establish rules and procedures for the resolution of
disputes in accordance with Article XIII;
d) establish such subsidiary bodies of the Commission
as may be necessary for the proper implementation of its
functions;
e) adopt guidelines regarding the recognition of
regional plant protection organizations;
f) establish cooperation with other relevant
international organizations on matters covered by this
Convention;
g) adopt such recommendations for the implementation
of the Convention as necessary; and
h) perform such other functions as may be necessary to
the fulfilment of the objectives of this Convention.
3. Membership in the Commission shall be open to all
contracting parties.
4. Each contracting party may be represented at
sessions of the Commission by a single delegate who may
be accompanied by an alternate, and by experts and
advisers. Alternates, experts and advisers may take part in
the proceedings of the Commission but may not vote,
except in the case of an alternate who is duly authorized to
substitute for the delegate.
5. The contracting parties shall make every effort to
reach agreement on all matters by consensus. If all efforts
to reach consensus have been exhausted and no agreement
is reached, the decision shall, as a last resort, be taken by a
two-thirds majority of the contracting parties present and
voting.
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6. A member organization of FAO that is a contracting
party and the member states of that member organization
that are contracting parties shall exercise their membership
rights and fulfil their membership obligations in
accordance, mutatis mutandis, with the Constitution and
General Rules of FAO.
7. The Commission may adopt and amend, as required,
its own Rules of Procedure, which shall not be inconsistent
with this Convention or with the Constitution of FAO.
8. The Chairperson of the Commission shall convene
an annual regular session of the Commission.
9. Special sessions of the Commission shall be
convened by the Chairperson of the Commission at the
request of at least one-third of its members.
10. The Commission shall elect its Chairperson and no
more than two Vice-Chairpersons, each of whom shall
serve for a term of two years.

Article XII
Secretariat
1. The Secretary of the Commission shall be appointed
by the Director-General of FAO.
2. The Secretary shall be assisted by such secretariat
staff as may be required.
3. The Secretary shall be responsible for implementing
the policies and activities of the Commission and carrying
out such other functions as may be assigned to the
Secretary by this Convention and shall report thereon to
the Commission.
4. The Secretary shall disseminate:
a) international standards to all contracting parties
within sixty days of adoption;
b) to all contracting parties, lists of points of entry
under Article VII paragraph 2 d) communicated by
contracting parties;
c) lists of regulated pests whose entry is prohibited or
referred to in Article VII paragraph 2 i) to all contracting
parties and regional plant protection organizations;
d) information received from contracting parties on
phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions
referred to in Article VII paragraph 2 b), and descriptions
of official national plant protection organizations referred
to in Article IV paragraph 4.

2006/128. szám
Article XIII
Settlement of disputes

1. If there is any dispute regarding the interpretation or
application of this Convention, or if a contracting party
considers that any action by another contracting party is in
conflict with the obligations of the latter under Articles V
and VII of this Convention, especially regarding the basis
of prohibiting or restricting the imports of plants, plant
products or other regulated articles coming from its
territories, the contracting parties concerned shall consult
among themselves as soon as possible with a view to
resolving the dispute.
2. If the dispute cannot be resolved by the means
referred to in paragraph 1, the contracting party or parties
concerned may request the Director-General of FAO to
appoint a committee of experts to consider the question in
dispute, in accordance with rules and procedures that may
be established by the Commission.
3. This Committee shall include representatives
designated by each contracting party concerned. The
Committee shall consider the question in dispute, taking
into account all documents and other forms of evidence
submitted by the contracting parties concerned. The
Committee shall prepare a report on the technical aspects
of the dispute for the purpose of seeking its resolution. The
preparation of the report and its approval shall be
according to rules and procedures established by the
Commission, and it shall be transmitted by the
Director-General to the contracting parties concerned. The
report may also be submitted, upon its request, to the
competent body of the international organization
responsible for resolving trade disputes.
4. The contracting parties agree that the
recommendations of such a committee, while not binding
in character, will become the basis for renewed
consideration by the contracting parties concerned of the
matter out of which the disagreement arose.
5. The contracting parties concerned shall share the
expenses of the experts.
6. The provisions of this Article shall be
complementary to and not in derogation of the dispute
settlement procedures provided for in other international
agreements dealing with trade matters.

5. The Secretary shall provide translations in the
official languages of FAO of documentation for meetings
of the Commission and international standards.

Substitution of prior agreements

6. The Secretary shall cooperate with regional plant
protection organizations in achieving the aims of the
Convention.

This Convention shall terminate and replace, between
contracting parties, the International Convention

Article XIV

2006/128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

respecting measures to be taken against the Phylloxera
vastatrix of 3 November 1881, the additional Convention
signed at Berne on 15 April 1889 and the International
Convention for the Protection of Plants signed at Rome on
16 April 1929.

Article XV
Territorial application
1. Any contracting party may at the time of ratification
or adherence or at any time thereafter communicate to the
Director-General of FAO a declaration that this
Convention shall extend to all or any of the territories for
the international relations of which it is responsible, and
this Convention shall be applicable to all territories
specified in the declaration as from the thirtieth day after
the receipt of the declaration by the Director-General.
2. Any contracting party which has communicated to
the Director-General of FAO a declaration in accordance
with paragraph 1 of this Article may at any time
communicate a further declaration modifying the scope of
any former declaration or terminating the application of
the provisions of the present Convention in respect of any
territory. Such modification or termination shall take
effect as from the thirtieth day after the receipt of the
declaration by the Director-General.
3. The Director-General of FAO shall inform all
contracting parties of any declaration received under this
Article.

Article XVI
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Article XVII
Ratification and adherence

1. This Convention shall be open for signature by all
states until 1 May 1952 and shall be ratified at the earliest
possible date. The instruments of ratification shall be
deposited with the Director-General of FAO, who shall
give notice of the date of deposit to each of the signatory
states.
2. As soon as this Convention has come into force in
accordance with Article XXII it shall be open for
adherence by non-signatory states and member
organizations of FAO. Adherence shall be effected by the
deposit of an instrument of adherence with the
Director-General of FAO, who shall notify all contracting
parties.
3. When a member organization of FAO becomes a
contracting party to this Convention, the member
organization shall, in accordance with the provisions of
Article II paragraph 7 of the FAO Constitution, as
appropriate, notify at the time of its adherence such
modifications or clarifications to its declaration of
competence submitted under Article II paragraph 5 of the
FAO Constitution as may be necessary in light of its
acceptance of this Convention. Any contracting party to
this Convention may, at any time, request a member
organization of FAO that is a contracting party to this
Convention to provide information as to which, as
between the member organization and its member states, is
responsible for the implementation of any particular
matter covered by this Convention. The member
organization shall provide this information within a
reasonable time.

Supplementary agreements
Article XVIII
1. The contracting parties may, for the purpose of
meeting special problems of plant protection which need
particular attention or action, enter into supplementary
agreements. Such agreements may be applicable to
specific regions, to specific pests, to specific plants and
plant products, to specific methods of international
transportation of plants and plant products, or otherwise
supplement the provisions of this Convention.
2. Any such supplementary agreements shall come into
force for each contracting party concerned after
acceptance in accordance with the provisions of the
supplementary agreements concerned.
3. Supplementary agreements shall promote the intent
of this Convention and shall conform to the principles and
provisions of this Convention, as well as to the principles
of transparency, non-discrimination and the avoidance of
disguised restrictions, particularly on international trade.

Non-contracting parties
The contracting parties shall encourage any state or
member organization of FAO, not a party to this
Convention, to accept this Convention, and shall
encourage any non-contracting party to apply
phytosanitary measures consistent with the provisions of
this Convention and any international standards adopted
hereunder.
Article XIX
Languages
1. The authentic languages of this Convention shall be
all official languages of FAO.
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2. Nothing in this Convention shall be construed as
requiring contracting parties to provide and to publish
documents or to provide copies of them other than in the
language(s) of the contracting party, except as stated in
paragraph 3 below.
3. The following documents shall be in at least one of
the official languages of FAO:
a) information provided according to Article IV
paragraph 4;
b) cover notes giving bibliographical data on documents
transmitted according to Article VII paragraph 2 b);
c) information provided according to Article VII
paragraph 2 b), d), i) and j);
d) notes giving bibliographical data and a short
summary of relevant documents on information provided
according to Article VIII paragraph 1 a);
e) requests for information from contact points as well
as replies to such requests, but not including any attached
documents;
f) any document made available by contracting parties
for meetings of the Commission.
Article XX
Technical assistance
The contracting parties agree to promote the provision
of technical assistance to contracting parties, especially
those that are developing contracting parties, either
bilaterally or through the appropriate international
organizations, with the objective of facilitating the
implementation of this Convention.
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4. Any such proposed amendment of this Convention
shall require the approval of the Commission and shall
come into force as from the thirtieth day after acceptance
by two-thirds of the contracting parties. For the purpose of
this Article, an instrument deposited by a member
organization of FAO shall not be counted as additional to
those deposited by member states of such an organization.
5. Amendments involving new obligations for
contracting parties, however, shall come into force in
respect of each contracting party only on acceptance by it
and as from the thirtieth day after such acceptance. The
instruments of acceptance of amendments involving new
obligations shall be deposited with the Director-General of
FAO, who shall inform all contracting parties of the
receipt of acceptance and the entry into force of
amendments.
6. Proposals for amendments to the model
phytosanitary certificates set out in the Annex to this
Convention shall be sent to the Secretary and shall be
considered for approval by the Commission. Approved
amendments to the model phytosanitary certificates set out
in the Annex to this Convention shall become effective
ninety days after their notification to the contracting
parties by the Secretary.
7. For a period of not more than twelve months from an
amendment to the model phytosanitary certificates set out
in the Annex to this Convention becoming effective, the
previous version of the phytosanitary certificates shall also
be legally valid for the purpose of this Convention.
Article XXII

Article XXI
Amendment
1. Any proposal by a contracting party for the
amendment of this Convention shall be communicated to
the Director-General of FAO.
2. Any proposed amendment of this Convention
received by the Director-General of FAO from a
contracting party shall be presented to a regular or special
session of the Commission for approval and, if the
amendment involves important technical changes or
imposes additional obligations on the contracting parties,
it shall be considered by an advisory committee of
specialists convened by FAO prior to the Commission.
3. Notice of any proposed amendment of this
Convention, other than amendments to the Annex, shall be
transmitted to the contracting parties by the
Director-General of FAO not later than the time when the
agenda of the session of the Commission at which the
matter is to be considered is dispatched.

Entry into force
As soon as this Convention has been ratified by three
signatory states it shall come into force among them. It
shall come into force for each state or member
organization of FAO ratifying or adhering thereafter from
the date of deposit of its instrument of ratification or
adherence.
Article XXIII
Denunciation
1. Any contracting party may at any time give notice of
denunciation of this Convention by notification addressed
to the Director-General of FAO. The Director-General
shall at once inform all contracting parties.
2. Denunciation shall take effect one year from the date
of receipt of the notification by the Director-General of
FAO.
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ANNEX
Model Phytosanitary Certificate
No. ..............................................
Plant Protection Organization of ........................................................................................................................................
TO: Plant Protection Organization(s) of ............................................................................................................................

I. Description of Consignment
Name and address of exporter: ...........................................................................................................................................
Declared name and address of consignee: .........................................................................................................................
Number and description of packages: ................................................................................................................................
Distinguishing marks: ........................................................................................................................................................
Place of origin: ...................................................................................................................................................................
Declared means of conveyance: .........................................................................................................................................
Declared point of entry: .....................................................................................................................................................
Name of produce and quantity declared: ...........................................................................................................................
Botanical name of plants: ...................................................................................................................................................
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or
tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by
the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting
party, including those for regulated non-quarantine pests.
They are deemed to be practically free from other pests.*

II. Additional Declaration
III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment
Date ............................... Treatment ............................................. Chemical (active ingredient) ................................
Duration and temperature ............................................................... Concentration .......................................................
Additional information........................................................................................................................................................
Place of issue .................................................................................................
(Stamp of Organization)
Name of authorized officer ............................................................................
Date ...............................................................................................................
(Signature)
No financial liability with respect to this certificate shall attach to ........................................... (name of Plant Protection
Organization) or to any of its officers or representatives.*

* Optional clause.
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Model Phytosanitary Certificate for Re-Export

No. ..............................................
Plant Protection Organization of ........................................................................................................................................
(contracting party of re-export)
TO: Plant Protection Organization(s) of ............................................................................................................................
[contracting party(ies) of import]

I. Description of Consignment
Name and address of exporter: ...........................................................................................................................................
Declared name and address of consignee: .........................................................................................................................
Number and description of packages: ................................................................................................................................
Distinguishing marks: ........................................................................................................................................................
Place of origin: ...................................................................................................................................................................
Declared means of conveyance: .........................................................................................................................................
Declared point of entry: .....................................................................................................................................................
Name of produce and quantity declared: ...........................................................................................................................
Botanical name of plants: ...................................................................................................................................................
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above ...................................... were
imported into (contracting party of re-export) ........................................ from .................................. (contracting party
of origin) covered by Phytosanitary Certificate No. ..................................................... *original [...] certified true copy
[...] of which is attached to this certificate; that they are packed [...] repacked [...] in original [...] new [...] containers, that
based on the original phytosanitary certificate [...] and additional inspection [...], they are considered to conform with
the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage
in .......................................... (contracting party of re-export), the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.

II. Additional Declaration
III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment
Date ............................... Treatment ............................................. Chemical (active ingredient) ................................
Duration and temperature ............................................................... Concentration .......................................................
Additional information .......................................................................................................................................................
Place of issue ................................................................................................
(Stamp of Organization)
Name of authorized officer ...........................................................................
Date ...............................................................................................................
(Signature)
No financial liability with respect to this certificate shall attach to ........................................... (name of Plant Protection
Organization) or to any of its officers or representatives.**

* Insert tick in appropriate [...] boxes.
** Optional clause.
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Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény
(A FAO Konferencia 1997. novemberi, 29. ülésszakán
elfogadott új, módosított szöveg)
Bevezetés
A szerzõdõ felek
– felismerve a nemzetközi együttmûködés szükségességét a növények és növényi termékek károsítói elleni védekezésben és azok nemzetközi elterjedésének megakadályozásában, különösképpen a veszélyeztetett területekre
való behurcolásuk megakadályozásában,
– felismerve, hogy a növényegészségügyi intézkedéseknek szakmailag indokoltaknak, áttekinthetõknek kell
lenniük, és nem lehet azokat olyan módon alkalmazni,
hogy akár önkényes, akár pedig indokolatlan megkülönböztetést vagy burkolt korlátozást jelentsenek, különösen
a nemzetközi kereskedelem vonatkozásában,
– biztosítani kívánva a fenti célok elérésére irányuló intézkedések szoros koordinálását,
– gondoskodni kívánva az összehangolt növényegészségügyi intézkedések kidolgozására és alkalmazására alkalmas keret létrehozásáról és ennek érdekében nemzetközi szabványok kidolgozásáról,
– figyelembe véve a növényvédelemre, az ember és az
állat egészsége valamint a környezet védelmére nézve
irányadó, nemzetközileg elfogadott alapelveket, és
– figyelembe véve a multilaterális kereskedelmi tárgyalások uruguay-i fordulójának eredményeként megkötött egyezményeket, beleértve az állategészségügyi és növényegészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló
egyezményt,
elfogadták a következõket:
I. cikk
Cél és felelõsség
1. Annak érdekében, hogy közös és eredményes lépéseket lehessen tenni a növények és növényi termékek károsítóinak elterjedése és behurcolása ellen, és elõ lehessen
mozdítani az ellenük való védekezésre alkalmas megfelelõ
intézkedéseket, a szerzõdõ felek vállalják, hogy elfogadják azokat a jogszabályi, szakmai és igazgatási intézkedéseket, amelyeket a jelen Egyezmény és annak XVI. cikke
értelmében kötött kiegészítõ megállapodások tartalmaznak.
2. Valamennyi szerzõdõ fél az egyéb nemzetközi szerzõdések értelmében vállalt kötelezettségeinek egyidejû
fenntartásával felelõsséget vállal azért, hogy saját területén teljesítse a jelen Egyezménybõl fakadó valamennyi
elõírást.
3. A jelen Egyezménybõl származó elõírások teljesítéséért viselt felelõsség a FAO tagszervezetei, és olyan tag-
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államai között, amelyek egyúttal szerzõdõ felek, ezek hatásköreinek megfelelõen oszlik meg.
4. Ahol szükséges, a jelen Egyezmény rendelkezéseit a
szerzõdõ felek tekinthetik úgy, mint amelyek a növényeken és növényi termékeken túlmenõen kiterjednek a tároló
helyekre, csomagolásra, szállításra, csomagolóanyagra,
göngyölegre, a talajra és bármely más olyan szervezetre,
tárgyra vagy anyagra, amely alkalmas arra, hogy növényi
károsítóknak búvóhelyet nyújtson, vagy azokat terjessze,
különösen a nemzetközi fuvarozásban.

II. cikk
Meghatározások
1. A jelen Egyezmény céljai szempontjából az alábbi
kifejezések jelentése a következõ:
„Alacsony fertõzöttségû terület”: az illetékes hatóság
által meghatározott olyan terület, pl. ország, országrész,
vagy több ország területe vagy részei, ahol egy adott károsító alacsony szinten fordul elõ, és ahol hatékony felderítési rendszert mûködtetnek, védekezési vagy felszámolási
intézkedést hajtanak végre.
„Bizottság”: a XI. cikk értelmében létrehozott, Növényegészségügyi Intézkedésekkel foglalkozó Bizottság.
„Veszélyeztetett terület”: olyan terület, amelyen az ökológiai tényezõk elõsegítik azon károsítók megtelepedését,
amelyeknek jelenléte az adott területen gazdasági szempontból jelentõs veszteségeket okoz.
„Megtelepedés”: a károsító bekerülése utáni belátható
jövõben annak folyamatos jelenléte egy adott területen.
„Összehangolt növényegészségügyi intézkedések”: a
szerzõdõ felek által a nemzetközi szabványok alapján
meghatározott növényegészségügyi intézkedések.
„Nemzetközi szabványok”: a X. cikk 1. és 2. pontjának
megfelelõen kidolgozott nemzetközi szabványok.
„Behurcolás”: a károsító bekerülése, mely annak megtelepedéséhez vezet.
„Károsító”: a növényre vagy növényi termékre káros
bármely növény, állat vagy kórokozó faj, törzs, vagy
biotípus.
„Károsító veszélyességi elemzés”: biológiai vagy
más tudományos és gazdasági bizonyítékok értékelésének folyamata annak meghatározására, hogy egy károsító vizsgálatkötelezett legyen-e, és az ellene végrehajtandó növényegészségügyi intézkedések milyen szigorúak legyenek.
„Növényegészségügyi intézkedés”: bármely törvény,
elõírás vagy hatósági eljárás, melynek célja a károsító behurcolásának és/vagy terjedésének megakadályozása.
„Növényi termék”: növényi eredetû feldolgozatlan
anyag (ideértve a szemes terményt is) és azok a feldolgozott anyagok, melyek természetüknél vagy a feldolgozás
jellegénél fogva a károsító behurcolásának és terjedésének
veszélyét jelenthetik.
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„Növények”: élõ növények és azok részei, a magvakat
és genetikai alapanyagot is ideértve.
„Karantén (zárlati) károsító”: a veszélyeztetett területen
potenciális gazdasági jelentõségû károsító, amely ott még
nem fordul elõ vagy elõfordul, de nem terjedt el és hatósági védekezést folytatnak ellene.
„Regionális szabványok”: a regionális növényvédelmi
szervezet által tagjai számára útmutatóként kidolgozott
szabványok.
„Vizsgálatköteles áru”: olyan növény, növényi termék,
tároló hely, csomagolóanyag, szállítóeszköz, tárolóeszköz, talaj és bármely egyéb szervezet vagy anyag, amelyekben a károsító megtelepedhet vagy amely a károsító
terjedését elõsegíti, amelynek hatására növényegészségügyi intézkedést hoznak, különösen ott, ahol a nemzetközi
szállítás szerepet játszik.
„Vizsgálatköteles nem-karantén (nem-zárlati) károsító”: olyan nem-karantén (nem-zárlati) károsító, amelynek
jelenléte a telepítésre szánt növényekben gazdaságilag elfogadhatatlan mértékben befolyásolja e növények tervezett felhasználását, és amely ennek megfelelõen vizsgálatköteles az importáló szerzõdõ fél területén.
„Vizsgálatköteles károsító”: Karantén (zárlati) károsító vagy vizsgálatköteles nem-karantén (nem-zárlati)
károsító.
„Titkár”: a Bizottságnak a XII. cikk értelmében kinevezett Titkára.
„Szakmailag indokolt”: megfelelõ károsító veszélyességi elemzés vagy – ahol lehet – a rendelkezésre álló tudományos információk más, ezzel összehasonlítható vizsgálata és értékelése alapján indokolt.
2. A jelen cikkben szereplõ meghatározások – minthogy azok a jelen Egyezményben való alkalmazásra korlátozódnak – nem tekinthetõk úgy, mint amelyek a szerzõdõ
felek belföldi jogszabályai vagy rendelkezései értelmében
meghatározott definíciókat érintenék.

III. cikk
Összefüggés más nemzetközi szerzõdésekkel
Jelen Egyezmény nem érinti a szerzõdõ felekre a vonatkozó nemzetközi szerzõdések alapján háruló kötelezettségeket, illetve jogokat.

IV. cikk
Az országos növényvédelemi hálózat szervezeti
kérdéseivel összefüggõ általános rendelkezések
1. Valamennyi szerzõdõ fél, a tõle telhetõ legnagyobb
mértékben gondoskodik hivatalos országos növényvédelmi szervezet felállításáról, amelynek fõ feladatkörét a jelen cikk határozza meg.
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2. A hivatalos országos növényvédelmi szervezet feladatkörei közé tartoznak a következõk:
a) az importáló szerzõdõ fél növényegészségügyi elõírásaival összefüggõ bizonyítványok kiadása, növények,
növényi termékek és egyéb vizsgálatköteles áru szállítmányokhoz;
b) a fejlõdõ növények felügyelete, beleértve mind a
megmûvelt területeket (egyebek között táblákat, ültetvényeket, faiskolákat, kerteket, üvegházakat és laboratóriumokat), mind pedig a vadon élõ flórát, továbbá a tároló helyeken vagy szállítóeszközökön levõ növényeket és növényi termékeket, különösen azzal a céllal, hogy jelenteni lehessen az ilyen károsítók elõfordulását, gócszerû megjelenését és terjedését, illetve ezen károsítók elleni védekezést, beleértve a VIII. cikk 1. a) bekezdésében hivatkozott
jelentést;
c) a nemzetközi kereskedelemben szállított növény- és
növényi termék-szállítmányok és – ahol szükséges –
egyéb vizsgálatköteles áruk vizsgálata, különösen a károsítók behurcolásának és/vagy elterjedésének megakadályozása céljából;
d) a nemzetközi kereskedelemben szállított növény-,
növényi termék és egyéb vizsgálatköteles áruszállítmányok fertõtlenítése, a növényegészségügyi elõírások teljesítése céljából;
e) a veszélyeztetett területek védelme és a károsító-mentes területek, illetve alacsony fertõzöttségû területek kijelölése, fenntartása és felügyelete;
f) a károsító veszélyességi elemzések elvégzése;
g) annak biztosítása megfelelõ eljárásokkal, hogy a
szállítmányok növényegészségügyi biztonsága az
összetétel, a helyettesítés és az újrafertõzõdés vonatkozásában fennmaradjon a bizonyítvány kiadása után az
export elõtt; és
h) a személyzet továbbképzése és felkészültségének
növelése.
3. A szerzõdõ felek kötelesek legjobb képességeik szerint megtenni a következõ intézkedéseket:
a) információ terjesztése a szerzõdõ fél területén a vizsgálatköteles károsítók, valamint a fellépésük megakadályozása és az ellenük való védekezés eszközei tekintetében;
b) kutatás és vizsgálat a növényvédelem terén;
c) növényegészségügyi elõírások kiadása; és
d) egyéb olyan funkciók ellátása, amelyek a jelen
Egyezmény végrehajtása szempontjából szükségesek lehetnek.
4. Minden szerzõdõ fél köteles leírást adni hivatalos országos növényvédelmi szervezetérõl, és az ilyen szervezetben bekövetkezett minden változásról a Titkárnak. A
szerzõdõ felek kötelesek leírást adni növényvédelmi szervezetükrõl más szerzõdõ felek számára, az utóbbiak kérelmére.
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V. cikk

Növényegészségügyi bizonyítvány kiadásának
rendszere
1. Minden szerzõdõ fél köteles megszervezni a növényegészségügyi bizonyítvány kiadásának rendszerét azzal a céllal, hogy az exportált növények, növényi termékek
és más vizsgálatköteles áruk, illetve ezek szállítmányai
megfeleljenek a jelen cikk 2. b) bekezdése értelmében kiállítandó igazoló nyilatkozatnak.
2. Minden szerzõdõ fél köteles gondoskodni arról,
hogy a növényegészségügyi bizonyítványok kiadása a következõ elõírásoknak megfelelõen történjen:
a) A növényegészségügyi bizonyítványok kiadását
eredményezõ vizsgálatok és egyéb kapcsolódó tevékenységek kizárólag a hivatalos országos növényvédelmi szervezet által, vagy annak felügyelete alatt végezhetõk el. A
növényegészségügyi bizonyítvány kiadását olyan köztisztviselõknek kell végezniük, akik megfelelõ szakmai
képzettséggel rendelkeznek, és kellõ felhatalmazást kaptak a hivatalos országos növényvédelmi szervezettõl arra
vonatkozóan, hogy annak nevében és irányítása alatt tevékenykedjenek, az ilyen köztisztviselõk rendelkezésére álló
ismeretanyag és információ birtokában, oly módon, hogy
az importáló szerzõdõ felek hatóságai a növényegészségügyi bizonyítványt hiteles okmányként bizalommal elfogadhassák.
b) A növényegészségügyi bizonyítványt – vagy elektronikus megfelelõjét, ha azt az érintett importáló szerzõdõ
fél elfogadja – a jelen Egyezmény Mellékletében bemutatott minta szerint kell megszövegezni. A bizonyítványt a
megfelelõ nemzetközi szabványok figyelembevételével
kell kitölteni és kiadni.
c) Nem hitelesített módosítások vagy törlések érvénytelenné teszik a bizonyítványt.
3. Mindegyik szerzõdõ fél vállalja, hogy nem írja elõ a
területére behozott növény- vagy növényi termék- vagy
egyéb vizsgálatköteles áru szállítmányokhoz olyan növényegészségügyi bizonyítványok kiadását, amelyek nincsenek összhangban a jelen Egyezmény Mellékletében
szereplõ mintákkal. A kiegészítõ nyilatkozatra vonatkozó
elõírásoknak a szakmailag indokolt mértékre kell korlátozódniuk.

VI. cikk
Vizsgálatköteles károsítók
1. A szerzõdõ felek növényegészségügyi intézkedéseket írhatnak elõ a vizsgálatköteles károsítókra, valamint a
vizsgálatköteles nem-karantén károsítókra, feltéve, hogy
az intézkedések:
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a) nem szigorúbbak, mint az ugyanilyen károsítókra alkalmazott intézkedések, ha ilyen károsítók az importáló
szerzõdõ fél területén jelen vannak; és
b) arra korlátozódnak, ami szükséges a növények
egészségének védelme és/vagy a szándékolt felhasználás
biztonsága szempontjából, és az érintett szerzõdõ fél azokat szakmailag indokolni képes.
2. A szerzõdõ felek nem írhatnak elõ növényegészségügyi intézkedéseket a nem vizsgálatköteles károsítókra.

VII. cikk
Importelõírások
1. A vizsgálatköteles károsítók behurcolásának
és/vagy területükön történõ elterjedésének megelõzésére a
szerzõdõ felek teljes hatósági jogkörrel rendelkeznek a növények, növényi termékek és egyéb vizsgálatköteles áruk
beléptetésének a megfelelõ nemzetközi egyezményekkel
összhangban történõ szabályozására, és ebbõl a célból:
a) növényegészségügyi intézkedéseket írhatnak elõ és vezethetnek be a növények, növényi termékek és egyéb vizsgálatköteles áruk bevitelére, beleértve például a növényegészségügyi vizsgálatot, az import tilalmát és a kezelést;
b) megtagadhatják a beléptetést vagy feltartóztathatják
a szállítmányt, illetve elõírhatják a kezelést, a megsemmisítést, vagy a szerzõdõ fél területérõl történõ eltávolítást
olyan növények, növényi termékek és egyéb vizsgálatköteles áruk vagy azok szállítmányai vonatkozásában, amelyek nem felelnek meg az a) bekezdés alapján elõírt vagy
bevezetett növényegészségügyi intézkedéseknek;
c) megtilthatják vagy korlátozhatják a vizsgálatköteles
károsítók területükre történõ szállítását;
d) megtilthatják vagy korlátozhatják a biológiai védekezésre alkalmas anyagok és más növényegészségügyi
szempontból hasznosnak tekintett élõ szervezetek területükre történõ szállítását.
2. A nemzetközi kereskedelem akadályozásának minimálisra csökkentése érdekében minden szerzõdõ fél vállalja, hogy jelen cikk 1. bekezdésében foglalt jogkörének
gyakorlása során a következõ elveknek megfelelõen jár el:
a) A szerzõdõ felek csak abban az esetben tesznek a jelen cikk 1. bekezdésében leírt bármely intézkedést növényegészségügyi jogszabályaik keretében, ha az ilyen intézkedéseket növényegészségügyi megfontolások szükségessé teszik és azok szakmailag indokolhatók.
b) A szerzõdõ felek a növényegészségügyi elõírásokat,
korlátozásokat és tilalmakat meghozásuk után haladéktalanul tudomására hozzák minden olyan szerzõdõ félnek,
amelyrõl úgy vélik, hogy az ilyen intézkedések által közvetlenül érintett lehet.
c) A szerzõdõ felek kérelemre bármely szerzõdõ fél
számára megindokolják a növényegészségügyi elõírásokat, korlátozásokat és tilalmakat.
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d) Ha valamely szerzõdõ fél elõírja, hogy meghatározott növények vagy növényi termékek szállítmányait csak
kijelölt belépési állomásokon keresztül lehet importálni,
azokat úgy kell kiválasztani, hogy ne akadályozzák szükségtelenül a nemzetközi kereskedelmet. A szerzõdõ fél köteles az ilyen belépési állomások jegyzékét közzétenni és
közölni a Titkárral, minden olyan regionális növényvédelmi szervezettel, amelynek a szerzõdõ fél tagja, minden
olyan szerzõdõ féllel, amelyrõl a szerzõdõ fél úgy véli,
hogy közvetlenül érintett, és kérelemre más szerzõdõ felekkel. A belépési állomásokra vonatkozó ilyen korlátozásokat csak akkor lehet bevezetni, ha az érintett növényeket, növényi termékeket vagy más, vizsgálatköteles árut
növényegészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni, vagy
amelyeket vizsgálatnak, illetve kezelésnek kell alávetni.
e) Minden olyan vizsgálatot vagy egyéb növényegészségügyi eljárást, amelyet a szerzõdõ fél növényvédelmi
szervezete elõír valamely növény, növényi termék vagy
egyéb vizsgálatköteles áru szállítmányára, a lehetõ legrövidebb idõn belül végre kell hajtani, kellõképpen figyelembe véve az ilyen áruk romlandó jellegét.
f) Az importáló szerzõdõ felek kötelesek a lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatni az érintett exportáló – vagy
ha arra van szükség, az érintett reexportáló – szerzõdõ felet
minden olyan jelentõs esetrõl, amikor a növényegészségügyi bizonyítványban foglaltak nem feleltek meg a valóságnak. Az exportáló – vagy a reexportáló – szerzõdõ fél
köteles vizsgálatot lefolytatni, és kérelemre közölni a vizsgálat eredményeit az érdekelt importáló szerzõdõ féllel.
g) A szerzõdõ felek csak olyan növényegészségügyi intézkedéseket vezethetnek be, amelyek szakmailag indokoltak, összhangban állnak a fennálló károsító veszélyességgel, és a lehetséges legkevésbé korlátozó intézkedéseket képezik, illetve minimális mértékben hátráltatják a személyek, áruk és jármûvek nemzetközi mozgását.
h) A szerzõdõ felek kötelesek gondoskodni arról, hogy
ha a feltételek megváltoznak és új tények állnak rendelkezésre, a növényegészségügyi intézkedéseket haladéktalanul módosítják, vagy megszüntetik, ha szükségtelennek
bizonyulnak.
i) A szerzõdõ felek legjobb képességeik szerint kötelesek a vizsgálatköteles károsítók jegyzékét összeállítani és
vezetni, a tudományos elnevezések használatával és kötelesek az ilyen jegyzékeket rendelkezésre bocsátani a Titkárnak, annak a regionális növényvédelmi szervezetnek,
amelynek tagjai, és kérelemre más szerzõdõ feleknek.
j) A szerzõdõ felek kötelesek legjobb képességeik szerint károsító felderítési rendszert mûködtetni, megfelelõ
információt gyûjteni és nyilvántartást vezetni a károsító
helyzetérõl annak érdekében, hogy elõsegítsék a károsítók
besorolását és megfelelõ növényegészségügyi intézkedések kidolgozását. Az ilyen információt kérésre a szerzõdõ
felek rendelkezésére kell bocsátani.
3. A szerzõdõ felek életbe léptethetnek a jelen cikkben
meghatározott intézkedéseket olyan károsítók ellen is,
amelyek nem képesek a területükön megtelepedni, de
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amelyek, ha bekerülnek e területekre, ott gazdasági kárt
okoznak. Az ilyen károsítók elleni intézkedéseknek szakmailag indokoltaknak kell lenniük.
4. A szerzõdõ felek csak abban az esetben alkalmazhatnak a jelen cikkben elõírt intézkedéseket a területükön átmenõ szállítmányokkal kapcsolatban, ha az ilyen intézkedések szakmailag indokoltak és szükségesek a károsítók
behurcolásának és/vagy elterjedésének megelõzése érdekében.
5. A jelen cikk semmilyen tekintetben nem akadályozhatja az importáló szerzõdõ feleket abban, hogy különleges intézkedéseket tegyenek – megfelelõ biztosítékok
mellett – növényeknek, növényi termékeknek és egyéb
vizsgálatköteles áruknak, továbbá növényi károsítóknak
tudományos kutatás, oktatás vagy egyéb speciális felhasználás céljából történõ behozatalára vonatkozóan.
6. A jelen cikk semmilyen tekintetben nem akadályozhatja meg a szerzõdõ feleket abban, hogy megfelelõ sürgõsségi intézkedéseket tegyenek olyan károsító kimutatása esetén, amely potenciális veszélyt jelent területükre
nézve, illetve nem tilthatja az ilyen kimutatás bejelentését.
Minden ilyen intézkedést a lehetõ legrövidebb idõn belül
értékelni kell annak biztosítására, hogy további fenntartása indokolt. A meghozott intézkedésrõl haladéktalanul jelentést kell tenni az érintett szerzõdõ feleknek, a Titkárnak, és minden olyan regionális növényvédelmi szervezetnek, amelynek a szerzõdõ fél tagja.

VIII. cikk
Nemzetközi együttmûködés
1. A szerzõdõ felek együttmûködnek egymással a gyakorlatilag lehetséges legnagyobb mértékben a jelen
Egyezmény céljainak megvalósítása érdekében, így különösen:
a) együttmûködnek a növényi károsítókra vonatkozó
információk cseréjében, különösen az azonnali vagy potenciális veszélyt hordozó károsítók elõfordulásának, gócszerû megjelenésének, vagy elterjedésének jelentésében, a
Bizottság által esetleg kidolgozott ilyen eljárásokkal összhangban;
b) a gyakorlatilag lehetséges legteljesebb mértékben
részt vesznek minden olyan speciális kampányban, amelynek célja az olyan károsítók elleni küzdelem, amelyek súlyosan fenyegethetik növénytermesztésüket, és nemzetközi lépéseket tesznek szükségessé a rendkívüli helyzetek
megoldása céljából; és
c) a gyakorlatilag lehetséges mértékben együttmûködnek a károsító veszélyességi elemzéshez szükséges szakmai és biológiai információk átadásában.
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2. Mindegyik szerzõdõ fél köteles kijelölni egy összekötõt a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos információcsere céljából.

IX. cikk
Regionális növényvédelmi szervezetek
1. A szerzõdõ felek vállalják, hogy együttmûködnek
egymással a megfelelõ területeken mûködõ regionális növényvédelmi szervezetek létrehozásában.
2. A regionális növényvédelmi szervezetek összehangoló szervként mûködnek az érintett területeken, részt
vesznek a jelen Egyezmény céljainak elérésével összefüggõ különbözõ tevékenységekben, és ahol szükséges, információt gyûjtenek és terjesztenek.
3. A regionális növényvédelmi szervezetek együttmûködnek a Titkárral az Egyezmény céljainak elérése
érdekében, és – ahol szükséges – együttmûködnek a Titkárral és a Bizottsággal nemzetközi szabványok kidolgozásában.
4. A Titkár rendszeres szakmai konzultációkat hív
össze a regionális növényvédelmi szervezetek képviselõinek részvételével a következõ célokból:
a) a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
megfelelõ nemzetközi szabványok kidolgozásának és alkalmazásának elõmozdítása; és
b) a régióközi együttmûködés ösztönzése a károsítók
elleni védekezésre, valamint terjedésük és/vagy behurcolásuk megakadályozására irányuló összehangolt növényegészségügyi intézkedések elõmozdításában.
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XI. cikk

A Növényegészségügyi Intézkedésekkel foglalkozó
Bizottság
1. A szerzõdõ felek hozzájárulnak a Növényegészségügyi Intézkedésekkel foglalkozó Bizottság felállításához
az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezetének (FAO) keretei között.
2. A Bizottság feladata, hogy elõmozdítsa az Egyezmény céljainak teljes körû megvalósítását, és konkrétan:
a) megvizsgálja a növényvédelem helyzetét a világban,
és azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek a károsítók nemzetközi terjedésének visszaszorítására,
illetve a veszélyeztetett területekre történõ behurcolásának
megakadályozására;
b) létrehozza és felügyelje a szükséges intézményi
megoldásokat és eljárásokat a nemzetközi szabványok kidolgozására és bevezetésére, továbbá bevezesse a nemzetközi szabványokat;
c) kidolgozza a vitás kérdések megoldására szolgáló
szabályokat és eljárásokat a XIII. cikknek megfelelõen;
d) létrehozza a Bizottság olyan kiegészítõ testületeit,
amelyek szükségesek lehetnek a funkciók megfelelõ megvalósításához;
e) elfogadja az irányelveket a regionális növényvédelmi szervezetek elismeréséhez;
f) együttmûködést létesítsen más jelentõs nemzetközi
szervezetekkel a jelen Egyezményben tárgyalt kérdésekben;
g) elfogadja szükség szerint az Egyezmény végrehajtására vonatkozó ajánlásokat; és
h) lásson el egyéb olyan funkciókat, amelyek szükségesek a jelen Egyezmény céljainak a megvalósításához.
3. A bizottsági tagság minden szerzõdõ fél elõtt nyitva áll.

X. cikk
Szabványok
1. A szerzõdõ felek vállalják, hogy együttmûködnek a
nemzetközi szabványok kidolgozásában, a Bizottság által
elfogadott eljárásoknak megfelelõen.
2. A nemzetközi szabványokat a Bizottság fogadja el.
3. A regionális szabványoknak összhangban kell állniuk a jelen Egyezmény elveivel; az ilyen szabványokat
be kell nyújtani a Bizottsághoz annak érdekében, hogy
azokat, ha szélesebb körben is alkalmazhatóak, javaslatként figyelembe lehessen venni növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványok kidolgozásánál.
4. A szerzõdõ felek, ahol szükséges, kötelesek figyelembe venni a nemzetközi szabványokat, amikor a jelen
Egyezménnyel összefüggõ tevékenységeket végeznek.

4. Minden szerzõdõ fél egy küldöttel képviseltetheti
magát a Bizottság ülésein, akinek kíséretében megjelenhet
egy pótképviselõ, továbbá szakértõk és tanácsadók. A pótképviselõ, a szakértõk és a tanácsadók részt vehetnek a Bizottság ülésein, de nincs szavazati joguk, kivéve az olyan
pótképviselõt, aki kellõ felhatalmazással rendelkezik a
küldött helyettesítésére.
5. A szerzõdõ felek minden erõfeszítést megtesznek
annak érdekében, hogy valamennyi kérdésben konszenzusos megállapodásra jussanak. Ha a konszenzus elérésére
irányuló valamennyi erõfeszítés kudarcot vallott és nem
sikerült megállapodásra jutni, a döntést végsõ megoldásként a jelenlevõ és szavazó szerzõdõ felek kétharmados
többségével lehet meghozni.
6. A FAO olyan tagszervezete, amely szerzõdõ fél, és
ennek a tagszervezetnek a tagállamai, amelyek szerzõdõ
felek, a FAO Alapszabályának és általános szabályainak
megfelelõen, mutatis mutandis, gyakorolják a tagsággal
járó jogaikat, és teljesítik az azzal járó kötelezettségeiket.
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7. A Bizottság szükség szerint elfogadhatja és módosíthatja saját Eljárásrendjét, amely azonban nem állhat ellentétben a jelen Egyezménnyel, vagy a FAO Alapszabályával.
8. A Bizottság elnöke évente összehívja a Bizottság
rendes ülésszakát.
9. A Bizottság rendkívüli ülésszakait a Bizottság elnöke hívja össze a tagok legalább egyharmadának kérésére.
10. A Bizottság elnököt és legfeljebb két alelnököt választ, akiknek mindegyike két évig tölti be tisztségét.

XII. cikk
Titkárság
1. A Bizottság Titkárát a FAO Fõigazgatója jelöli ki.
2. A Titkár munkáját szükség szerinti létszámú titkárság segíti.
3. A Titkár felelõs a Bizottság stratégiájának és tevékenységének megvalósításáért és egyéb olyan funkciók ellátásáért, amelyeket a jelen Egyezmény ruház rá, és errõl
jelentést tesz a Bizottságnak.
4. A Titkár köteles eljuttatni az érdekeltekhez:
a) a nemzetközi szabványokat valamennyi szerzõdõ
félnek, az elfogadástól számított hatvan napon belül;
b) a szerzõdõ felek által a VII. cikk 2. d) bekezdése értelmében közölt belépési állomások listáját valamennyi
szerzõdõ félnek;
c) azoknak a vizsgálatköteles károsítóknak a listáját,
amelyek bekerülése tilos, vagy amelyekre a VII. cikk
2. i) bekezdése hivatkozik, valamennyi szerzõdõ félnek
és regionális növényvédelmi szervezetnek;
d) a szerzõdõ felektõl a VII. cikk 2. b) bekezdésében hivatkozott növényegészségügyi elõírásokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó információt, továbbá a hivatalos nemzeti növényvédelmi szervezetekrõl adott leírást,
ahogy arra a IV. cikk 4. bekezdése hivatkozik.
5. A Titkár gondoskodik a bizottsági értekezletek dokumentációjának és a nemzetközi szabványoknak a FAO
hivatalos nyelveire történõ lefordításról.
6. A Titkár együttmûködik a regionális növényvédelmi
szervezetekkel az Egyezmény céljainak megvalósításában.

XIII. cikk
Vitás kérdések rendezése
1. Ha bármilyen vita merül fel a jelen Egyezmény értelmezésében vagy alkalmazásában, vagy ha valamely
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szerzõdõ fél úgy véli, hogy egy másik szerzõdõ fél valamely lépése ellentétben áll az utóbbira a jelen Egyezmény V. és VII. cikke értelmében háruló kötelezettségekkel, különösen a területérõl származó növények
vagy egyéb vizsgálatköteles áruk importjára hozott tilalmak vagy korlátozások megalapozottságát illetõen,
akkor az érintett szerzõdõ felek a lehetõ legrövidebb
idõn belül megbeszélést folytatnak egymás között a vitás kérdések megoldása céljából.
2. Ha a vitás kérdés nem oldható meg az 1. bekezdésben említett eszközökkel, az érintett szerzõdõ fél vagy felek kérhetik a FAO Fõigazgatóját, hogy nevezzen ki szakértõi bizottságot a vitatott kérdés megvizsgálására, a Bizottság által megállapítható szabályokkal és eljárásokkal
összhangban.
3. Ennek a szakértõi bizottságnak tagjai az érintett szerzõdõ felek által kijelölt képviselõk. A szakértõi bizottság
megtárgyalja a vitatott kérdést, figyelembe véve minden
olyan dokumentumot és egyéb bizonyítékot, amelyet az
érintett szerzõdõ felek benyújtanak. A szakértõi bizottság
jelentést készít a vitatott kérdés szakmai vonatkozásairól a
probléma megoldása érdekében. A jelentés elkészítésének
és jóváhagyásának a Bizottság által meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban kell történnie, és ezt a
Fõigazgatónak továbbítania kell az érintett szerzõdõ feleknek. A jelentést a kereskedelmi viták megoldásában illetékes nemzetközi szervezet kérésére ez utóbbinak is meg lehet küldeni.
4. A szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy az
ilyen szakértõi bizottság ajánlásai nem kötelezõ erejûek
ugyan, de a további tárgyalások alapját képezik az érintett
szerzõdõ felek számára annak a kérdésnek a megvitatásában, amelyrõl a véleménykülönbség kialakult.
5. Az érintett szerzõdõ felek közösen viselik a szakértõk költségeit.
6. A jelen cikk rendelkezései kiegészítik a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó egyéb nemzetközi egyezmények
által elõírt vitarendezési eljárásokat, de nem csökkenthetik
azok követelményeit.

XIV. cikk
A korábbi egyezmények megszûnése
és helyettesítése
A jelen Egyezmény megszünteti és helyettesíti a szerzõdõ felek által a Phylloxera vastatrix elleni intézkedésekrõl
hozott 1881. november 3-i nemzetközi Egyezményt, a
Bernben 1889. április 15-én aláírt kiegészítõ Egyezményt
és a növényvédelemrõl Rómában 1929. április 16-án aláírt
nemzetközi Egyezményt.
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XV. cikk

XVII. cikk

Területi alkalmazás

Ratifikálás és csatlakozás

1. Bármely szerzõdõ fél a ratifikálás vagy a csatlakozás
idõpontjában, vagy bármely késõbbi idõpontban közölhet
a FAO Fõigazgatójával olyan nyilatkozatot, amelynek értelmében jelen Egyezmény kiterjed mindazokra a területeire, amelyeknek nemzetközi kapcsolataiért az adott tagállam a felelõs, és jelen Egyezmény a nyilatkozatnak a Fõigazgató által történt átvételétõl számított harmincadik napon lép hatályba a nyilatkozatban meghatározott valamennyi terület vonatkozásában.
2. Minden olyan szerzõdõ fél, amely megküldte a FAO
Fõigazgatójának a jelen cikk 1. bekezdésének megfelelõ
nyilatkozatot, bármely idõpontban tehet további nyilatkozatot, amely módosítja korábbi nyilatkozatainak területi
hatályát vagy megszünteti a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását bármely terület tekintetében. Az ilyen
módosítás vagy megszüntetés a nyilatkozatnak a Fõigazgató által történt átvételétõl számított harmincadik napon
lép hatályba.
3. A FAO Fõigazgatója tájékoztatja az összes szerzõdõ felet a jelen cikk értelmében kapott minden nyilatkozatról.

1. A jelen Egyezményt 1952. május 1-jéig minden állam aláírhatja és azt a lehetõ legrövidebb idõn belül ratifikálnia kell. A ratifikálásról szóló okmányokat a FAO Fõigazgatójánál kell letétbe helyezni, aki értesítést küld a letétbe helyezés idõpontjáról valamennyi aláíró államnak.
2. Mihelyt jelen Egyezmény a XXII. cikknek megfelelõen hatályba lép, nyitva áll a csatlakozásra a nem-aláíró
államok és a FAO tagszervezetei számára. A csatlakozást
az errõl szóló okmánynak a FAO Fõigazgatójánál való letétbe helyezésével kell végrehajtani, aki értesíti az összes
szerzõdõ felet.
3. Amikor a FAO valamely tagszervezete a jelen
Egyezmény szerzõdõ felévé válik, a tagszervezet csatlakozásának idõpontjában köteles a FAO Alapszabály II. cikk
7. bekezdésében foglalt rendelkezéseinek megfelelõen közölni a FAO Alapszabályának II. cikke 5. bekezdése értelmében az illetékességi nyilatkozathoz csatolt olyan módosításokat vagy pontosításokat, amelyek szükségessé válhatnak a jelen Egyezmény elfogadása következtében. Jelen Egyezmény valamennyi szerzõdõ fele bármely idõpontban felkérheti a FAO jelen Egyezményt aláíró tagszervezetét, hogy bocsásson rendelkezésére információt
arra vonatkozóan, hogy a szervezet és tagállamai közül
melyik felelõs a jelen Egyezmény hatáskörébe tartozó valamely vitás ügy elintézéséért. A tagszervezet ésszerû idõn
belül megadja ezt a tájékoztatást.

XVI. cikk
XVIII. cikk
Kiegészítõ megállapodások
Nem-szerzõdõ felek
1. A szerzõdõ felek az olyan speciális növényvédelmi
problémák megoldása céljából, amelyek különös figyelmet vagy intézkedéseket igényelnek, kiegészítõ megállapodásokat kötnek. Az ilyen megállapodások vonatkozhatnak meghatározott régiókra, meghatározott károsítókra,
meghatározott növényekre és növényi termékekre, a növények és növényi termékek nemzetközi forgalmában alkalmazott konkrét módszerekre, vagy más módon egészíthetik ki a jelen Egyezmény rendelkezéseit.
2. Minden ilyen kiegészítõ megállapodás az után lép
hatályba az érintett szerzõdõ felek között, miután azt a szóban forgó kiegészítõ megállapodás rendelkezéseinek megfelelõen elfogadták.
3. A kiegészítõ megállapodásoknak elõ kell mozdítaniuk a jelen Egyezmény szándékát és meg kell felelniük a
jelen Egyezmény alapelveinek és rendelkezéseinek, továbbá az átláthatóság, a megkülönböztetés-mentesség és a
burkolt korlátozás tilalma elveinek, különösen nemzetközi
kereskedelmi ügyekben.

A szerzõdõ feleknek ösztönözniük kell minden olyan
államot vagy FAO tagszervezetet, amely nem aláírója a jelen Egyezménynek a jelen Egyezmény elfogadására, és
ösztönözniük kell minden nem-szerzõdõ felet olyan növényegészségügyi intézkedések alkalmazására, amelyek
összhangban vannak a jelen Egyezmény rendelkezéseivel,
és az annak alapján elfogadott nemzetközi szabványokkal.

XIX. cikk
Nyelvi kérdések
1. A jelen Egyezmény hiteles nyelvei a FAO hivatalos
nyelvei.
2. A jelen Egyezmény nem értelmezhetõ úgy, mint
amely arra kötelezné a szerzõdõ feleket, hogy dokumentumokat tegyenek közzé vagy azokról másolatokat készítsenek a szerzõdõ fél nyelvétõl különbözõ nyelveken, az
alábbi 3. bekezdésben szereplõk kivételével.
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3. Az alábbi dokumentumokat el kell készíteni a FAO
hivatalos nyelveinek legalább egyikén:
a) a IV. cikk 4. bekezdésének megfelelõen közlendõ tájékoztatás;
b) a VII. cikk 2. b) bekezdésének megfelelõen továbbított dokumentumokra vonatkozó bibliográfiai adatokat
tartalmazó mellékelt feljegyzések;
c) a VII. cikk 2. b), d), i) és j) bekezdéseinek megfelelõen nyújtott tájékoztatás;
d) a VIII. cikk 1. a) bekezdése szerint közölt tájékoztatásról szóló fontos dokumentumok bibliográfiai adatait és
rövid összefoglalását tartalmazó feljegyzés;
e) az összekötõktõl kért információk, valamint az ilyen
kérésekre adott válaszok, ez azonban nem vonatkozik a
csatolt dokumentumokra;
f) a szerzõdõ felek által a Bizottság ülései elé terjesztett
bármely dokumentum.

XX. cikk
Szakmai segítségnyújtás
A szerzõdõ felek hozzájárulnak ahhoz, hogy elõmozdítják szakmai segítség nyújtását a szerzõdõ felek számára,
különösen a fejlõdõ országok esetében, akár kétoldalú módon, akár pedig az illetékes nemzetközi szervezetek útján
azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a jelen Egyezmény
megvalósítását.
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szempontjából a FAO valamely tagszervezete által letétbe
helyezett okmányt nem lehet az ilyen szervezet tagállamai által letétbe helyezett okmányok kiegészítésének tekinteni.
5. Az olyan módosítások azonban, amelyek új kötelezettségeket rónak a szerzõdõ felekre, csak akkor lépnek
életbe az egyes szerzõdõ felek vonatkozásában, ha azok
azt elfogadták, mégpedig az ilyen elfogadástól számított
harmincadik naptól kezdve. Az új kötelezettségeket tartalmazó módosítások elfogadásáról szóló okmányokat a
FAO Fõigazgatójánál kell letétbe helyezni, aki tájékoztatja az összes szerzõdõ felet a módosítások elfogadásának
beérkezésérõl és annak hatálybalépésérõl.
6. A jelen Egyezmény Mellékletében szereplõ növényegészségügyi bizonyítvány-minta módosítására vonatkozó javaslatokat a Titkárnak kell megküldeni, és azokat a
Bizottság tárgyalja meg jóváhagyás céljából. A jelen
Egyezmény Mellékletében szereplõ növényegészségügyi
bizonyítvány-minta elfogadott módosításai kilencven nappal azután lépnek hatályba, hogy az elfogadásról a Titkár
értesítette a szerzõdõ feleket.
7. A jelen Egyezmény Mellékletében szereplõ növényegészségügyi bizonyítvány-minta módosításától számított
legfeljebb tizenkét hónapos idõszakban a növényegészségügyi bizonyítványok korábbi változata is érvényes a jelen Egyezmény céljai szempontjából.

XXII. cikk
XXI. cikk
Hatálybalépés
Az Egyezmény módosítása
1. A szerzõdõ felek a jelen Egyezmény módosítására
vonatkozó javaslataikat a FAO Fõigazgatójával közlik.
2. A jelen Egyezmény módosítására vonatkozó minden
javaslatot, amelyet a FAO Fõigazgatója valamely szerzõdõ féltõl kap, a Bizottság rendes vagy rendkívüli ülése elé
kell terjeszteni jóváhagyás céljából, és ha a módosítás jelentõs szakmai változásokkal vagy a szerzõdõ felekre vonatkozó további kötelezettségekkel jár, akkor azt a FAO
által összehívott szakértõi tanácsadó bizottság elé kell terjeszteni, mielõtt a Bizottság elé kerülne.
3. A jelen Egyezmény javasolt módosításáról szóló értesítést – eltekintve a melléklet módosításaitól – a FAO
Fõigazgatója legkésõbb abban az idõpontban küldi meg a
szerzõdõ feleknek, amikor annak a bizottsági ülésnek a napirendjét megküldi, amelyen a szóban forgó kérdést tárgyalni szándékoznak.
4. A jelen Egyezmény minden javasolt módosításához
szükség van a Bizottság jóváhagyására, és az attól az idõponttól számított harmincadik napon lép hatályba, amelyen
azt a szerzõdõ felek kétharmada elfogadta. A jelen cikk

Ha a jelen Egyezményt három aláíró állam ratifikálta, az
õ vonatkozásukban az Egyezmény hatályba lép. Minden
olyan tagállam vagy FAO tagszervezet tekintetében,
amely a késõbbiekben ratifikálja az Egyezményt vagy
csatlakozik ahhoz, az Egyezmény a ratifikálásról vagy
csatlakozásról szóló okmány letétbe helyezésének idõpontjától lép hatályba.

XXIII. cikk
Az Egyezmény felmondása
1. Bármely szerzõdõ fél bármely idõpontban felmondhatja a jelen Egyezményt a FAO Fõigazgatójához intézett
értesítéssel. A Fõigazgató haladéktalanul tájékoztatja valamennyi szerzõdõ felet.
2. A felmondás az értesítésnek a FAO Fõigazgatója által történt kézhezvételétõl számított egy év elteltével lép
hatályba.
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Melléklet
Növényegészségügyi bizonyítvány-minta

Sorszám: ..........................
.............................. ország
növényvédelmi szervezete
Címzett ország(ok) növényvédelmi szervezete(i): .............................................................................................................

I. A szállítmány leírása
Az exportõr neve és címe: ..................................................................................................................................................
A címzett bejelentett neve és címe: ....................................................................................................................................
A csomagok száma és leírása: ............................................................................................................................................
Megkülönböztetõ jelzések: ................................................................................................................................................
Származási hely: ................................................................................................................................................................
Bejelentett szállítóeszköz: ..................................................................................................................................................
Bejelentett belépési állomás: ..............................................................................................................................................
A termék bejelentett neve és mennyisége: .........................................................................................................................
A növények botanikai neve: ...............................................................................................................................................
Ezennel igazoljuk, hogy a fentiekben leírt növényeket, növényi termékeket vagy egyéb vizsgálatköteles árukat vizuálisan és/vagy laboratóriumban megvizsgáltuk a megfelelõ hatósági eljárások szerint, és azokat mentesnek tekintjük az importáló szerzõdõ fél által meghatározott karantén károsítóktól, továbbá úgy tekintjük, hogy megfelelnek az importáló
szerzõdõ fél hatályban levõ növényegészségügyi elõírásainak, beleértve a vizsgálatköteles, nem-karantén károsítókra
vonatkozó elõírásokat is.
A szállítmányt gyakorlatilag más károsítótól is mentesnek tekintjük.*

II. Kiegészítõ nyilatkozat
III. Fertõtlenítõ kezelés
Idõpont: ................................. Kezelés: .......................................... Vegyszer (hatóanyag): .......................................
Idõtartam és hõmérséklet: ...................................................................................................................................................
Koncentráció:......................................................................................................................................................................
További tájékoztatás: ..........................................................................................................................................................
A kibocsátás helyszíne: ....................................................................
(A szervezet bélyegzõje)
A hatóság képviselõjének neve: .......................................................
Kelt:..................................................................................................
(Aláírás)
A jelen bizonyítvánnyal kapcsolatban semmilyen pénzügyi felelõsség nem hárul a .................................................... -ra
(a növényvédelmi szervezet megnevezése), illetve annak tisztviselõire vagy képviselõire.*

* Opcionális nyilatkozat.
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Reexport növényegészségügyi bizonyítvány-minta

Sorszám: ..........................
............................................
(a reexportáló szerzõdõ fél)
növényvédelmi szervezete
Címzett szerzõdõ importáló ország(ok) növényvédelmi szervezete(i): ..............................................................................

I. A szállítmány leírása
Az exportõr neve és címe:...................................................................................................................................................
A címzett bejelentett neve és címe:.....................................................................................................................................
A csomagok száma és leírása:.............................................................................................................................................
Megkülönböztetõ jelzések: .................................................................................................................................................
Származási hely: .................................................................................................................................................................
Bejelentett szállítóeszköz:...................................................................................................................................................
Bejelentett belépési állomás:...............................................................................................................................................
A termék bejelentett neve és mennyisége: ..........................................................................................................................
A növények botanikai neve:................................................................................................................................................
Ezennel igazoljuk, hogy a fentiekben leírt növényeket, növényi termékeket vagy egyéb vizsgálatköteles árukat ....................................... (a reexportáló szerzõdõ fél) országába a ................................................... (származási
szerzõdõ fél) országába a ................................ számú növényegészségügyi bizonyítványt mellékelve importálták,
amelynek eredeti példányát [...]*, hitelesített másolatát [...] csatoljuk a jelen bizonyítványhoz; tanúsítjuk továbbá, hogy a
szállítmányt eredeti [...] új [...] csomagolóanyagba tették [...] újracsomagolták [...], és hogy az eredeti növényegészségügyi bizonyítvány [...] és kiegészítõ vizsgálat [...] alapján az importáló szerzõdõ ország jelenleg hatályos növényegészségügyi követelményeinek megfelel, és hogy a .............................................. (reexportáló szerzõdõ fél) országában történt tárolás során a rakomány nem fertõzõdött kártevõkkel vagy kórokozókkal.

II. Kiegészítõ nyilatkozat
III. Fertõtlenítõ kezelés
Idõpont: ................................. Kezelés: .......................................... Vegyszer (hatóanyag): .......................................
Idõtartam és hõmérséklet: ...................................................................................................................................................
Koncentráció:......................................................................................................................................................................
További tájékoztatás: ..........................................................................................................................................................
A kibocsátás helyszíne: ....................................................................
(A szervezet bélyegzõje)
A hatóság képviselõjének neve: .......................................................
Kelt:..................................................................................................
(Aláírás)
A jelen bizonyítvánnyal kapcsolatban semmilyen pénzügyi felelõsség nem hárul a ................................................... -ra
(a növényvédelmi szervezet megnevezése), illetve annak tisztviselõire vagy képviselõire.**

* A megfelelõ zárójelek közé X-jelet kell tenni.
** Opcionális nyilatkozat.”
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3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete keretében 1951. évi december hó 6. napján
kötött Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1961. évi 3. törvényerejû rendelet.
(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.
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kifejezve azon akaratukat, hogy kiegészítsék és fejlesszék a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április
24-én elfogadott Egyezményt (a továbbiakban: Bécsi
Egyezmény),
elhatározva, hogy lehetõvé teszik egymás állampolgárai
konzuli védelmét harmadik államok területén,
megerõsítve, hogy a jelen Egyezményben nem említett
kérdésekben kisegítõ jelleggel a Bécsi Egyezményben
rögzített rendelkezéseket, annak definícióit, valamint a
nemzetközi jog egyéb normáit alkalmazzák,
az alábbiakban állapodtak meg:

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. cikk
A konzuli személyzet tagjainak kinevezése
1. A Bécsi Egyezmény 22. és 23. cikkeiben foglaltak
figyelembevételével, a küldõ állam saját belátása szerint
nevezheti ki a konzuli személyzet tagjait.

2006. évi LXXVI.
törvény
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság
között, Budapesten,
2002. november 4. napján aláírt Konzuli Egyezmény
kihirdetésérõl*
(Az Egyezmény nemzetközi jogilag 2005. március 23-án
hatályba lépett.)
1. § Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4.
napján aláírt Konzuli Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:
„Konzuli Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság
között
A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság
(a továbbiakban: a Felek),
attól a törekvéstõl vezetve, hogy elõsegítsék a két állam
közötti baráti kapcsolatok erõsítését, továbbá az együttmûködés elmélyítését,
attól az óhajtól vezetve, hogy állampolgáraik jogainak
és érdekeinek hatékonyabb védelme céljából erõsítsék és
fejlesszék a konzuli kapcsolatokat,

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. október 9-i ülésnapján fogadta el.

2. A küldõ állam a beutazást megelõzõen legalább tizenöt naptári nappal közli a fogadó állammal a konzuli
személyzet valamennyi kinevezésre kerülõ tagjának családi és utónevét, a hivatásos konzuli tisztviselõ esetében pedig azok kategóriáját és osztályát is.

2. cikk
A konzuli képviselet tagjának és családtagjainak
igazolványa és a diplomáciai képviselet tagjának konzuli
ranghasználata
1. A fogadó állam a konzuli képviselet valamennyi tagjának és a háztartásában élõ családtagjainak személyazonosításra szolgáló igazolványt állít ki, amely a konzuli
képviselet tagjainak és a háztartásukban élõ családtagjainak jogállását igazolja.
2. A diplomáciai személyzet azon tagjai, akik konzuli
feladatokat látnak el, konzuli rangot is használhatnak.

3. cikk
A konzuli tisztviselõk személyes sérthetetlensége
1. A konzuli tisztviselõket – amennyiben nem a fogadó
állam állampolgárai vagy állandó lakosai – nem lehet õrizetbe venni, vagy elõzetes letartóztatásba helyezni, kivéve, ha ez a Bécsi Egyezmény 41. cikkében meghatározott
súlyos bûncselekmény esetén és az illetékes igazságügyi
hatóság határozata alapján történik.
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2. A jelen cikk 1. bekezdésében említett eset kivételével a konzuli tisztviselõket nem lehet bebörtönözni,
sem személyes szabadságukat bármely más módon korlátozni, kivéve, ha ez jogerõs bírói ítélet végrehajtásaként
történik.

2006/128. szám

hivatalos okmányokat. Joguk van megtagadni azt is, hogy
mint a küldõ állam nemzeti jogának szakértõi tegyenek
vallomást.

6. cikk
3. A fogadó állam köteles illõ tisztelettel bánni az 1. bekezdésben említett személyekkel és minden megfelelõ intézkedést megtenni a személyük, szabadságuk és méltóságuk bármely sérelmének megakadályozására.

4. cikk

A konzuli helyiségek sérthetetlensége
1. A konzuli helyiségek sérthetetlenek. A fogadó állam
hatóságai a konzuli képviselet vezetõjének vagy a küldõ
állam diplomáciai képviselete vezetõjének, illetõleg az általuk megbízott személyek engedélye nélkül nem léphetnek be a konzuli helyiségekbe.

Joghatóság alóli mentesség
1. A konzuli tisztviselõk és a konzuli alkalmazottak a
konzuli feladatok gyakorlása során végzett cselekményeik
tekintetében nem tartoznak a fogadó állam bírói és államigazgatási joghatósága alá.

2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései érvényesek a konzuli tisztviselõk lakására is.
3. A jelen cikk 1. bekezdése rendelkezéseinek betartása mellett a fogadó államnak különös kötelessége,
hogy minden szükséges intézkedéssel megvédje a konzuli helyiségeket bármely behatolással vagy kártétellel
szemben, valamint megakadályozza a konzuli képviselet nyugalmának bármely megzavarását vagy méltóságának csorbítását.

2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései azonban
nem alkalmazandók:
a) az olyan szerzõdés kötésébõl eredõ polgári per esetén, amelyet valamely konzuli tisztviselõ vagy konzuli alkalmazott kifejezetten vagy hallgatólagosan nem a küldõ
állam megbízottjaként kötött; vagy
b) valamely harmadik személy által indított olyan polgári per esetén, amelyet gépjármû, hajó vagy repülõgép által a fogadó állam területén okozott balesetbõl származó
kártérítés iránt indítottak.

4. A konzuli helyiségek, azok berendezési tárgyai, a
konzuli képviselet vagyontárgyai, továbbá közlekedési
eszközei mentesek a fogadó állam honvédelmi vagy közérdekû céljaira történõ kisajátításának minden formája
alól.

5. cikk

7. cikk

Tanúzási kötelezettség

Kapcsolattartás a küldõ állam állampolgáraival,
segítség és támogatás nyújtása részükre

1. A konzuli alkalmazottak és a kisegítõ személyzet
tagjai a tanúvallomást – a jelen cikk 3. bekezdésében említett eseteket kivéve – nem tagadhatják meg. Ha valamely
konzuli tisztviselõ a tanúként való közremûködést megtagadja, vele szemben semmiféle kényszerintézkedés vagy
más szankció nem alkalmazható.
2. A tanúvallomást kérõ hatóság köteles elkerülni,
hogy a konzuli tisztviselõt feladatai teljesítésében akadályozza. E hatóság a konzuli tisztviselõ tanúvallomását – minden olyan esetben, amikor az lehetséges – annak
lakásán vagy a konzuli képviseleten is felveheti, vagy írásbeli nyilatkozat formájában is elfogadhatja.
3. A konzuli képviselet tagjai nem kötelesek vallomást
tenni a hivataluk gyakorlásával kapcsolatos tényekrõl, és
nem kötelesek bemutatni az erre vonatkozó levelezést és

1. A konzuli tisztviselõ jogosult arra, hogy:
a) szabadon érintkezzék a küldõ állam állampolgáraival, természetes és jogi személyeivel, tanácsokat adjon nekik, õket bármely segítségben és támogatásban részesítse,
ideértve a jogi támogatást vagy ilyen segítség, illetve támogatás nyújtására tett intézkedéseket,
b) a fogadó állam jogszabályainak és gyakorlatának betartásával, a fogadó állam bíróságai és más hatóságai elõtt
a küldõ állam olyan állampolgárait képviselje, vagy szükséges képviseletüket biztosítsa, akik távol vannak, vagy
valamilyen más okból nincsenek abban a helyzetben, hogy
jogaikat és érdekeiket kellõ idõben megvédjék, mindezt
annak érdekében, hogy a fogadó állam törvényeivel összhangban felvilágosítást kapjon az érintett személyek jogait
és érdekeit érintõ elõzetes intézkedésekrõl, vagy ilyen intézkedés megtételét kezdeményezze,
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c) humanitárius célból, a küldõ állam állampolgárai tartózkodási helyének megállapítása érdekében, megkereséssel forduljon a fogadó állam illetékes hatóságaihoz.
2. A fogadó állam nem korlátozza, hogy a küldõ állam állampolgárai a konzuli tisztviselõvel érintkezésbe
lépjenek vagy a konzuli képviseletre szabadon beléphessenek.

8. cikk
Kapcsolattartás a fogadó állam hatóságaival
1. Konzuli feladatai teljesítése során a konzuli tisztviselõ jogosult:
a) a konzuli kerület illetékes helyi hatóságaihoz fordulni,
b) a fogadó állam illetékes központi hatóságaihoz fordulni.
2. Amennyiben a konzuli tisztviselõ a fenti hatóságokat írásban keresi meg, azok megkövetelhetik a megkeresésnek a fogadó állam hivatalos nyelvén történõ
csatolását.
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tartalma vagy célja a fogadó állam jogszabályaival nem ellentétes,
d) írásba foglalni vagy hitelesíteni a küldõ állam állampolgárai, valamint a küldõ állam állampolgárai és a fogadó
állam állampolgárai között létrejött jogügyleteket, ha ezek
a küldõ állam területén létezõ bármely természetû javakkal
kapcsolatos jogokra vonatkoznak, feltéve, hogy az ilyen
jogügyletet a fogadó állam jogszabályai nem tiltják. A
konzuli tisztviselõ nem foglalhat írásba és nem hitelesíthet
olyan jogügyletet, amely a fogadó államban lévõ ingatlan
javakra vonatkozó jogok alapítására vagy átruházására irányul,
e) felülhitelesíteni a küldõ állam vagy a fogadó állam
hatóságaitól származó iratokat, valamint ezeknek az iratoknak a másolatát, kivonatát és fordítását,
f) hitelesíteni a küldõ állam állampolgárainak aláírását
bármely iraton, ha ennek tartalma nem ütközik a fogadó állam jogszabályaiba,
g) megõrzésre átvenni a küldõ állam állampolgárainak
vagyontárgyait és iratait, amennyiben ezt a fogadó állam
jogszabályai nem tiltják,
h) a hivatali jogkörébe tartozó egyéb olyan cselekményekre, amelyeket a fogadó állam jogszabályai nem tiltanak.

9. cikk
11. cikk
Állampolgársággal kapcsolatos feladatok
Személyállapottal kapcsolatos feladatok
A konzuli tisztviselõ jogosult:
a) a küldõ államnak a konzuli kerületben tartózkodó állampolgárait nyilvántartásba venni, és róluk nyilvántartást
vezetni,
b) a küldõ állam jogszabályaival összhangban, állampolgársági ügyekben beadványokat átvenni, iratokat kézbesíteni.

10. cikk
Közjegyzõi feladatok teljesítése
A konzuli tisztviselõ jogosult a konzuli képviseleten, lakásán vagy a küldõ állam állampolgárainak lakásán, valamint a küldõ állam nemzeti hovatartozással rendelkezõ hajóján vagy lajstromozott repülõgépén az alábbi cselekmények végzésére:
a) átvenni, írásba foglalni vagy hitelesíteni a küldõ állam állampolgárainak kérelmeit,
b) írásba foglalni, hitelesíteni és megõrizni a küldõ állam állampolgárainak végrendeleteit,
c) írásba foglalni vagy hitelesíteni a küldõ állam állampolgárainak egyoldalú jognyilatkozatait, amennyiben ezek

1. Amennyiben a küldõ állam törvényei és más jogszabályai a konzuli tisztviselõt felhatalmazzák, és a fogadó állam törvényei és más jogszabályai nem tiltják, a konzuli
tisztviselõ jogosult:
a) a küldõ állam állampolgárának születésérõl, elhalálozásáról, örökbefogadásáról, családi és utónevének megváltoztatásáról szóló értesítések és iratok alapján anyakönyvezni,
b) közremûködni a házasságkötésnél, ha mindkét személy a küldõ állam állampolgára, és nem állampolgára a
fogadó államnak,
c) átvenni a küldõ állam állampolgárainak személyállapotára vonatkozó nyilatkozatait és bármely okiratát.
2. A konzuli tisztviselõ kérésére a fogadó állam hatóságai a küldõ állam állampolgárait érintõ, mindenfajta illeték
és díj kiszabásától mentesen megküldik a születést, elhalálozást és házasságkötést igazoló iratokat.
3. A jelen cikk 1. bekezdésének a) és b) pontjában említett, általa elvégzett cselekményekrõl a konzuli tisztviselõ értesíti a fogadó állam illetékes hatóságait.
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12. cikk
A küldõ állam állampolgárainak érdekvédelme
hagyatéki ügyekben

1. Ha az egyik Fél állampolgára a másik Fél területén
hal meg, az illetékes hatóság köteles a halálesetrõl az elhunyt hazájának diplomáciai vagy konzuli képviseletét haladéktalanul értesíteni és vele mindazt közölni, ami az örökösökre, hagyományosokra, azoknak lakó- vagy tartózkodási helyére és címére, a hagyaték állagára és az esetleges
végrendeletre vonatkozóan elõtte ismeretes.
2. Az 1. bekezdésben említett hatóság hasonló értesítést küld abban az esetben is, ha arról szerez tudomást,
hogy az elhunyt után harmadik államban maradt hagyaték.
3. A fogadó állam illetékes hatóságai a lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatják a konzuli tisztviselõt a fogadó állam területén megnyílt hagyatékról abban az esetben,
ha az örökös vagy a hagyományos a küldõ állam, a küldõ
állam honosságával rendelkezõ jogi személy, illetõleg
olyan személy, aki az illetékes hatóságok tudomása szerint
a küldõ állam állampolgára.
4. Ha a konzuli tisztviselõ elsõként szerez tudomást a
küldõ állam állampolgárának a fogadó állam területén történt haláláról, illetõleg a fogadó állam területén megnyílt
olyan hagyatékról, melyet a küldõ állam elhalálozott állampolgára hagyott maga után, errõl értesíti a fogadó állam
illetékes hatóságait.
5. A konzuli tisztviselõ a jelen cikk 1., 3. és 4. bekezdéseiben említett kérdések tekintetében, valamint a fogadó
állam törvényeinek és jogszabályainak megfelelõen jogosult arra, hogy:
a) kérje a fogadó állam hatóságait a hagyaték védelmének, megõrzésének és kezelésének biztosítására, illetve õ
maga személyes lépéseket tegyen ennek érdekében,
b) jelen legyen vagy más módon részt vegyen a jelen
bekezdés a) pontjában hivatkozott intézkedések meghozatalánál,
c) külön meghatalmazás nélkül biztosítsa a küldõ állam azon állampolgárainak képviseletét, akiknek ehhez
a vagyonhoz törvényes érdekük fûzõdik, és akik nincsenek jelen vagy nem képviseltetik magukat a fogadó államban.
6. Abban az esetben, amikor az 5. bekezdés c) pontjának megfelelõen intézkedések történnek a konzuli képviselet biztosítására, e képviselet addig áll fenn, amíg az
ilyen módon képviselt személyek nem bízzák meg saját
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képviselõiket, illetõleg saját érdekeik és jogaik védelmérõl
maguk nem gondoskodnak.
7. A küldõ állam és a fogadó állam elõsegíti a hagyaték
átadását, ezen belül:
a) az örökség részét képezõ tárgyak behozatali és kiviteli engedélyeinek kiadásával, ha e tárgyak behozatalát és
kivitelét az engedélyt kiadó államok törvényei és jogszabályai kifejezetten nem tiltják,
b) értékesítésére vonatkozó engedély kiadásával az
örökségnek jelen bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
kivitelre nem kerülõ bármely része tekintetében,
c) az ilyen értékesítésbõl származó tiszta bevételnek az
örökös vagy hagyományos államába konvertibilis valutában történõ átutalásának engedélyezésével.
8. A konzuli tisztviselõ a megfelelõ felhatalmazás alapján, a küldõ állam állampolgára nevében, amennyiben az
állampolgár nem tartózkodik a fogadó állam területén, a
bíróságtól, hatóságoktól vagy személyektõl pénzt vagy vagyontárgyakat vehet át, beleértve a hagyatéki vagyontárgyakat, a balesetekkel kapcsolatos kártérítéseket és az
életbiztosítási kötvények alapján járó kifizetéseket, amelyekre az érintett állampolgár bármely személy halálával
kapcsolatban jogosult.
9. Ha az egyik Félnek a másik Fél területére látogató állampolgára a másik Fél területén meghal, a nála található
tárgyakat minden további nélkül át kell adni hazája diplomáciai vagy konzuli képviseletének.

13. cikk
Gyámság és gondnokság
1. Ha az egyik Félnek olyan állampolgára érdekében,
akinek állandó vagy szokásos lakóhelye vagy vagyona a
másik Fél területén van, gyámsággal vagy gondnoksággal kapcsolatos hatósági intézkedés szükséges, a másik
Fél hatósága errõl az e személy állampolgársága szerinti
diplomáciai vagy konzuli képviseletet haladéktalanul
értesíti.
2. A konzuli tisztviselõ a fogadó állam jogrendje által
megengedett kereteken belül jogosult:
a) a gyámság és a gondnokság minden kérdésében a
küldõ állam állampolgárai érdekeinek védelmében, illetve távollétük esetén a vagyonuk kezelésének biztosítása ügyében a fogadó állam illetékes hatóságaihoz fordulni,
b) javaslatokat tenni a fogadó állam illetékes hatóságainak a gyámsági és a gondnoksági feladatokat ellátó személyekre.
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14. cikk

A küldõ állam állampolgárainak letartóztatásával
vagy más formában történõ feltartóztatásával
kapcsolatos feladatok
1. A fogadó állam illetékes hatóságai haladéktalanul,
de legkésõbb három napon belül értesítik a küldõ állam
illetékes konzuli tisztviselõjét, ha konzuli kerületükben a
küldõ állam állampolgárát letartóztatják, fogva tartják, elrendelték õrizetbe vételét vagy más formában feltartóztatták (a továbbiakban: fogva tartják).
2. A küldõ állam fogva tartott állampolgárának a konzuli képviselethez címzett bármely közlését a fogadó állam hatóságai azonnal továbbítják a konzuli képviseletnek.
3. A konzuli tisztviselõnek jogában áll haladéktalanul
érintkezésbe lépni a küldõ állam fogva tartott állampolgárával és õt meglátogatni, hogy beszélgetést folytasson
vele, továbbá abból a célból, hogy üzenetet és csomagot
vegyen át tõle, valamint, hogy intézkedjen az illetõ jogi
képviselete biztosítása érdekében. A fogadó állam illetékes hatóságai kötelesek a lehetõ legrövidebb idõn belül, de
legkésõbb a fogvatartástól számított négy napon belül engedélyezni a konzuli tisztviselõ számára a küldõ állam állampolgárának meglátogatását.
4. A konzuli tisztviselõnek tartózkodnia kell a fogvatartott érdekében történõ intézkedéstõl, ha az érintett személy a konzuli tisztviselõ jelenlétében az Egyezmény mellékletét képezõ nyilatkozat aláírásával egyértelmûen tiltakozik az ilyen lépések ellen.
5. A fogadó állam a jelen Egyezmény mellékletét képezõ formanyomtatványon tájékoztatja a küldõ állam fogva
tartott állampolgárait a jelen cikk rendelkezéseirõl.
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3. A konzuli tisztviselõ megkeresheti a fogadó állam
illetékes szerveit és támogatást kérhet tõlük funkciói gyakorlásához mindazon kérdések tekintetében, amelyek a
küldõ állam hajóját, a parancsnokot, a személyzetet és a rakományt érintik.

16. cikk
Segítségnyújtás a parancsnoknak és a személyzet
tagjainak
1. A konzuli tisztviselõ, a fogadó állam törvényeivel és
jogszabályaival összhangban, nem érintve az illetékes hatóságok jogkörét, jogosult:
a) kivizsgálni bármely eseményt, amely a küldõ állam
hajójának fedélzetén bekövetkezik, meghallgatni a parancsnokot és a személyzet bármely tagját az ilyen eseményekkel összefüggésben, megtekinteni a hajóokmányokat,
információt kapni a hajó útvonaláról és célállomásáról, továbbá segítséget nyújtani a hajó megérkezésével, távozásával és kikötõben való tartózkodásával kapcsolatban;
b) részt venni a parancsnok és a személyzet tagjai közötti viták rendezésében;
c) elõsegíteni a hajó parancsnokának, a személyzet tagjainak és utasainak a szükséges egészségügyi ellátás biztosítását és intézkedni hazatérésük érdekében;
d) átvenni, elkészíteni, hitelesíteni vagy érvényességében meghosszabbítani a küldõ állam hajójával, annak személyzetével vagy szállítmányával kapcsolatos bármely
nyilatkozatot vagy más okiratot, a küldõ állam jogszabályaival összhangban;
e) a küldõ államnak a kereskedelmi hajózással kapcsolatos jogszabályai alkalmazása céljából egyéb intézkedéseket hozni.

6. A Felek a jelen cikkben rögzített jogokat a fogadó állam jogszabályaival összhangban gyakorolják.

2. A konzuli tisztviselõ számára a fogadó állam törvényeivel és jogszabályaival összhangban lehetõvé kell
tenni, hogy segítséget nyújtson a parancsnoknak vagy a
személyzet bármely tagjának a fogadó állam bírósága vagy
más hatósága elõtt.

15. cikk

17. cikk

Segítségnyújtás a küldõ állam hajóinak

Érdekvédelem a küldõ állam hajójának fedélzetén
történõ vizsgálat esetén

1. A konzuli tisztviselõnek joga van megfelelõ segítséget és támogatást nyújtani a küldõ állam hajójának, amely
a fogadó állam kikötõjében, belvizein, parti tengerén vagy
belvízi útjain tartózkodik.
2. A konzuli tisztviselõ a hajón és bármely egyéb helyen, összhangban a fogadó állam törvényeivel és jogszabályaival, jogosult találkozni és érintkezni a parancsnokkal és a személyzet tagjaival.

1. Ha a fogadó állam bíróságai vagy más illetékes hatóságai a küldõ államnak a fogadó állam belvizein, parti tengerén vagy belvízi útjain tartózkodó hajója fedélzetén
kényszerítõ intézkedést kívánnak foganatosítani vagy kivizsgálást kívánnak folytatni, errõl a fogadó állam illetékes hatóságai elõzetesen tájékoztatják a konzuli tisztviselõt annak érdekében, hogy jelen lehessen ezen intézkedések megtételekor. Ha a konzuli tisztviselõ nincs jelen az
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intézkedések foganatosításakor, a fogadó állam illetékes
hatósága a konzuli tisztviselõ kérésére, írásban tájékoztatást ad az intézkedésekrõl. Ha a szükséges intézkedések
sürgõssége nem teszi lehetõvé a konzuli tisztviselõnek az
elõzetes értesítés eljuttatását, a fogadó állam illetékes hatóságai írásban tájékoztatják a konzuli tisztviselõt errõl a
tényrõl és a megtett intézkedésekrõl, még abban az esetben
is, ha a konzuli tisztviselõ ezt nem kérte kifejezetten.
2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezése kerül alkalmazásra abban az esetben is, amikor a fogadó állam illetékes
hatóságai magukhoz rendelik a küldõ állam hajójának parancsnokát vagy a személyzet bármely tagját, hogy a parton
tegyen vallomást a hajóval kapcsolatos kérdésekben.
3. Azon esetek kivételével, amikor erre a konzuli tisztviselõ vagy a küldõ állam hajója parancsnokának kérésére
vagy engedélyével kerül sor, a fogadó állam bíróságai
vagy más hatóságai nem avatkoznak be a küldõ állam hajójának fedélzetén a hajó belügyét képezõ olyan kérdésekbe, amelyek a személyzet tagjai közötti viszonyt, a munkaviszonyt, a hajó fedélzetén fennálló fegyelmet és más, a
hajóval összefüggõ belsõ természetû intézkedéseket érintik, feltéve, hogy nem kerül sor a fogadó államnak a közrend és a közbiztonság fenntartására vonatkozó jogszabályainak megsértésére.
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annak rakományával való rendelkezés érdekében, a küldõ állam konzuli tisztviselõje meghozza ezeket az intézkedéseket
a tulajdonos nevében, vagy a fogadó államhoz fordul azzal a
kéréssel, hogy az foganatosítsa ezeket az intézkedéseket.
4. A jelen cikk 1., 2. és 3. bekezdésének rendelkezései
kerülnek alkalmazásra azon – a küldõ állam vagy harmadik állam állampolgárainak tulajdonát képezõ – tárgyak
esetében is, amelyeket a parton vagy a fogadó állam vizeiben találtak vagy beszállítottak a fogadó állam kikötõjébe.
5. A fogadó állam illetékes hatóságai minden szükséges segítséget megadnak a konzuli tisztviselõnek azon intézkedéseknek a megtétele során, amelyekre a küldõ állam
hajójának a mentésével kapcsolatban kerül sor.
6. A küldõ állam sérülést szenvedett hajója, valamint
annak rakománya és javai mentesülnek a fogadó államban
a vámok, illetékek és adók alól, azon esetek kivételével,
amikor a hajót és rakományát azért hagyták ebben az államban, hogy kivárja a vám vagy adó befizetését.

19. cikk
A küldõ állam légi közlekedési eszközeivel kapcsolatos
feladatok

4. A jelen cikk rendelkezései nem alkalmazhatók a
vámvizsgálattal, a bevándorlási ellenõrzéssel, a határvizsgálattal és az egészségügyi ellenõrzéssel kapcsolatos szokásos intézkedésekre, amelyeket a parancsnok kérésére
vagy egyetértésével alkalmaznak.

A jelen Egyezmény 15–18. cikkei alkalmazandók a polgári légi közlekedési eszközök esetében is olyan mértékben,
amennyiben ez nem ellentétes bármely polgári légi közlekedési megállapodással, amelynek mindkét állam részese.

18. cikk

20. cikk

Segítségnyújtás a hajót ért sérülés esetén

Értesítés balesetekrõl és a közlekedési eszközök
feltartóztatásáról

1. Ha a küldõ állam hajója hajótörést szenvedett, zátonyra futott vagy egyéb módon szerencsétlenséget szenvedett a fogadó állam belvizein, parti tengerén vagy belvízi útjain, a fogadó állam illetékes hatóságai a lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatják errõl a konzuli tisztviselõt
és közlik vele, milyen intézkedések kerültek foganatosításra az utasok és a személyzet megmentése, a hajó és rakománya megmentése érdekében.
2. A konzuli tisztviselõ segítséget nyújthat a küldõ állam hajójának, személyzetének és azon utasainak, akik a
küldõ állam állampolgárai, vagy ilyen segítséget kérhet a
fogadó államtól.
3. Ha a küldõ állam hajójának tulajdonosa, parancsnoka
vagy más meghatalmazott személy nincs abban a helyzetben,
hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a hajó vagy annak rakománya õrzése és védelme, illetõleg a hajóval vagy

1. A fogadó állam illetékes hatóságai értesítik a konzuli
tisztviselõt a küldõ állam állampolgárait érintõ minden
olyan eseményrõl, amelynek következtében a küldõ állam
állampolgárai elhunytak vagy sérülést szenvedtek.
2. A fogadó állam illetékes hatóságai értesítik a konzuli
tisztviselõt minden olyan esetrõl, amikor a küldõ állam állampolgárainak tulajdonában vagy használatában lévõ
közlekedési eszközöket feltartóztattak.

21. cikk
Konzuli bevételek
A fogadó állam biztosítja a konzuli képviselet számára
annak lehetõségét, hogy a beszedett díjakat és illetékeket
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bármely konvertibilis valutában a küldõ állam szabadon
átutalja.
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Melléklet
Tájékoztató
a letartóztatott konzuli védelemre való jogáról

22. cikk
Tiszteletbeli konzuli tisztviselõk
Tiszteletbeli konzuli tisztviselõ által vezetett konzuli
képviselet a fogadó állam területén a fogadó állam beleegyezésével létesíthetõ. Az ilyen képviselet székhelyét,
rangját és konzuli kerületét a küldõ állam a fogadó állammal egyetértésben határozza meg.

23. cikk
Együttmûködés egymás állampolgárai konzuli
érdekvédelmében harmadik államok területén
A Felek – erre vonatkozó külön megállapodás alapján – együttmûködnek egymás állampolgárai konzuli érdekvédelmében olyan harmadik államok területén, amelyekben csak az egyikük rendelkezik diplomáciai vagy
konzuli képviselettel.

A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság közötti Konzuli Egyezmény 14. cikke szerint
a) az Ön letartóztatásáról, fogvatartásáról, õrizetbe vételérõl vagy más formában történõ feltartóztatásáról
(a továbbiakban: fogvatartásáról) haladéktalanul, de legkésõbb 3 napon belül értesítik az Ön államának illetékes
konzuli tisztviselõjét. Az értesítési kötelezettség akkor is
fennáll, ha Ön az értesítést nem kéri;
b) Önnek jogában áll a konzullal kapcsolatba lépni. A
konzulhoz címzett bármely közlését a fogva tartó hatóságnak haladéktalanul továbbítania kell a konzul részére;
c) a konzulnak joga van
1. Önnel telefonon vagy írásban haladéktalanul kapcsolatba lépni,
2. Önt meglátogatni,
3. Öntõl üzenetet vagy csomagot átvenni,
4. az Ön jogi képviselete érdekében intézkedni.
A konzul tartózkodik a c) pont alatti jogai gyakorlásától, ha Ön ez ellen a konzul jelenlétében tett nyilatkozatával tiltakozik.
Alulírott .......................................... (fogvatartott neve)
kijelentem, hogy a fentieket átolvastam, megértettem.

24. cikk
Kelt ...................-en, 20.... (év) ........... (hó) ... napján.
Hatálybalépés és felmondás
..............................................
(fogvatartott aláírása)

1. A jelen Egyezmény a hatálybalépéshez szükséges alkotmányos és belsõ jogi feltételek teljesítésérõl szóló, a
Felek által diplomáciai úton eljuttatott írásos értesítések
közül a késõbbi kézhezvételének napját követõ harmincadik napon lép hatályba.
2. A jelen Egyezményt a Felek bármelyike bármikor
felmondhatja. Az Egyezmény annak az írásos, diplomáciai
úton eljuttatott értesítésnek a kézhezvételétõl számított hat
hónap elteltével veszíti hatályát, amelyben az egyik Fél tájékoztatja a másik Felet az Egyezmény felmondására irányuló szándékáról.
3. A jelen Egyezmény felmondása nem érinti az Egyezmény megszûnése elõtt indított konzuli eljárásokat.
Készült Budapesten, 2002. november hó 4. napján, két
eredeti példányban, magyar és portugál nyelven, mindkét
szöveg egyaránt hiteles.

Nyilatkozat
Alulírott .......................................... (fogvatartott neve)
a fenti tájékoztató c) pontja alapján biztosított jogommal
élve, a konzul jelenlétében kijelentem, nem kívánom,
hogy a konzul az érdekemben intézkedést tegyen.
Kelt ...................-en, 20.... (év) ........... (hó) ... napján.
......................................
(konzul aláírása)

......................................
(fogvatartott aláírása)”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A törvény végrehajtásáról a külügyminiszter gondoskodik.

Kovács László s. k.,

Martins da Cruz s. k.,

a Magyar Köztársaság
nevében

a Portugál Köztársaság
nevében

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi LXXVII.
törvény
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 Országgyûlés az 1986. évi 2. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a Bernben, 1980. május 9-én kelt,
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzõkönyvet és a 3. §-ban meghatározott fenntartást
e törvénnyel kihirdeti.
2. § A Jegyzõkönyv hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Protocol of 3 June 1999 for the Modification of the
Convention concerning International Carriage by
Rail (COTIF) of 9 May 1980 (Protocol 1999)
In application of Articles 6 and 19 § 2 of the Convention
concerning International Carriage by Rail, signed at Berne
on 9 May 1980, hereinafter called „COTIF 1980”, the fifth
General Assembly of the Intergovernmental Organisation
for International Carriage by Rail (OTIF) was held at
Vilnius from 26 May to 3 June 1999.
– Convinced of the necessity for and usefulness of an
intergovernmental organisation which deals so far as
possible with all aspects of international carriage by rail at
the State level,
– considering that for this purpose, taking account of
the application of COTIF 1980 by 39 States in Europe,
Asia and Africa as well as by the railway undertakings in
those States, OTIF is the most appropriate organisation,
– considering the necessity of developing COTIF 1980,
in particular the CIV Uniform Rules and the CIM Uniform
Rules, in order to adapt it to the present needs of
international carriage by rail,
– considering that safety during the carriage of
dangerous goods in international rail traffic demands the
transformation of RID into a regime of public law, whose
application no longer depends upon the conclusion of a
contract of carriage subject to the CIM Uniform Rules,
– considering that the political, economic and juridical
changes which have occurred in a large number of
Member States since the signing of the Convention on
9 May 1980 should be the motive for establishing and for
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. október 9-i ülésnapján fogadta el.
A törvény melléklettel teljes szövegét az elõfizetõk a közlönnyel egyidejûleg CD-n megkapják.
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developing prescriptions which are uniform covering
other fields of law which are important for international
rail traffic,
– considering that the States should adopt, while taking
into account special public interests, more efficacious
measures to eliminate the obstacles which persist in the
crossing of frontiers in international rail traffic,
– considering that, in the interest of international
carriage by rail, it is important to bring up to date the
international multilateral conventions and agreements
which exist in the railway field and to integrate them,
where appropriate, into the Convention,
the General Assembly has decided the following:

Article 1
New version of the Convention
COTIF 1980 shall be modified according to the version
appearing in the Annex which forms an integral part of this
Protocol.

Article 2
Provisional Depositary
§ 1 The functions of the Depositary Government,
provided for in Articles 22 to 26 of COTIF 1980, shall be
performed by OTIF, as Provisional Depositary, from the
opening for signature of this Protocol and until the date of
its entry into force.
§ 2 The Provisional Depositary shall inform the
Member States
a) of signatures of this Protocol and of the deposit of
instruments of ratification, acceptance, approval or
accession,
b) of the day on which this Protocol enters into force in
application of its Article 4,
and shall perform the other functions of Depositary such as
are set forth in Part VII of the Vienna Convention on the
Law of Treaties of 23 May 1969.

Article 3
Signature. Ratification. Acceptance.
Approval. Accession
§ 1 This Protocol shall remain open for signature by the
Member States until 31 December1999. The signing shall
take place at Berne at the office of the Provisional
Depositary.
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§ 2 In accordance with Article 20 § 1 of COTIF 1980,
this Protocol shall be subject to ratification, acceptance
or approval. The instruments of ratification, acceptance
or approval shall be deposited as soon as possible 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.
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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.
Letters a) to c) refer to the year during which this
Protocol enters into force as well as to the year which
precedes 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.
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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. contract of international carriage of passengers
and goods in international through traffic by rail,
including complementary carriage by other modes of transport subject to a single contract;
2. contract of use of wagons as means of transport
in international rail traffic;
3. contract of use of infrastructure in international
rail traffic;
4. carriage of dangerous goods in international rail
traffic;
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
Organisation;
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
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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 decision of the General Assembly, the
Organisation shall be authorised to take on, within the
framework of its aim as defined in Article 2, the
attributions, resources and obligations which may be
transferred to it by other intergovernmental organisations
by virtue of agreements concluded with those
organisations.
§ 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.

2006/128. szám
Title II
COMMON PROVISIONS

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

Article 8
National law

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.

§ 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.

Definition of the expression „Convention”

§ 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.

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.

§ 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

§ 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
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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
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§ 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.

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.

§ 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.
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§ 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;
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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.
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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

§ 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.

§ 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

§ 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.

§ 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.
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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 21
Article 22
Secretary General
Staff of the Organisation
§ 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);

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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§ 2 The Organisation shall publish a management report
at least every two years.

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.

§ 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,
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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. information necessary for the correct interpretation and assessment of the accounts;
2. any sum which ought to have been collected but
which has not been passed to account;
3. any sum which has been the subject of a regular or
conditional expenditure commitment and which
has not been posted or which has not been taken
into account in the financial statements;
4. expenditure in support of which no sufficient
vouchers have been produced;
5. whether or not ledgers have been kept in good and
due form; it is necessary to note cases where the
material presentation of the financial statements
diverges from accounting principles generally recognised and invariably applied;
c) other matters to which the attention of the
Administrative Committee should be drawn, for example:
1. cases of fraud or presumption of fraud;
2. wastage or irregular use of funds or other assets of
the Organisation (even when the accounts relating
to the transaction carried out were in order);
3. expenditure which could subsequently lead to
considerable costs for the Organisation;
4. any defects, general or particular, in the system of
checking receipts and expenses or supplies and
equipment;
5. expenditure not in conformity with the intentions
of the Administrative Committee, taking account
of transfers duly authorised within the draft budget;
6. overstepping of appropriations, taking account of
changes resulting from transfers duly authorised
within the draft budget;
7. expenditure not in conformity with the authorisations which govern it;
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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.
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§ 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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proposals to be submitted to the General Assembly for
decision.

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

§ 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.
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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.

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

§ 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.
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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).

§ 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.

§ 3 Article 41 shall apply mutatis mutandis to the
termination of the association.

Article 38

Article 40

Accession of regional economic integration
organisations

Suspension of membership

§ 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.

§ 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
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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.

§ 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.

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.

§ 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.

Protocol on the Privileges and Immunities
of the Intergovernmental
Organisation for International Carriage by Rail
(OTIF)

Article 43

Article 1

Dissolution of the Organisation

Immunity from jurisdiction, execution and seizure

§ 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.

§ 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 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

§ 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.
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Article 5
Official activities

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.

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.
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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
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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.

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

§ 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.

Article 1
Scope
§ 1 These Uniform Rules shall apply to every contract of
carriage of passengers by rail for reward or free of charge,

§ 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.
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§ 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.

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.

§ 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

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.

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.

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 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.
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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
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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

Payment and refund of the carriage charge

The carrier must, where necessary, certify on the ticket
that the train has been cancelled or the connection missed.

§ 1 Subject to a contrary agreement between the
passenger and the carrier, the carriage charge shall be
payable in advance.

Title III

§ 2 The General Conditions of Carriage shall determine
under what conditions a refund of the carriage charge shall
be made.

CARRIAGE OF HAND LUGGAGE, ANIMALS,
REGISTERED LUGGAGE AND VEHICLES
Chapter I

Article 9

COMMON PROVISIONS

Right to be carried. Exclusion from carriage

Article 12

§ 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

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.

these articles save where otherwise provided by the laws
and prescriptions of each State.

§ 2 The passenger may consign articles and animals as
registered luggage in accordance with the General
Conditions of Carriage.

Article 15

§ 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.

Chapter II
HAND LUGGAGE AND ANIMALS

Supervision
It shall be the passenger’s responsibility to supervise the
hand luggage and animals that he takes with him.

Chapter III
§ 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).

REGISTERED LUGGAGE
Article 16
Consignment of registered luggage

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.

§ 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.

§ 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.

§ 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 14

Article 17

Completion of administrative formalities

Luggage registration voucher

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

§ 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.
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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

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

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:

§ 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.
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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.

Chapter IV
VEHICLES

Title IV

Article 23

LIABILITY OF THE CARRIER

Conditions of carriage

Chapter I

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

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.
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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 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 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 29

Article 32

Compensation for other bodily harm

Liability in case of cancellation, late running of
trains or missed connections

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.

§ 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
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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
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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
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§ 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.

Compensation for damage
Section 3
§ 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.

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.

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 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
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§ 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.

Loss of right to invoke the limits of liability
Article 51
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.

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 49
Conversion and interest

Article 52

§ 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.

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. Articles 10, 14 and 20,
2. the special provisions for the carriage of vehicles,
contained in the General Conditions of Carriage,
or
3. the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID),
or
b) caused by articles and animals that he brings with him,
unless he proves that the loss or damage was caused by
circumstances that he could not avoid and the consequences
of which he was unable to prevent, despite the fact that he
exercised the diligence required of a conscientious passenger.
This provision shall not affect the liability of the carrier
pursuant to Articles 26 and 33 § 1.
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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.

Title VI

Article 56

ASSERTION OF RIGHTS

Carriers against whom an action may be brought

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

§ 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.

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.

§ 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.

§ 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.

§ 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

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 damage was ascertained in accordance
with Article 54 before the acceptance of the luggage by the person entitled;
2. the ascertainment which should have been carried
out in accordance with Article 54 was omitted solely through the fault 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 ascertainment in accordance with Article
54 immediately after discovery of the loss or damage and not later than three days after the acceptance of the luggage, and
2. in addition, proves that the loss or damage occurred between the time of taking over by the carrier
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.
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Title VII

RELATIONS BETWEEN CARRIERS
Article 60

Article 61

Limitation of actions

Apportionment of the carriage charge

§ 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.

§ 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 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.

§ 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

§ 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.

§ 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
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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.
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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 2
Article 5
Prescriptions of public law
Mandatory 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

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.

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.

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.

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

§ 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;
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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.
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case the costs of the examination shall be charged against
the goods, if they have not been paid immediately.

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.

§ 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 10

Article 12

Payment of costs

Evidential value of the consignment note

§ 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.

§ 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.

Article 9
Dangerous goods

§ 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

§ 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
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a) to be present himself or to be represented by an agent
when the customs or other administrative formalities are
carried out, for the purpose of furnishing any information
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
– period for consignment
12 hours,
– period for carriage, for each 400 km
or fraction thereof
24 hours;
b) for less than wagon-load consignment
– period for consignments
24 hours,
– period for carriage, for each 200 km
or fraction thereof
24 hours.
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.
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§ 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.

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.

Article 19

§ 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.

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

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 consignee.

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.
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§ 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.

Title III
Article 24
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.

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.
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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.
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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 Article shall not derogate from Articles 23 and 25.

Article 32

§ 2 Compensation shall not exceed 17 units of account
per kilogramme of gross mass short.

Compensation for damage

§ 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

§ 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.
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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

§ 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 accordance with Article 16 § 1, the transit
period has been established by agreement, other forms
of compensation than those provided for in § 1 may be
so agreed. If, in this case, the transit periods provided
for in Article 16 §§ 2 to 4 are exceeded, the person
entitled may claim either the compensation provided for
in the agreement mentioned above or that provided for
in §§ 1 to 5.

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.
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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.

§ 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.

Ascertainment of partial loss or damage

§ 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.

§ 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

Title IV
ASSERTION OF RIGHTS
Article 42
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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.
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a) by the consignor, until such time as the consignee
has
1. taken possession of the consignment note,
2. accepted the goods, or
3. asserted his rights pursuant to Article 17 § 3 or
Article 18 § 3;
b) by the consignee, from the time when he has
1. taken possession of the consignment note,
2. accepted the goods, or
3. asserted his rights pursuant to Article 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.

Persons who may bring an action against the carrier

§ 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.

§ 1 Subject to §§ 3 and 4 actions based on the contract of
carriage may be brought:

§ 3 An action for the recovery of a sum paid pursuant to
the contract of carriage may be brought against the carrier

Article 44
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who has collected that sum or against the carrier on whose
behalf it was collected.

from the contract of carriage in case of partial loss, damage
or exceeding of the transit period.

§ 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.

§ 2 Nevertheless, the right of action shall not be
extinguished:
a) in case of partial loss or damage, if
1. the loss or damage was ascertained in accordance
with Article 42 before the acceptance of the goods
by the person entitled;
2. the ascertainment which should have been carried
out in accordance with Article 42 was omitted
solely through the fault 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 ascertainment in accordance with Article
42 immediately after discovery of the loss or damage and not later than seven days after the acceptance of the goods, and
2. in addition, proves that the loss or damage occurred between the time of taking 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.

§ 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

§ 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.
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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.

Right of recourse

§ 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.

§ 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:

§ 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.

Article 50
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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
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Article 4
Other prescriptions

The carriage to which this Regulation applies shall remain
subject to the national or international prescriptions applicable in general to the carriage of goods by rail.

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

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.

§ 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 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.

§ 2 Dangerous goods barred from carriage by the
Annex must not be accepted for international carriage.

The Annex shall form an integral part of this Regulation.

Article 6
Annex

***
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.

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 3
Article 1
Restrictions
Scope
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.

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.

§ 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.

Article 2

§ 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.

Definitions
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.

§ 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
Article 3

Loss of right to invoke the limits of liability

Signs and inscriptions on the vehicles

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.

§ 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.

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
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§ 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.

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, subject to its right of recourse, it shall be
subrogated to them, in respect of their liability to the
keeper for loss of or damage to the vehicle 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 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 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.

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.
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§ 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
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.

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

Article 2

Mandatory law

Declaration concerning liability in case
of bodily loss or damage

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.

§ 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.
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Title II

Article 7

CONTRACT OF USE

Duration of the contract

Article 5

§ 1 The contract of use may be concluded for a limited
or unlimited period.

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 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 successive payment periods and for an
amount in excess of the equivalent of one month’s
use, or
2. for a period covering more than two payment periods and for an amount equal to the value 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.

§ 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.

§ 6 The parties to the contract may agree conditions derogating from the provisions of § 2 letters c) and d) and § 5.

§ 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.

Title III

Liability of the manager

§ 4 The parties to the contract must inform each other of
any event which might impede the execution of the
contract they have concluded.

§ 1 The manager shall be liable
a) for bodily loss or damage (death, injury or any other
physical or mental harm),

LIABILITY
Article 8

9392

MAGYAR KÖZLÖNY

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 incident giving rise to the loss or damage has
been caused by circumstances not connected with
the management of the infrastructure which the
manager, 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,
2. to the extent that the incident giving rise to the loss
or damage is due to the fault of the person suffering the loss or damage,
3. if the incident giving rise to the loss or damage is
due to the behaviour of a third party which the manager, 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) 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.
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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 incident giving rise to the loss or damage has
been caused by circumstances not connected with
the operations of the carrier which he, 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,
2. to the extent that the incident giving rise to the loss
or damage is due to the fault of the person suffering the loss or damage,
3. if the incident giving rise to the loss or damage 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;
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

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),

§ 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
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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.

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 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
Article 12

Conversion and interest

Damages in case of personal injury

§ 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.

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

§ 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.

Compensation for other bodily harm

Article 17

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.

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.
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be brought only subject to the conditions and limitations
laid down in these Uniform Rules.

Title V
ASSERTION OF RIGHTS

Article 18
Article 22
Liability for auxiliaries
Conciliation procedures
The manager and the carrier shall be liable for their
auxiliaries.

The parties to the contract may agree conciliation
procedures or appeal to the Arbitration Tribunal provided
for in Title V of the Convention.

Article 19
Other actions

Article 23

§ 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.

Recourse

§ 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.

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
Article 20
Forum
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

§ 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 21
Article 25
Actions against the manager or against the carrier
Limitation of actions
§ 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

§ 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

9395

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.

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;

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.
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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.

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;

§ 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,

2006/128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

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
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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. Railways with standard track gauge (1435 mm)
2. Railways with wide track gauge (Russian)
(1520 mm)
3. Railways with wide track gauge (Finnish)
(1524 mm)
4. Railways with wide track gauge (Irish) (1600 mm)
5. Railways with wide track gauge (Iberian)
(1688 mm)
6. Other railways
B. Loading gauge
1. Railways with normal loading gauge on the European continent
2. Railways with normal loading gauge in Great
Britain
3. ...
C. ...

Annex 2
Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Traction Units
A. Energy supply systems
1. Direct current of 3000 V
2. Direct current of 1500 V or less
3. Alternating current of 25 kV / 50 Hz
4. Alternating current of 15 kV / 16 b Hz
B. Safety and operational control systems
...
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Annex 3

Article 2

Technical Standards and Uniform Technical
Prescriptions relating to Wagons

Definitions

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)

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
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.

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.
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Article 6

Recognition of technical admission

§ 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.

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 4

Article 7

Procedure

Construction prescriptions applicable to vehicles

§ 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 admission of a type of construction to a given
type of railway vehicle,
2. then admission to operation of individual vehicles
corresponding to this type of construction by a
simplified procedure confirming that they are of
this type.

§ 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 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.

§ 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.

9400

MAGYAR KÖZLÖNY
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.
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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
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withdrawal from service must be notified to the competent
authority which has granted the admission to operation.
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„Certificate of admission to operation”. They shall be
prepared and adopted by the Committee of Technical
Experts.

§ 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.

§ 2 Article 35 §§ 1 and 3 to 5 of the Convention shall
apply mutatis mutandis.

Article 11

Article 13

Certificates

Data bank

§ 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”.

§ 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 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

§ 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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would allow it to be joined in a train and to circulate on its
own wheels without danger for the operations.

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 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.

§ 3 Article 35 §§ 1 and 3 to 5 of the Convention shall
apply mutatis mutandis.

§ 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 15

Article 17

Maintenance

Immobilisation and rejection of vehicles

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.

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 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

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.”
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ket szolgál – a nemzetközi vasúti forgalomban a határátkelésnél még fennálló akadályok megszüntetésére,
– fontosnak tartva a nemzetközi vasúti fuvarozás érdekében a vasútra vonatkozó többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások aktualizálását, és – adott esetben – az Egyezménybe illesztését,
az alábbi döntéseket hozta:
1. cikk
Az Egyezmény új szövege
A COTIF 1980 az e jegyzõkönyv szerves részét képezõ
melléklet szövege szerint módosul.

„1999. június 3-i Jegyzõkönyv
az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
módosításáról (Jegyzõkönyv 1999)
Az 1980. évi május hó 9. napján Bernben kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (a továbbiakban:
„COTIF 1980”) 6. cikke és 19. cikkének 2. §-a értelmében
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet
(OTIF) 1999. május 26. – június 3. között Vilniusban tartotta az ötödik Közgyûlését.
A Közgyûlés
– meggyõzõdve egy olyan államközi szervezet szükségességérõl és hasznosságáról, amely – lehetõség szerint – a nemzetközi vasúti fuvarozás minden kérdésével
foglalkozik, állami szinten,
– úgy ítélve meg, hogy – mivel a COTIF 1980-at alkalmazza Európa, Ázsia és Afrika 39 állama, valamint az
ezekben a tagállamokban mûködõ vasúti társaságok, – erre
a feladatra az OTIF a legalkalmasabb,
– szükségesnek tartva a COTIF 1980 továbbfejlesztését (különösen a CIV Egységes Szabályokat és a CIM Egységes Szabályokat) abból a célból, hogy a szabályokat a
nemzetközi vasúti fuvarozás új igényeihez igazítsák,
– tekintettel arra, hogy a veszélyes áruk biztonságos
vasúti fuvarozása érdekében szükséges a RID (Veszélyes
Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)
átültetése a közjogi rendszerbe, abból a célból, hogy annak
alkalmazása ne függjön többé a CIM Egységes Szabályok
hatálya alá tartozó fuvarozási szerzõdés megkötésétõl,
– tekintettel arra, hogy azok a politikai, gazdasági és
jogi változások, amelyek az Egyezmény 1980. évi május
hó 9. napján történt aláírása óta számos tagállamban bekövetkeztek, szükségessé teszik a szabályok továbbfejlesztését és új, egységes szabályok kimunkálását a jognak a
nemzetközi vasúti forgalom szempontjából fontos további
területeire vonatkozóan is,
– szükségesnek látva, hogy a tagállamok hozzanak hatékonyabb intézkedéseket – mivel ez különleges közérde-

2. cikk
Ideiglenes letéteményes
1. § E jegyzõkönyv aláírásra bocsátásától a hatálybalépéséig a letéteményes Kormánynak a COTIF 1980
22–26. cikkeiben meghatározott feladatait – ideiglenes letéteményesként – az OTIF látja el.
2. § Az ideiglenes letéteményes a tagállamokat értesíti:
a) e jegyzõkönyv aláírásáról, valamint megerõsítésérõl, elfogadásáról, jóváhagyásról, illetõleg az ahhoz való
csatlakozásról szóló okmányok benyújtásáról,
b) arról a napról, amelyen e jegyzõkönyv a 4. cikk rendelkezései értelmében hatályba lép,
és ellátja a letéteményesre háruló egyéb feladatokat, az
1969. május 23-án aláírt, a szerzõdések jogáról szóló Bécsi
Egyezmény VII. Fejezetében elõírtak szerint.
3. cikk
Aláírás, megerõsítés, elfogadás, csatlakozás
1. § E jegyzõkönyv a tagállamok számára 1999. december 31-éig aláírásra nyitva áll. Az aláírás Bernben, az ideiglenes letéteményesnél történik.
2. § A COTIF 1980 20. cikkének 1. §-a szerint e jegyzõkönyvet meg kell erõsíteni, el kell fogadni, vagy jóvá kell
hagyni. A megerõsítési, elfogadási vagy jóváhagyási okmányokat az ideiglenes letéteményesnél a lehetõ legrövidebb idõn belül letétbe kell helyezni.
3. § Azok a tagállamok, amelyek e jegyzõkönyvet az
1. §-ban meghatározott határidõn belül nem írják alá, valamint azok az államok, amelyeket – felvételi kérelmük elfogadásával, a COTIF 1980 23. cikkének 2. §-a szerint – várhatóan még e jegyzõkönyv hatálybalépése elõtt felvesznek
teljes jogú tagként a COTIF 1980-ba, az ideiglenes letéte-
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ményesnél letétbe helyezett csatlakozási okmánnyal csatlakozhatnak e jegyzõkönyvhöz.
4. § Ha egy állam a COTIF 1980-hoz – annak 23. cikke
szerint – csatlakozási kérelmét e jegyzõkönyv aláírásra
való megnyitása után, de még a hatálybalépése elõtt nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy mind a COTIF 1980-hoz,
mind pedig annak az e jegyzõkönyv melléklete szerinti új
szövegéhez csatlakozik.

4. cikk
Hatálybalépés
1. § E jegyzõkönyv azt a hónapot követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba, amelyben az ideiglenes letéteményes értesíti a tagállamokat annak az okmánynak a letétbe helyezésérõl, amellyel a COTIF 1980 20. cikkének
2. §-a szerinti feltételek teljesültek. Az említett 20. cikk
2. §-ának az alkalmazása szempontjából tagállamnak tekintendõ minden olyan állam, amely már tag volt az ötödik
Közgyûlés döntésének az idõpontjában és tag akkor is,
amikor az e jegyzõkönyv hatálybalépéséhez szükséges feltételek teljesülnek.
2. § A 3. cikket azonban e jegyzõkönyv aláírásra való
megnyitásától kezdve kell alkalmazni.

5. cikk
Nyilatkozatok és fenntartások
Az Egyezménynek az e jegyzõkönyv mellékletével módosított 42. cikke 1. §-ában említett nyilatkozatok és fenntartások bármikor megtehetõk, illetve bejelenthetõk, akár
e jegyzõkönyv hatálybalépése elõtt is, hatályossá azonban
csak e jegyzõkönyv hatálybalépésével válnak.

6. cikk
Átmeneti rendelkezések
1. § Az OTIF Fõtitkárának a Közgyûlést a jegyzõkönyv
hatálybalépését követõen legkésõbb hat hónapon belül
össze kell hívnia abból a célból, hogy:
a) kijelöljék a következõ idõszakra az Intézõ Bizottság
tagjait, [a COTIF e jegyzõkönyv mellékletével módosított
14. cikke 2. §-ának b) pontja], és – ha szükséges döntsenek – a funkcióban lévõ Intézõ Bizottság mandátumának a
megszüntetésérõl,
b) rögzítsék, hat évre, a Szervezet költségeinek a
COTIF egyes költségvetési idõszakára érvényes felsõ ha-
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tárát [a COTIF e jegyzõkönyv mellékletével módosított
14. cikkének 2. §-ának e) pontja], és
c) megválasszák – amennyiben szükséges – a Fõtitkárt
[a COTIF e jegyzõkönyv mellékletével módosított 14. cikkének 2. §-ának c) pontja].
2. § Az OTIF Fõtitkárának e jegyzõkönyv hatálybalépését követõen legkésõbb három hónapon belül össze
kell hívnia a Mûszaki Szakértõi Bizottságot.
3. § E jegyzõkönyv hatálybalépését követõen az Intézõ
Bizottság mandátuma, amelyet a COTIF 1980 6. cikke
2. §-ának b) pontja szabályoz, a Közgyûlés által meghatározott idõpontban jár le, amelynek egybe kell esnie a Közgyûlés által kijelölt új intézõ bizottsági tagok és póttagok
mandátumának a kezdetével [a COTIF e jegyzõkönyv
mellékletével módosított 14. cikke 2. §-ának b) pontja].
4. § A Központi Hivatal e jegyzõkönyv hatálybalépése
idején hivatalban lévõ Vezérigazgatójának a mandátuma a
COTIF 1980 7. cikke 2. §-ának d) pontja szerint meghatározott idõszak lejártával szûnik meg. E jegyzõkönyv
hatálybalépésétõl kezdõdõen a Vezérigazgató látja el a fõtitkári feladatokat.
5. § A COTIF 1980 6., 7. és 11. cikkeinek a vonatkozó
rendelkezései e jegyzõkönyv hatálybalépését követõen is
alkalmazandók a következõkre:
a) a könyvvizsgálatra és a Szervezet éves beszámolójának az elfogadására,
b) a tagállamoknak a Szervezet költségeit fedezõ pénzügyi hozzájárulása meghatározására,
c) a hozzájárulások megfizetésére,
d) a Szervezet költségei legnagyobb összegének öt
évre történõ – e jegyzõkönyv hatálybalépése elõtti – meghatározására.
Az a), b) és a c) pontok a jegyzõkönyv hatálybalépésének
évére, valamint az azt megelõzõ évre vonatkoznak.
6. § A tagállamok által az e jegyzõkönyv hatálybalépésének évére fizetendõ éves hozzájárulást a COTIF
1980 11. cikkének 1. §-a alapján kell kiszámítani.
7. § Amennyiben egy tagállamnak a COTIF e jegyzõkönyv mellékletével módosított 26. cikke alapján kiszámított hozzájárulása magasabb, mint az 1999. évre fizetendõ
hozzájárulása, kérésére a Közgyûlés az e jegyzõkönyv
hatálybalépésének évét követõ három évre meghatározhatja az adott tagállam hozzájárulásának a mértékét, a következõ elvek figyelembevételével:
a) az átmeneti hozzájárulás meghatározásának alapja
vagy a fent említett 26. cikk 3. §-ában meghatározott legkisebb hozzájárulás, vagy – amennyiben az magasabb – az
1999-re megállapított hozzájárulás,
b) a hozzájárulást fokozatosan, legfeljebb három lépcsõben kell kiigazítani, amíg el nem éri a fent említett,
26. cikk alapján kiszámított hozzájárulás mértékét.
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Ezt a rendelkezést nem lehet alkalmazni a legkisebb
hozzájárulás összegével tartozó tagállamokra; a legkisebb
hozzájárulást mindenképpen ki kell fizetni.
8. § A tagállamok közötti nemzetközi forgalomban lebonyolított személy-, vagy árufuvarozásra a CIV 1980.
Egységes Szabályok vagy a CIM 1980. Egységes Szabályok alapján kötött szerzõdésekre e jegyzõkönyv hatálybalépését követõen is a szerzõdés megkötésének idõpontjában hatályos Egységes Szabályokat kell alkalmazni.
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ügyi Államközi Szervezetet (OTIF) (a továbbiakban:
Szervezet).
2. § A Szervezet székhelye Bernben van. A Közgyûlés
dönthet a székhely más tagállamba való áthelyezésérõl.
3. § A Szervezet jogi személy. Így – különösen – szerzõdéseket köthet, ingó és ingatlan vagyont szerezhet és azt
elidegenítheti, valamint peres eljárásban félként szerepelhet.

9. § Azokra a szerzõdésekre, amelyeket e jegyzõkönyv
hatálybalépése elõtt kötöttek, a CUV Egységes Szabályok
és a CUI Egységes Szabályok kötelezõ rendelkezéseit
e jegyzõkönyv hatálybalépését követõ egy év eltelte után
kell alkalmazni.

4. § A Szervezet, annak alkalmazottai, az általa meghívott szakértõk és a tagállamok képviselõi – az Egyezményhez csatolt, a Szervezet kiváltságairól és mentességérõl
szóló jegyzõkönyvben meghatározott feltételek szerint – élvezik mindazokat a kiváltságokat és mentességeket, amelyek feladatuk teljesítéséhez szükségesek.

7. cikk

5. § A Szervezet és a székhelye szerinti állam közötti viszonyt székhely-megállapodás szabályozza.

A jegyzõkönyv szövege
1. § E jegyzõkönyvet angol, francia és német nyelven írták alá. Eltérés esetén a francia nyelvû szöveg az irányadó.
2. § Bármely érintett tagállam javaslatára a Szervezet
e jegyzõkönyv hiteles fordítását más nyelven is közzéteszi, amennyiben az adott nyelv legalább két tagállam területén hivatalos nyelv. A fordítást az érintett tagállamok
illetékes hatóságaival együttmûködve kell elkészíteni.
A fentiek értelmében e jegyzõkönyvet a tagállamok kormányai által teljes jogkörrel felhatalmazott képviselõk írták alá.
Kelt Vilniusban, 1999. június 3-án, egy-egy eredeti
francia, német és angol nyelvû példányban. Az eredeti példányokat az OTIF archívumában helyezték el. A tagállamok hiteles másolatot kapnak.
(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. § Ennek az Egyezménynek a részesei, mint tagállamok, megalapítják a Nemzetközi Vasúti Fuvarozás-

6. § A Szervezet munkanyelve az angol, a francia és a
német. A Közgyûlés más munkanyelvek bevezetésérõl is
dönthet.

2. cikk
A Szervezet célja
1. § A Szervezet célja a nemzetközi vasúti fuvarozás
elõmozdítása, fejlesztése és megkönnyítése minden szempontból, különösen az alábbiakkal:
a) egységes jogrendszer kialakítása az alábbi jogterületeken:
1. szerzõdések a nemzetközi vasúti személy- és árufuvarozásra vonatkozóan, beleértve a vasúti fuvarozás kiegészítéseként más szállítóeszközzel
ugyanazon szerzõdés alapján végzett fuvarozást
is;
2. szerzõdések a nemzetközi vasúti fuvarozásban
szállítóeszközként alkalmazott jármûvek használatára vonatkozóan;
3. szerzõdések az infrastruktúra használatára a nemzetközi vasúti fuvarozásban;
4. veszélyes áruk fuvarozása nemzetközi vasúti forgalomban;
b) a különleges közérdeket figyelembe véve, a nemzetközi vasúti forgalomban a határátkeléseknél fennálló akadályok – a lehetõ legrövidebb idõn belül történõ – elhárításának elõsegítése, amennyiben az akadályok elhárítása a
tagállamok hatáskörébe tartozik;
c) a vasutak kölcsönös átjárhatósága és mûszaki harmonizációja kiteljesítésének elõsegítése mûszaki szabványok érvényesítésével és egységes mûszaki elõírások elfogadásával;
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d) a nemzetközi forgalomra szánt vasúti gördülõállomány mûszaki vizsgálatára vonatkozó egységes eljárás kidolgozása;
e) a Szervezetben elfogadott szabályok és ajánlások alkalmazásának figyelemmel kísérése;
f) az a)–e) pontban említett egységes jogrendszer, szabályok és eljárások továbbfejlesztése, figyelemmel a jogi,
gazdasági és mûszaki fejlõdésre.
2. § A Szervezetnek jogában áll:
a) az 1. §-ban kitûzött célok elérése érdekében más
egységes jogrendszert kidolgozni;
b) olyan keretet kialakítani, amelyben a tagállamok kidolgozhatnak más nemzetközi egyezményeket, azzal a
céllal, hogy elõmozdítsák, fejlesszék és megkönnyítsék a
nemzetközi vasúti forgalmat.

3. cikk
Nemzetközi együttmûködés
1. § A tagállamok elvi kötelezettséget vállalnak arra,
hogy erõsítik a Szervezet keretében nemzetközi együttmûködésüket a vasúti közlekedés területén, ezáltal is következetes együttmûködést biztosítva a 2. és a 4. cikkben a
Szervezetre rótt feladatok teljesítésében. A fenti cél elérése érdekében a tagállamok megtesznek minden szükséges
és hasznos intézkedést annak érdekében, hogy azok az érvényben levõ, nemzetközi sokoldalú konvenciók és megállapodások, amelyeknek õk szerzõdõ felei, váljanak alkalmassá arra, hogy kiterjedjenek a nemzetközi vasúti
együttmûködés területére, és adjanak más kormányközi és
civil szervezeteknek hatáskört a Szervezet feladataihoz
hasonló feladatok ellátására.
2. § Az 1. §-ból adódó kötelezettségek azoknak a tagállamoknak az esetében, amelyek egyben az Európai Közösségeknek is tagjai, illetve az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló Egyezménynek is részesei, nem érintik azokat a kötelezettségeket, amelyek a tagállamokat mint az Európai
Közösségek tagjait vagy mint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Egyezmény részeseit terhelik.

4. cikk
Hatáskörök átvállalása és átadása
1. § A Szervezet a Közgyûlés döntése alapján átvállalhat – a 2. cikkben meghatározott céloknak megfelelõ – olyan hatásköröket, forrásokat és kötelezettségeket,
amelyeket más kormányközi szervezetek adnak át neki a
velük kötött egyezmények keretében.
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2. § A Szervezet a Közgyûlés döntése alapján hatásköröket, forrásokat és kötelezettségeket adhat át más kormányközi szervezeteknek, az azokkal kötött egyezmények
keretében.
3. § A Szervezet az Intézõ Bizottság jóváhagyásával átvállalhat a céljával összhangban levõ olyan közigazgatási
feladatokat, amelyekkel valamelyik tagállam bízza meg. A
Szervezet olyan költségeit, amelyek e feladat teljesítésébõl
erednek, az adott tagállam viseli.

5. cikk
A tagállamok különleges kötelezettségei
1. § A tagállamok megállapodnak abban, hogy megtesznek minden szükséges intézkedést a nemzetközi vasúti
forgalom könnyítése és gyorsítása érdekében. E célból
minden tagállam a lehetõségei szerint vállalja, hogy:
a) kiiktatja a fölösleges eljárásokat,
b) egyszerûsíti és egységesíti a már korábban elõírt alakiságokat,
c) egyszerûsíti az ellenõrzést a határátkelésnél.
2. § A nemzetközi vasúti forgalom könnyítése és fejlesztése céljából a tagállamok vállalják, hogy a legnagyobb egységességre törekednek a vasúti gördülõállományra, a vasúti alkalmazottakra, a vasúti infrastruktúrára
és a kiegészítõ szolgáltatásokra vonatkozó szabályozások,
szabványok, eljárások és szervezési módszerek tekintetében.
3. § A tagállamok megállapodnak abban, hogy elõsegítik a nemzetközi vasúti forgalom optimalizálását szolgáló
megállapodások létesítését az infrastruktúra-üzemeltetõk
között.

6. cikk
Egységes szabályok
1. § Amennyiben a 42. cikk 1. §-ának elsõ mondata értelmében nem tettek nyilatkozatot, a nemzetközi vasúti
forgalomra és a vasúti berendezések nemzetközi forgalomban való engedélyezésére az alábbi szabályok érvényesek:
a) A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerzõdésre
vonatkozó Egységes Szabályok (CIV), amely az Egyezmény A Függeléke,
b) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerzõdésre
vonatkozó Egységes Szabályok (CIM), amely az Egyezmény B Függeléke,

2006/128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

c) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID), amely az Egyezmény
C Függeléke,
d) Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett jármûvekre vonatkozó szerzõdésekre
(CUV), amely az Egyezmény D Függeléke,
e) Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerzõdésekre
(CUI), amely az Egyezmény E Függeléke,
f) Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti jármûvekre vonatkozó mûszaki szabványok érvényesítésére és egységes mûszaki elõírások elfogadására (APTU), amely az Egyezmény F Függeléke,
g) Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban
használt vasúti berendezések mûszaki engedélyezésére
(ATMF), amely az Egyezmény G Függeléke,
h) egyéb egységes jogi szabályozások, amelyeket a
Szervezet a 2. cikk 2. §-ának a) pontja értelmében dolgozott ki, és amelyek szintén az Egyezmény Függelékeit képezik.
2. § Az Egységes Szabályok, a Szabályzat és az 1. §-ban
említett egyéb szabályozások, mellékleteikkel együtt az
Egyezmény szerves részét képezik.

7. cikk
Az „Egyezmény” kifejezés meghatározása
Az alábbi rendelkezésekben az „Egyezmény” kifejezés
a tulajdonképpeni Egyezményt, továbbá az 1. cikk
4. §-ában megjelölt jegyzõkönyvet, a 6. cikkben felsorolt
Függelékeket, valamint azok mellékleteit jelenti.

II. Cím
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
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9. cikk
Elszámolási egység

1. § A Függelékekben hivatkozott elszámolási egység a
Nemzetközi Valuta Alap által meghatározott különleges
lehívási jog.
2. § Azok a tagállamok, amelyek tagjai a Nemzetközi
Valuta Alapnak, nemzeti pénznemüknek a különleges lehívási jogban kifejezett értékét a Nemzetközi Valuta Alap
saját mûveleteire és ügyleteire alkalmazott számítási módszerrel összhangban számítják ki.
3. § Az olyan tagállamok, amelyek nem tagjai a Nemzetközi Valuta Alapnak, nemzeti pénznemüknek a különleges lehívási jogban kifejezett értékét az általuk meghatározott módon számítják ki. Ennek a számításnak azonban a
nemzeti pénznemben olyan reálértéket kell kifejeznie,
amely a lehetõ legjobban megközelíti azt az értéket, amely
a 2. § alkalmazása esetén adódna.
4. § Olyan tagállamok esetében, amelyek nem tagjai a
Nemzetközi Valuta Alapnak és amelyeknek a jogszabályai
nem engedik meg a 2. § vagy a 3. § alkalmazását, a Függelékekben hivatkozott elszámolási egység három aranyfrankkal tekintendõ egyenlõnek. Az aranyfranknak
10/31 gramm tömegû és 0,900 finomságú aranyból kell
lennie. Az aranyfrank átváltásának a nemzeti pénznemben
olyan reálértéket kell kifejeznie, amely a lehetõ legjobban
megközelíti azt az értéket, amely a 2. § alkalmazása esetén
adódna.
5. § Az Egyezmény hatálybalépését követõ három hónapon belül, és ezt követõen minden esetben, amikor a számítási módszerekben vagy a nemzeti pénznemben az elszámolási egységhez viszonyítva változás áll be, a tagállamok közlik a Fõtitkárral a 3. § szerinti számítási módszerüket, illetve a 4. § szerinti átváltás eredményét. A Fõtitkár a
fenti közléseket a többi tagállamok tudomására hozza.

8. cikk
Nemzeti jog
1. § Az Egyezmény értelmezése és alkalmazása során
figyelembe kell venni annak nemzetközi jogi jellegét és az
egységesség kialakításának a szükségességét.

6. § Az elszámolási egységben kifejezett összeget annak
az államnak a nemzeti pénznemére kell átszámítani,
amelynek a bírósága eljár. Az átszámolás a bírósági döntés
napján vagy a felek által megállapított napon az adott
pénznemre érvényes árfolyamon történik.

10. cikk

2. § Ha az Egyezmény valamely kérdésre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezéseket, a nemzeti jog alkalmazandó.

Kiegészítõ határozmányok

3. § A „nemzeti jog” annak az államnak a jogát jelenti – beleértve a kollíziós szabályokat is –, amelyben a jogosult a jogait érvényesíti.

1. § Két vagy több tagállam, vagy két vagy több vasút a
CIV Egységes Szabályok és a CIM Egységes Szabályok
végrehajtása céljából kiegészítõ határozmányokban álla-
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podhat meg, az Egységes Szabályoktól azonban nem térhetnek el.
2. § Az 1. §-ban említett kiegészítõ határozmányokat az
egyes államok jogszabályai és elõírásai által megkövetelt
formában kell közzé tenni és hatályba léptetni. A tagállamok a Szervezet Fõtitkárát értesítik kiegészítõ határozmányokról és azok hatályba léptetésérõl. A Fõtitkár ezeket a
többi tagállam tudomására hozza.
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le. „Üzembentartó” alatt értendõ az, aki a vasúti kocsit,
mint szállítóeszközt, tartósan, gazdasági céllal üzemelteti,
akár a tulajdonosa, akárcsak rendelkezési joga van felette.

III. Cím
FELÉPÍTÉS ÉS TEVÉKENYSÉG
13. cikk

11. cikk

Szervek

Biztosíték

1. § A Szervezet mûködését a következõ szervek útján
biztosítják:
a) Közgyûlés,
b) Intézõ Bizottság,
c) Felülvizsgáló Bizottság,
d) Veszélyes Áruk Fuvarozási Szakértõ Bizottsága
(RID Szakértõ Bizottság)
e) Vasúti Fejlesztési Bizottság,
f) Mûszaki Szakértõi Bizottság,
g) Fõtitkár.

A CIV Egységes Szabályok, a CIM Egységes Szabályok, a CUV Egységes Szabályok és a CUI Egységes Szabályok alapján indult eljárásokban nem követelhetõ biztosíték a költségek fedezetére.

12. cikk
A bírósági határozatok végrehajtása. Foglalás.
1. § Ha az Egyezmény szerint eljárásra jogosult bíróság
által – tárgyaláson vagy a fél távolmaradásával – hozott
ítélet az e bíróság által alkalmazott jogszabályok szerint
végrehajthatóvá vált, végrehajtható minden egyes tagállamban, amelyben a végrehajtást foganatosítani kell, feltéve, hogy az ott elõírt alakiságokat teljesítették. Az ítélet
tartalma érdemben nem vizsgálható felül. E rendelkezések
vonatkoznak a bírósági egyezségekre is.
2. § Az 1. § nem érvényes a csak ideiglenesen végrehajtható ítéletekre és a kártérítésre, elmarasztalásra, amelyben
a felperest pervesztesége esetében a költségeken felül marasztalják.
3. § Ha valamely fuvarozónak a CIV Egységes Szabályok, vagy a CIM Egységes Szabályok hatálya alá esõ fuvarozásból keletkezett követelése olyan másik fuvarozóval szemben áll fenn, aki nem ugyanannak a tagállamnak a
joghatósága alá tartozik, a követelés csak annak a tagállamnak a bírósága által hozott ítélet alapján hajtható végre,
amelynek a joghatósága alá a hitelezõ fuvarozó tartozik.
4. § A CUV Egységes Szabályok, vagy a CUI Egységes
Szabályok hatálya alá esõ szerzõdésbõl keletkezett követelések csak annak a tagállamnak a bírósága által hozott
ítélet alapján hajthatók végre, amelynek a joghatósága alá
a hitelezõ fuvarozó vállalat tartozik.
5. § A vasúti jármûvek más területen, mint amelyben az
üzembentartó székhelye van, csak a székhely szerinti tagállamnak a bírósága által hozott ítélet alapján foglalhatók

2. § A Közgyûlés meghatározott feladatok teljesítése érdekében dönthet más – ideiglenes – bizottságok létrehozásáról.
3. § A Közgyûlés és az 1. §-ban c)–f)-ig felsorolt Bizottságok határozatképességének a megállapítása során a szavazati joggal nem rendelkezõ államokat (14. cikk 5. §,
26. cikk 7. §, 40. cikk 4. §) nem lehet figyelembe venni.
4. § A Közgyûlés elnökének, az Intézõ Bizottság elnökének, valamint a Fõtitkárnak elvileg külön tagállam állampolgárának kell lennie.

14. cikk
Közgyûlés
1. § A Közgyûlés az összes tagállam képviselõibõl áll.
2. § A Közgyûlés:
a) megállapítja saját ügyrendjét;
b) megválasztja az Intézõ Bizottság tagjait és – a tagokkal azonos számban – póttagjait, és kijelöli az Elnököt
nyújtó tagállamot (15. cikk 1–3. §);
c) megválasztja a Fõtitkárt (21. cikk 2. §);
d) irányelveket ad ki az Intézõ Bizottság és a Fõtitkár
mûködésére vonatkozóan;
e) hatéves idõszakokra megállapítja azt a legmagasabb
összeget, amelyet a Szervezet kiadásai költségvetési idõszakonként elérhetnek (25. cikk); ellenkezõ esetben irány-
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elveket ad ki ezeknek a költségeknek a korlátozására, legfeljebb egy hatéves idõszakra;
f) dönt a Szervezet székhelyének áthelyezésérõl
(1. cikk 2. §);
g) dönt más munkanyelvek bevezetésérõl (1. cikk 6. §);
h) dönt új hatáskörök átvételérõl (4. cikk 1. §), valamint
hatáskörök átadásáról más kormányközi szervezet részére
(4. cikk 2. §);
i) dönt – ha szükséges – meghatározott célra alakuló
ideiglenes bizottságok létrehozásáról (13. cikk 2. §);
j) megvizsgálja, hogy egy adott tagállam magatartása
hallgatólagos felmondásnak tekinthetõ-e (26. cikk 7. §);
k) dönt a könyvvizsgálatnak a székhelytõl eltérõ, más
tagállam által történõ végrehajtásáról (27. cikk 1. §);
l) dönt az Egyezmény módosítására vonatkozó javaslatokról (33. cikk 2. és 3. §);
m) dönt az elé terjesztett csatlakozási kérelmekrõl
(37. cikk 4. §);
n) dönt valamely regionális gazdasági integrációs szervezet csatlakozásának feltételeirõl (38. cikk 1. §);
o) dönt az elé terjesztett társulási kérelmekrõl (39. cikk
1. §);
p) dönt a Szervezet megszüntetésérõl és jogköreinek
esetleges átadásáról egy másik kormányközi szervezet részére (43. cikk);
q) dönt a napirendre tûzött egyéb kérdésekben.

7. § A Fõtitkár a tagállamok többségének a beleegyezésével meghívhat
a) olyan államokat, amelyek nem tagjai a Szervezetnek,
b) a Szervezet tevékenységére vonatkozó kérdésekben
kompetens vagy a napirendre tûzött kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezeteket, illetve nemzetközi szövetségeket,
melyek tanácskozási joggal vehetnek részt a Közgyûlés
ülésein.

3. § A Közgyûlést a Fõtitkár háromévente, vagy a tagállamok egyharmadának a kérésére, vagy az Intézõ Bizottság kérésére, vagy a 33. cikk 2. és 3. §-aiban, illetve a
37. cikk 4. §-ában meghatározott esetekben hívja össze. A
napirend tervezetét az 1. § a) pontjában említett ügyrendben meghatározott módon, legkésõbb három hónappal az
ülés megnyitása elõtt a tagállamoknak megküldi.

3. § Ha a Bizottság tagja szabadságon van, vagy szavazati jogát felfüggesztik, vagy két egymást követõ bizottsági ülésrõl hiányzik anélkül, hogy a 6. § értelmében helyettesítésérõl gondoskodott volna, a Közgyûlés által kijelölt
póttag helyettesíti az idõszak hátralévõ részében.

4. § A Közgyûlés határozatképes (13. cikk 3. §), ha azon
a tagállamok többsége képviselve van. Bármely tagállam
másik tagállammal képviseltetheti magát; egy tagállam
azonban egynél több tagállamot nem képviselhet.
5. § Ha a Közgyûlés az Egyezmény Függelékének a módosításáról dönt, nem szavazhatnak azok a tagállamok,
amelyek a 42. cikk 1. §-ának az elsõ mondata értelmében
bejelentést tettek az adott Függelékre vonatkozóan.
6. § A Közgyûlés a szavazásban résztvevõ tagállamok
szavazatainak az egyszerû többségével hozza meg határozatait, kivéve a 2. § e), f), g), h), l) és p) pontjaiban, valamint a 34. cikk 6. §-ában foglaltakat, amelyekben kétharmados többség szükséges. A 2. § l) pontjában foglaltaknál
a kétharmados többség azonban csak akkor szükséges, ha
a módosító javaslat – a 9. cikk, a 27. cikk 2–10. §-ára, valamint az 1. cikk 4. §-ában említett jegyzõkönyvre vonatkozó módosítási javaslatokat kivéve – magára az Egyezményre vonatkozik.

15. cikk
Intézõ Bizottság
1. § Az Intézõ Bizottság a tagállamok egyharmadának a
képviselõibõl áll.
2. § A Bizottság tagjait és minden tagnak a póttagját, valamint az elnökséget ellátó tagállamot három évre jelölik
ki. A Bizottság összetételét – mindegyik idõszakban – a
méltányos földrajzi eloszlás figyelembevételével határozzák meg. Azt a póttagot, aki valamelyik hivatali idõszakban a Bizottság tagjává vált, a következõ idõszakra a Bizottság tagjai közé kell választani.

4. § A 3. §-ban említett esetet kivéve, egyetlen tagállam
sem lehet a Bizottság tagja két egymást követõ teljes idõszakot meghaladóan.
5. § A Bizottság:
a) megállapítja saját ügyrendjét;
b) megköti a székhely-megállapodást;
c) megállapítja a Szervezet alkalmazottaira vonatkozó
szabályzatot;
d) kinevezi a Szervezet vezetõ beosztású tisztségviselõit, a jelöltek alkalmassága és a méltányos földrajzi eloszlás figyelembevételével;
e) megalkotja a Szervezet pénzügyi és könyvviteli szabályzatát;
f) jóváhagyja a munkaprogramot, a költségvetést, valamint a Szervezet üzleti jelentését és zárszámadását;
g) a jóváhagyott zárszámadás alapján meghatározza – a
26. cikk szerint – a két elõzõ naptári évre a tagállamok végleges hozzájárulását, valamint – a 26. cikk 5. §-a szerint – a
tagállamok pénztári elõleg-befizetési kötelezettségét a folyó évre és a következõ naptári évre;
h) meghatározza a Szervezet minden tagállamra – vagy
a csak egyes tagállamokra – vonatkozó hatáskörét, vala-
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mint ennek alapján a tagállamok által viselendõ költségeket (26. cikk 4. §);
i) megállapítja a külön díjak összegét (26. cikk 11. §);
j) külön irányelveket határoz meg a könyvvizsgálatra
vonatkozóan (27. cikk 1. §);
k) jóváhagyja, hogy a Szervezet átvállaljon közigazgatási feladatokat (4. cikk 3. §) és megállapítja az érintett tagállam ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségét;
l) a tagállamok tudomására hozza az üzleti jelentést, a
zárszámadást, valamint döntéseit és ajánlásait;
m) beszámolót készít a tevékenységérõl, javaslatot tesz
a Bizottság új összetételére és ezeket megküldi a tagállamoknak, legkésõbb a Közgyûlés ülése elõtt két hónappal,
amely dönt a Bizottság összetételérõl [14. cikk 2. §
b) pont];
n) ellenõrzi a Fõtitkár gazdálkodását;
o) õrködik a felett, hogy a Fõtitkár az Egyezményt
szakszerûen alkalmazza és a más szervek által hozott határozatokat végrehajtsa; továbbá e célból intézkedéseket
hoz, amelyek az Egyezmény és az említett határozatok alkalmazását elõsegíthetik;
p) megalapozott véleményt nyilvánít azokkal a – Szervezet tevékenységét érinthetõ – kérdésekkel kapcsolatban,
amelyeket valamely tagállam vagy a Fõtitkár terjeszt a Bizottság elé;
q) rendezi a Fõtitkár letéteményesi funkciójával kapcsolatos vitát a tagállamok és a Fõtitkár között (36. cikk 2. §);
r) dönt a tagság felfüggesztése iránti kérelmekrõl
(40. cikk).
6. § A Bizottság határozatképes, ha tagjainak a kétharmada képviselve van. A tagok képviseltethetik magukat
másik taggal, de egy tag nem képviselhet egynél több
tagot.
7. § A Bizottság döntéseit a szavazás idején jelen levõ
vagy képviselt tagok többségi szavazatával hozza.
8. § Ha nem hoz ettõl eltérõ döntést, a Bizottság a Szervezet székhelyén tartja az üléseit; az ülések jegyzõkönyvét
minden tagállamnak megküldi.
9. § A Bizottság elnöke:
a) a Bizottságot évente legalább egyszer összehívja, de
össze kell hívnia legalább négy tag vagy a Fõtitkár kérésére is;
b) a Bizottság tagjainak a napirend tervezetét megküldi;
c) a Bizottság ügyrendjében rögzített keretek között és
feltételek szerint intézi a Bizottság két ülése között felmerülõ sürgõs kérdéseket;
d) aláírja az 5. § b) pontjában meghatározott székhely-megállapodást.
10. § A Bizottság a saját feladatkörébe tartozó ügyekben
felhatalmazhatja az Elnököt meghatározott feladatok ellátására.
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16. cikk
Egyéb bizottságok

1. § A 13. cikk 1. §-ának c)–f) pontjaiban és 2. §-ában
említett Bizottságok elvben valamennyi tagállam képviselõibõl állnak. Ha a Felülvizsgáló Bizottság, a RID Szakértõ Bizottság vagy a Mûszaki Szakértõi Bizottság saját jogkörében tárgyal és határoz a Megállapodás Függelékeinek
a módosításáról, azok a tagállamok, amelyek a 42. cikk
1. §-ának az elsõ mondata értelmében az adott Függelékekre vonatkozóan bejelentést tettek, nem lehetnek tagjai
a döntést hozó Bizottságnak.
2. § A Fõtitkár összehívja a Bizottságokat akár saját
kezdeményezésére, akár öt tagállam vagy az Intézõ Bizottság kérésére. A Fõtitkár a napirend tervezetét legkésõbb az
ülés megnyitása elõtt két hónappal megküldi a tagállamoknak.
3. § A tagállamok képviseltethetik magukat másik tagállammal; egy tagállam azonban kettõnél több másik tagállamot nem képviselhet.
4. § Mindegyik képviselt tagállamnak egy szavazata
van. A javaslatot elfogadták, ha az „igen” szavazatok száma:
a) a szavazásban képviselt tagállamok számának legalább az egyharmadával egyenlõ, és
b) nagyobb, mint a „nem” szavazatok száma.
5. § A Fõtitkár – a tagállamok többségével egyetértésben – meghívhat:
a) olyan államokat, amelyek nem tagjai a Szervezetnek,
b) olyan tagállamokat, amelyek nem tagjai az adott Bizottságnak,
c) olyan nemzetközi szervezeteket, illetve szövetségeket, amelyek a Szervezet tevékenységével kapcsolatos
kérdésekben kompetensek, vagy a napirenden szereplõ
kérdésekkel foglalkoznak.
A meghívottak a Bizottságok ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
6. § A Bizottságok az egyes ülésekre vagy egy meghatározott idõre elnököt és egy vagy több alelnököt választanak.
7. § Az ülések a munkanyelveken folynak. Az üléseken az
egyes munkanyelveken tartott felszólalások lényeges tartalmát lefordítják a többi munkanyelvre, a javaslatokat és a határozatokat azonban teljes egészében le kell fordítani.
8. § A jegyzõkönyvek az ülések összefoglalását tartalmazzák. A javaslatokat és a határozatokat teljes egészében rögzíteni kell. A határozatok tekintetében a francia szöveg az
irányadó. A jegyzõkönyveket a tagállamoknak megküldik.
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9. § A Bizottságok meghatározott kérdések tárgyalására
munkacsoportokat hozhatnak létre.
10. § A Bizottságok saját maguk részére ügyrendet állapítanak meg.

17. cikk
Felülvizsgáló Bizottság
1. § A Felülvizsgáló Bizottság:
a) határoz a 33. cikk 4. §-a szerint az Egyezmény módosítására vonatkozó javaslatokról;
b) megvizsgálja a 33. cikk 2. §-a szerint azokat a javaslatokat, amelyeket a Közgyûlés elé terjesztenek.
2. § A Felülvizsgáló Bizottság határozatképes (13. cikk
3. §-a), ha a tagállamok egyharmada képviselve van.

18. cikk
A RID Szakértõ Bizottság
1. § A RID Szakértõ Bizottság a 33. cikk 5. §-a értelmében dönt az Egyezmény módosítására vonatkozó javaslatokról.
2. § A RID Szakértõ Bizottság határozatképes (13. cikk
3. §), ha a tagállamok egyharmada képviselve van.
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dezésekre vonatkozó mûszaki szabványok engedélyezésérõl;
b) az APTU Egységes Szabályok 6. cikkének megfelelõen dönt a nemzetközi forgalomra szolgáló vasúti berendezések gyártására, mûködtetésére, karbantartására vagy
azokkal kapcsolatos más eljárásokra vonatkozó egységes
mûszaki elõírások elfogadásáról;
c) figyelemmel kíséri a nemzetközi forgalomra szolgáló vasúti berendezésekre vonatkozó mûszaki szabványok
és egységes mûszaki elõírások alkalmazását, és megvizsgálja fejlesztésüket, az APTU Egységes Szabályok 5. és
6. cikkeiben elõírt eljárásoknak megfelelõen történõ engedélyezésük vagy elfogadásuk céljából;
d) dönt az Egyezmény módosítását célzó javaslatokról
a 33. cikk 6. §-a alapján;
e) foglalkozik minden olyan egyéb üggyel, amellyel az
APTU Egységes Szabályok vagy az ATMF Egységes Szabályok alapján megbízzák.
2. § A Mûszaki Szakértõi Bizottság határozatképes
(13. cikk 3. §), ha – a 16. cikk 1. §-át figyelembe véve – a
tagállamok fele jelen van. Ha az APTU Egységes Szabályok Mellékletére vonatkozó javaslatról döntenek, nem
rendelkeznek szavazati joggal azok a tagállamok, amelyek
arra a 35. cikk 4. §-a értelmében kifogást emelnek, vagy az
APTU Egységes Szabályok 9. cikkének 1. §-a értelmében
nyilatkozatot tettek.
3. § A Mûszaki Szakértõi Bizottságnak joga van akár
engedélyezni a mûszaki szabványokat, vagy elfogadni az
egységes mûszaki elõírásokat, akár megtagadni engedélyezésüket, vagy elfogadásukat, de nem módosíthatja a
szabványokat, illetve az elõírásokat.

19. cikk
Vasúti Fejlesztési Bizottság

21. cikk

1. § A Vasúti Fejlesztési Bizottság:
a) határoz minden olyan kérdésben, amely a nemzetközi vasúti forgalomban a határátlépést elõsegíti;
b) javaslatot tesz a vasúti forgalom elõsegítését szolgáló szabványokra, módszerekre, eljárásokra és gyakorlati
megoldásokra.

Fõtitkár

2. § A Vasúti Fejlesztési Bizottság határozatképes
(13. cikk 3. §), ha a tagállamok egyharmada képviselve
van.

20. cikk
Mûszaki Szakértõi Bizottság
1. § A Mûszaki Szakértõi Bizottság:
a) az APTU Egységes Szabályok 5. cikkének megfelelõen dönt a nemzetközi forgalomra szolgáló vasúti beren-

1. § A Fõtitkár a Szervezet titkársági funkcióit látja el.
2. § A Fõtitkárt a Közgyûlés választja, három évre. A
Fõtitkár megbízatása – legfeljebb kétszer – újabb idõszakra megújítható.
3. § A Fõtitkár feladatai:
a) vállalja a letéteményes szerepét (36. cikk);
b) képviseli kifelé a Szervezetet;
c) eljuttatja a Közgyûlés és a Bizottságok határozatait a
tagállamokhoz (34. cikk 1. §);
d) végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Szervezet más szervei megbízták;
e) tárgyalásra elõkészíti a tagállamoknak az Egyezmény módosítására vonatkozó javaslatait, adott esetben
szakértõ közremûködését kérheti;
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f) összehívja a Közgyûlést vagy a Bizottságokat
(14. cikk 3. §; 16. cikk 2. §);
g) megküldi – kellõ idõben – a tagállamoknak a különbözõ szervek üléseire szükséges okmányokat;
h) kidolgozza a Szervezet munkaprogramját, a költségvetés tervezetét és az üzleti jelentést, és jóváhagyásra az
Intézõ Bizottság elé terjeszti (25. cikk);
i) az elfogadott költségvetés keretei között kezeli a
Szervezet pénzügyeit;
j) jószolgálatának felajánlásával megkísérli valamely
érintett fél kérésére, hogy az Egyezmény magyarázatára
vagy alkalmazására nézve felmerült vitákat a felek között
rendezze;
k) véleményt nyilvánít az érdekelt felek kérelmére, az
Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákban;
l) elvégzi az V. Címben foglaltak szerint rárótt feladatokat;
m) átveszi a tagállamok, a nemzetközi szervezetek és
szövetségek, valamint a nemzetközi vasúti árufuvarozásban résztvevõ vállalatok (fuvarozók, infrastruktúra-üzemeltetõk stb.) – 16. cikk 5. §-a szerinti – közléseit és azokról – ha szükséges – írásban értesíti a többi tagállamot,
nemzetközi szervezetet, szövetséget és vállalatot;
n) gyakorolja a Szervezet személyzeti igazgatói
tisztjét;
o) megfelelõ idõben tájékoztatja a tagállamokat, ha a
Szervezetnél valamely állás megüresedik;
p) naprakészen gondozza és kiadja a 24. cikkben említett vonaljegyzékeket.
4. § A Fõtitkár maga is javaslatot tehet az Egyezmény
módosítására.

22. cikk
A Szervezet alkalmazottai
A Szervezet alkalmazottainak a jogait és kötelességeit
az Intézõ Bizottság által a 15. cikk 5. §-ának c) pontja szerint megállapított, alkalmazottakra vonatkozó szabályzat
rögzíti.
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24. cikk
Vonaljegyzék

1. § A CIV Egységes Szabályok és a CIM Egységes
Szabályok 1. cikkében említett tengeri és belvízi szolgáltatásokat, amelyeket a vasúti fuvarozási szerzõdés alapján, a
vasúti fuvarozáshoz kapcsolódóan, a fuvarfeladat teljesítése érdekében igénybe vesznek, a következõ jegyzékben
kell feltüntetni:
a) a tengeri és belvízi szolgáltatások CIV jegyzéke,
b) a tengeri és belvízi szolgáltatások CIM jegyzéke.
2. § A tagállamoknak azokat a vasútvonalait, amelyekkel kapcsolatban, a CIV Egységes Szabályok 1. cikk 6. §-a
vagy a CIM Egységes Szabályok 1. cikk 6. §-a szerint
fenntartást jelentettek be, a fenntartásra utaló következõ
két jegyzékben kell feltüntetni:
a) CIV vasútvonalak jegyzéke,
b) CIM vasútvonalak jegyzéke.
3. § A tagállamoknak a Fõtitkárhoz kell küldeniük az
arra vonatkozó kéréseiket, hogy a hajóutakat vagy a vasútvonalakat az 1. és 2. §-ban említett jegyzékbe bevezesse,
vagy azokból törölje. Az 1. §-ban említett tengeri és belvízi hajóutakat, amennyiben azok tagállamokat kötnek
össze, csak e tagállamok egyetértésével vezethetik be; az
ilyen hajóút törléséhez azonban elegendõ e tagállamok
egyikének a közlése is.
4. § A Fõtitkár minden tagállamot írásban értesít valamely hajóút bevezetésérõl vagy törlésérõl.
5. § Az 1. §-ban említett tengeri és belvízi hajóutakon és
a 2. §-ban említett vasútvonalakon folyó szállítás attól a
naptól számított egy hónap elteltével kerül az Egyezmény
hatálya alá, amelyeken a Fõtitkár a hajóút, illetve a vasútvonal bevezetését írásban közölte. A hajóút vagy a vasútvonal a Fõtitkárnak a törlésrõl szóló közlése napjától számított egy hónap elteltével szûnik meg az Egyezmény hatálya alá tartozni, kivéve a folyamatban lévõ fuvarozásokat, amelyeket az Egyezmény szerint kell befejezni.

23. cikk

IV. Cím

Hírlevél

PÉNZÜGYEK

1. § A Szervezet hírlevelet ad ki a hivatalos, valamint az
Egyezmény alkalmazása céljából hasznos más közlések
közzététele céljából.

25. cikk

2. § Az Egyezmény alapján a Fõtitkár feladatát képezõ
közlések – ha szükséges – adott esetben hírlevél formájában is megjelenhetnek.

Munkaprogram. Költségvetés. Zárszámadás.
Üzleti jelentés
1. § A Szervezet munkaprogramja, a költségvetés és a
zárszámadás kétéves idõszakra vonatkozik.
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2. § A Szervezet legalább kétévente üzleti jelentést készít.
3. § Az Intézõ Bizottság az egyes költségvetési idõszakokra a Fõtitkár javaslata alapján hagyja jóvá a Szervezet
kiadásait.

26. cikk
A kiadások finanszírozása
1. § A Szervezet más bevételekbõl nem fedezett kiadásait a tagállamok viselik, a 2. és 4. §-ok kivételével
két-ötöd részben az Egyesült Nemzetek Szövetségének
befizetés-elosztási rendszerét szabályozó szorzó alapján,
és három-ötöd részben a 24. cikk 1. §-a szerint bejegyzett
vasúti infrastruktúra teljes hosszából, valamint a tengeri és
belvízi hajóutakból való részesedésük arányában. A tengeri és a belvízi hajóutak hosszúságának azonban csak a fele
vehetõ figyelembe.
2. § Amennyiben egy tagállam a CIV Egységes Szabályok 1. cikkének 6. §-a, vagy a CIM Egységes Szabályok
1. cikkének 6. §-a szerint fenntartást jelentett be, az
1. §-ban megfogalmazott teherviselési kötelezettséget az
alábbiak szerint kell alkalmazni:
a) a tagállam területén található teljes vasúti infrastruktúra helyett csak a 24. cikk 2. §-ának megfelelõen bejegyzett vasútvonalak hosszát veszik figyelembe;
b) az ENSZ rendszer szerint számítandó hozzájárulást
a 24. cikk 1. és 2. §-ának megfelelõen bejegyzett vonalak
hosszának és az adott tagállam területén található teljes
vasúti infrastruktúra, valamint a 24. cikk 1. §-ának megfelelõen bejegyzett vonalak hosszának arányában számítják ki; de a hozzájárulás nem lehet kevesebb 0,01%-nál.
3. § Minden tagállam az összes hozzájárulás legalább
0,25%-át és legfeljebb 15%-át köteles viselni.
4. § Az Intézõ Bizottság meghatározza a Szervezet hatásköreit:
a) amelyek minden tagállamot egyformán érintenek, és
amelyek költségeihez az 1. §-ban meghatározott módon
kötelesek hozzájárulni;
b) amelyek csak egyes tagállamokat érintenek, és amelyek költségeit az érintett tagállamok azonos módon kötelesek fedezni.
A 3. §-t megfelelõen kell alkalmazni. Ezek a rendelkezések nem érintik a 4. cikk 3. §-át.
5. § A tagállamok a Szervezet költségeinek fedezéséhez
a hozzájárulásukat kincstári elõlegként legkésõbb a költségvetési idõszakot képezõ két év mindegyikének október
31. napjáig, két részletben fizetik be. A kincstári elõleg
mértékét az elõzõ két év véglegesen rögzített befizetései
alapján határozzák meg.
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6. § A Fõtitkár az üzleti jelentéssel és a
zárszámadással egyidõben közli a tagállamokkal a két
elõzõ naptári évre vonatkozó végleges hozzájárulásuk
összegét, valamint a két elkövetkezõ naptári évre
vonatkozó kincstári elõleg összegét.
7. § A Fõtitkár által a 6. § értelmében tett közlés évének
december 31. napját követõen, az elõzõ két naptári évre
esedékes összegek után évi öt százalék kamatot
számolnak. Amennyiben valamely tagállam a fenti
idõpontot követõ egy éven belül nem fizeti meg a
hozzájárulását, szavazati jogát mindaddig felfüggesztik,
amíg a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. További
két év eltelte után a Közgyûlés megvizsgálja, hogy a
tagállam magatartása tekinthetõ-e az Egyezmény
hallgatólagos felmondásának és szükség esetén
meghatározza azt az idõpontot is, amikor a felmondás
hatályba lép.
8. § A lejárt összegek megfizetésének kötelezettsége a
7. § vagy a 41. cikk értelmében történõ felmondás esetén,
továbbá a szavazati jog gyakorlásának a felfüggesztése
esetén [40. cikk 4. § b) pont] is fennmarad.
9. § A ki nem fizetett összegeket a Szervezet saját forrásaiból fedezi.
10. § Az a tagállam, amely az Egyezményt felmondta,
csak tartozásának megfizetése esetén csatlakozhat újra.
11. § A Szervezet külön díjat szed a 21. cikk 3. §-ának a
j)–l)-ig terjedõ pontjaiban említett tevékenységekbõl eredõ külön költségek fedezésére. A 21. cikk 3. §-ának j) és
k) pontjában említett tevékenységekkel kapcsolatos külön
díjak összegét az Intézõ Bizottság állapítja meg a Fõtitkár
javaslata alapján; a 21. cikk 3. §-ának l) pontjában említett
esetben a 31. cikk 3. §-át alkalmazzák.

27. cikk
Könyvvizsgálat
1. § Ha a Közgyûlés a 14. cikk 2. §-ának k) pontja értelmében nem rendelkezik ezzel ellentétesen, a könyvvizsgálatot a jelen cikkben megfogalmazott szabályok szerint a
székhely szerinti tagállam végzi, figyelembe véve az Intézõ Bizottság által a Szervezet Pénzügyi és Számviteli Szabályzatának [15. cikk 2. § e) pont] megfelelõen hozott
külön irányelveket.
2. § A könyvvizsgáló ellenõrzi a Szervezet könyvvitelét, beleértve a kezelt vagyont és a külön számlákat,
amennyiben szükségesnek tartja, hogy meggyõzõdjék az
alábbiakról:
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a) a pénzügyi bizonylatok megfelelnek-e a Szervezet
könyveinek és könyvviteli bejegyzéseinek;
b) a szabályoknak és az elõírásoknak, valamint a költségvetési rendelkezéseknek és a Szervezet által alkalmazott irányelveknek megfelelõen hajtották-e végre azokat a
pénzügyi mûveleteket, amelyekre a bizonylatok vonatkoznak;
c) a bankba vagy a pénztárba letétbe helyezett értékeket és készpénzt a letéteményesektõl kapott közvetlen bizonylatok alapján megvizsgálták-e, vagy ténylegesen
megszámolták-e;
d) a belsõ ellenõrzés, beleértve a belsõ számviteli vizsgálatot, megfelelõ-e;
e) az aktívumnak és passzívumnak minden elemét, valamint minden többletet és hiányt kielégítõnek minõsíthetõ eljárás szerint könyvelnek-e.
3. § Csak a könyvvizsgáló jogosult a Fõtitkár által szolgáltatott igazolásokat és az azokat alátámasztó dokumentumokat egészben vagy részben elfogadni. Amennyiben
célszerûnek tartja, a pénzügyi mûveletekre, a készletekre
és a felszerelésekre vonatkozó bármely bizonylatot behatóan megvizsgálhat és ellenõrizhet.
4. § A könyvvizsgáló mindenkor szabadon hozzájuthat
minden könyvhöz, irathoz, könyvelési bizonylathoz és
egyéb információhoz, amelyre véleménye szerint szüksége van.
5. § A könyvvizsgáló nem jogosult az elszámolások
egyes tételeinek az elutasítására, azonban késedelem nélkül felhívja a Fõtitkár figyelmét minden olyan mûveletre,
amelynek helyessége vagy célszerûsége számára vitathatónak tûnik, hogy így a Fõtitkár a szükséges intézkedéseket megtehesse.
6. § A könyvvizsgáló a pénzügyi bizonylatokat a következõ szavakkal erõsíti meg és írja alá: „A Szervezet pénzügyi bizonylatait az ............ év, december 31-ével végzõdõ költségvetési idõszakra nézve megvizsgáltam. A vizsgálat magába foglalta a könyvelési módszerek általános
elemzését és a könyvelési bizonylatok és más igazolások
ellenõrzését, amelyeket a körülmények szükségessé tettek.” Adott esetben a megerõsítés tartalmazza, hogy:
a) a pénzügyi bizonylatok az adott idõszak végén a
pénzügyi helyzetet, valamint az ezen idõszak folyamán
végrehajtott mûveletek eredményét kielégítõ módon tükrözik;
b) a pénzügyi bizonylatokat az említett könyvelési elveknek megfelelõen készítették el;
c) a pénzügyi alapelveket a megelõzõ költségvetési
idõszak során elfogadott eljárásoknak megfelelõen alkalmazták;
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d) a pénzügyi mûveleteket a Szervezet szabályaival és
elõírásaival, a költségvetési rendelkezésekkel és az egyéb
irányelvekkel összhangban hajtották végre.
7. § A könyvvizsgáló a pénzügyi mûveletekrõl készített
jelentésében kitér:
a) az általa végzett könyvvizsgálat természetére és
mértékére;
b) az elszámolások teljességére és pontosságára vonatkozó elemekre, szükség esetén beleértve:
1. az elszámolások helyes értelmezéséhez és értékeléséhez szükséges tájékoztatást;
2. azokat az összegeket, amelyeket be kellett volna
szedni, de amelyek az elszámolásokban nem
szerepelnek;
3. minden összeget, amely rendes vagy feltételes kiadási kötelezettség tárgya volt, és amelyet nem
könyveltek, vagy amelyet a pénzügyi bizonylatokban nem vettek figyelembe;
4. azokat a kiadásokat, amelyekre nem mutattak be
megfelelõ bizonylatot;
5. nyilatkozatot arról, hogy a könyveket megfelelõen
vezetik-e; kiemelve azokat az eseteket, amikor a
pénzügyi kimutatások vezetése az általánosságban
elismert és egyöntetûen alkalmazott könyvelési
elvektõl eltér;
c) más kérdésekre, amelyekre az Intézõ Bizottság figyelmét fel kell hívni, mint például:
1. csalás vagy feltételezhetõ csalás;
2. a Szervezet pénzalapjának vagy más eszközeinek
pazarlása vagy megengedhetetlen felhasználása
(akkor is, ha az ilyen mûveletekre vonatkozó elszámolásokat rendben vezették);
3. olyan kiadások, amelyek a Szervezetre utóbb jelentõs költségeket róhatnak;
4. a bevételek és kiadások vagy a készletek és felszerelések ellenõrzési rendszerének általános vagy
eseti hiányosságai;
5. azok a kiadások, amelyek az Intézõ Bizottság
szándékainak nem felelnek meg, figyelembe véve
a tervezett költségvetésen belüli, szabályosan jóváhagyott átcsoportosításokat;
6. költségvetési keret túllépések, figyelembe véve a
tervezett költségvetésen belüli, szabályosan jóváhagyott átcsoportosítások miatti változásokat;
7. olyan kiadások, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó jóváhagyásoknak;
d) a készletekre és felszerelésekre vonatkozó olyan elszámolások pontosságára vagy pontatlanságára, amelyeket a leltárfelvétel és a könyvek vizsgálata alapján végeztek.
Ezen túlmenõen a jelentés utal olyan mûveletekre is,
amelyeket egy korábbi költségvetési idõszakban végeztek,
de amelyekre vonatkozóan új információk állnak rendelkezésre, vagy olyan mûveletekre, amelyekre egy késõbbi
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költségvetési idõszak során kerül sor, de amelyekre vonatkozóan az Intézõ Bizottság tájékoztatása elõzetesen is kívánatos.
8. § A könyvvizsgáló nem gyakorolhat kritikát a jelentésében anélkül, hogy a Fõtitkár elõzetesen lehetõséget kapott volna a magyarázatra.
9. § A könyvvizsgáló közli az Intézõ Bizottsággal és a
Fõtitkárral a könyvvizsgálat eredményét. Ezen kívül minden olyan észrevételt megtehet, amelyet a Fõtitkár pénzügyi jelentésével kapcsolatosan helyénvalónak talál.
10. § Amennyiben a könyvvizsgáló csak összefoglaló
vizsgálatot végzett, vagy nem kapott megfelelõ dokumentációt, köteles ezt megerõsítésében és jelentésében megemlíteni, és ennek indokait, valamint a pénzügyi helyzetre
és a könyvelt pénzügyi mûveletekre gyakorolt következményeket egyenként kifejteni.

V. Cím
VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS
28. cikk
Hatáskör
1. § A tagállamok között az Egyezmény értelmezésére
és alkalmazására, továbbá a tagállamok és a Szervezet között az elõjogokról és mentességrõl szóló jegyzõkönyv értelmezésére és alkalmazására vonatkozó vitákat valamelyik fél kérésére választottbíróság elé lehet terjeszteni. A
választottbíróság összetételét és a választottbírósági eljárást a felek szabadon határozzák meg.
2. § Az Egyezmény értelmezésébõl és más, a Szervezet
által a 2. cikk 2. §-ának értelmében kidolgozott egyezmények értelmezésébõl vagy alkalmazásából adódó viták – ha azokat nem lehetett megegyezéssel elintézni, vagy
nem kerültek rendes bíróság elé – az érintett felek közötti
megállapodással választottbíróság elé terjeszthetõk. A
29–32. cikkek rendelkezéseit kell alkalmazni a választottbíróság összetételére és a választottbírósági eljárásra.
3. § Bármely tagállam az Egyezményhez való csatlakozási kérelem beadásakor fenntarthatja magának a jogot,
hogy az 1. és 2. § rendelkezéseit egészben vagy részben ne
alkalmazza.
4. § Bármely tagállam, amely a 3. § szerinti fenntartást
tett, a letéteményeshez intézett nyilatkozattal bármikor
visszavonhatja azt. A visszavonás azt a napot követõ egy
hónappal lép hatályba, amelyen a letéteményes Kormány
arról a tagállamokat értesítette.
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29. cikk

Választottbírósági megállapodás.
Választottbírósági iroda
A Felek választottbírósági megállapodást kötnek,
amely különösen a következõket tartalmazza:
a) a vita tárgyát,
b) a választottbíróság összetételét és a választottbíró
vagy a választottbírák kijelölésére megállapított határidõt,
c) a választottbíróság székhelyeként meghatározott
helységet.
A választottbírósági megállapodást közölni kell a Fõtitkárral, aki ellátja a választottbírósági iroda teendõit.

30. cikk
Választottbírák
1. § A Fõtitkár elkészíti a választottbírák jegyzékét és
azt folyamatosan vezeti. Minden tagállam két állampolgárát jelölheti a választottbírák jegyzékébe.
2. § A választottbíróság a válaszottbírósági megállapodás szerint egy, három vagy öt válaszottbíróból áll. A választottbírákat azok közül a személyek közül választják ki,
akiket az 1. §-ban említett jegyzékbe felvettek. Mindazonáltal, ha a választottbírósági megállapodás öt választottbírót ír elõ, mindegyik fél választhat egy válaszottbírót, aki
nem szerepel a jegyzékben. Ha a választottbírósági megállapodás egy válaszottbírót ír elõ, ezt a felek közös megegyezéssel választják. Ha a választottbírósági megállapodás három vagy öt választottbírót ír elõ, mindegyik fél egy
vagy két választottbírót választ a helyzettõl függõen; a kiválasztott választottbírók kölcsönös megállapodással jelölik ki a harmadik vagy az ötödik választottbírót, aki a választottbíróság elnöke lesz. Ha a felek az egyetlen választottbíró kiválasztásában, vagy ha a felek által megválasztott választottbírák a harmadik vagy az ötödik választottbíró kiválasztásában nem tudnak megegyezni, akkor ezt a
Fõtitkár jelöli ki.
3. § Ha a felek állampolgársága nem azonos, az egyetlen, a harmadik, illetõleg az ötödik választottbírónak más
állampolgárságúnak kell lennie, mint a felek.
4. § Harmadik félnek a vitába való beavatkozása a választottíróság összetételét nem érinti.
31. cikk
Eljárás. Költségek
1. § A választottbíróság az eljárási szabályokat különösen a következõ rendelkezések figyelembevételével állapítja meg:

9416

MAGYAR KÖZLÖNY

a) a választottbíróság a vitás ügyet a felek által szolgáltatott bizonyítékok alapján vizsgálja meg és bírálja el, jogi
kérdésekben azonban nincs a felek értelmezéséhez kötve;
b) a választottbíróság nem ítélhet meg többet vagy
mást, mint amit a felperes követel, és kevesebbet sem, mint
amit az alperes tartozásként elismert;
c) a választottbíróság a kellõképpen indokolt ítéletét
írásba foglalja, a Fõtitkár pedig megküldi a feleknek;
d) a választottbíróság ítélete végleges, kivéve ha a választottbíróság székhelyének joga szerinti kötelezõ rendelkezések ettõl eltérnek vagy a felek ezzel ellentétesen állapodnak meg.
2. § A választottbírók díját a Fõtitkár állapítja meg.
3. § A választottbíróság ítéletében megállapítja a költségeket és a kiadásokat, és meghatározza, milyen arányban
kell azokat és a választottbírák díját a felek között megosztani.

32. cikk
Elévülés. Végrehajthatóság
1. § A választottbírósági eljárás megindításának az elévülés félbeszakadása tekintetében ugyanaz a hatása, mint
amit az alkalmazandó anyagi jog a rendes bíróság elõtti keresetindítás esetére elõír.
2. § A választottbíróság ítélete bármely tagállamban
végrehajtható, ha abban az államban, ahol azt végrehajtják, az elõírt alakiságokat teljesítik. Az ítélet tartalma érdemben nem vizsgálható felül.

VI. Cím
AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA
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van egy vagy több, az Egyezmény Függelékében található
rendelkezéssel. Ebben az esetben, valamint a 4–6. §-ok
második mondataiban foglalt esetekben a Közgyûlés dönthet a Függelék ilyen rendelkezésének vagy rendelkezéseinek a módosításáról is.
4. § A Közgyûlésnek a 3. § elsõ mondata szerinti döntéseit figyelembe véve, a Felülvizsgáló Bizottság dönt a következõ rendelkezések módosítására vonatkozó javaslatokról:
a) 9. cikk és a 27. cikk 2–10. §-ai;
b) CIV Egységes Szabályok, kivéve az 1., 2., 5., 6., 16.,
a 26–39., a 41–53. és az 56–60. cikkeket;
c) CIM Egységes Szabályok, kivéve az 1. és 5. cikket, a
6. cikk 1. és 2. §-ait, a 8. és 12. cikket, a 13. cikk 2. §-át, a
14. cikket, a 15. cikk 2. és 3. §-ait, a 19. cikk 6. és 7. §-át,
valamint a 23–27. cikkeket, a 30–33. cikkeket, a 36–41.
cikkeket és a 44–48. cikkeket;
d) CUV Egységes Szabályok, kivéve az 1., 2., 4. cikkeket, a 8–15. cikkeket, a 17–19. cikkeket, a 21. és a 23–25.
cikkeket;
e) CUI Egységes Szabályok, kivéve az 1., 2., 4., a
8–15., a 17–19., a 21., a 23–25. cikkeket;
f) APTU Egységes Szabályok, kivéve az 1., 3. és a
9–11. cikkeket, valamint ezen Egységes Szabályok Mellékleteit;
g) ATMF Egységes Szabályok, kivéve az 1. és a 3–9.
cikkeket.
Ha a módosító javaslatokat a Felülvizsgáló Bizottság
elé terjesztik az a)–g) pontok szerint, a Bizottságban képviselt tagállamok egyharmada követelheti, hogy ezeket a
javaslatokat döntésre a Közgyûlés elé terjesszék.
5. § A RID Szakértõ Bizottság dönt a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID)
módosítására irányuló javaslatokról. Ha ilyen javaslatot
terjesztenek a RID Szakértõ Bizottság elé, a Bizottságban
képviselt tagállamok egyharmada kérheti, hogy a javaslatot döntésre terjesszék a Közgyûlés elé.

33. cikk
Hatáskör
1. § A Fõtitkár késedelem nélkül a tagállamok tudomására hozza az Egyezmény módosítására irányuló javaslatokat, amelyeket a tagállamok küldtek meg a részére, vagy
amelyet õ maga dolgozott ki.
2. § A Közgyûlés határoz az Egyezmény módosítására
irányuló javaslatokról, ha a 4–6. §-ok nem írják elõ más
szerv hatáskörét.
3. § Ha egy módosító javaslatot a Közgyûlés elé terjesztenek, a Közgyûlés a 14. cikk 6. §-ában elõírt többséggel
megállapíthatja, hogy a javaslat közvetlen összefüggésben

6. § A Mûszaki Szakértõi Bizottság dönt az APTU Egységes Szabályzat Mellékleteinek módosítására irányuló javaslatokról. Ha a módosító javaslatokat a Mûszaki Szakértõi Bizottság elé terjesztik, a Bizottságban képviselt tagállamok egyharmada követelheti, hogy ezeket a javaslatokat
döntésre a Közgyûlés elé terjesszék.

34. cikk
A Közgyûlés határozatai
1. § Az Egyezmény módosításairól, amelyekrõl a Közgyûlés határozott, a Fõtitkár értesíti a tagállamokat.
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2. § Az Egyezmény módosításai, amelyekrõl a Közgyûlés határozott, minden tagállam vonatkozásában tizenkét
hónappal azután lépnek hatályba, hogy a tagállamok kétharmada elfogadja azokat; kivéve azokat a tagállamokat,
amelyek a hatálybalépés elõtt nyilatkoznak arról, hogy az
adott módosításokat nem fogadják el.
3. § Az Egyezmény Függelékeinek a módosításai, amelyekrõl a Közgyûlés határozott minden tagállam vonatkozásában tizenkét hónappal azután lépnek hatályba, hogy
azoknak a tagállamoknak fele, amelyek a 42. cikk
1. §-ának elsõ mondata értelmében nem tettek nyilatkozatot, elfogadja azokat, kivéve azokat a tagállamokat, amelyek a hatálybalépés elõtt nyilatkoznak arról, hogy az adott
módosításokat nem fogadják el, továbbá azokat, amelyek a
42. cikk 1. §-ának az elsõ mondata értelmében nyilatkozatot tettek.
4. § A tagállamok a Fõtitkárhoz juttatják el a Közgyûlés
által az Egyezmény módosítására vonatkozóan hozott határozatok elfogadására vonatkozó közléseiket, illetve arról
szóló nyilatkozataikat, hogy e módosításokat nem hagyják
jóvá. A Fõtitkár értesíti errõl a többi tagállamot.
5. § A 2. és a 3. §-ban megadott határidõ attól a naptól
számítandó, amikor a Fõtitkár jelzi, hogy a módosítások
hatálybalépésének feltételei teljesültek.
6. § A Közgyûlés elõírhatja egy módosítás elfogadásakor, hogy az adott módosítás olyan, hogy minden tagállam,
amely a 2. vagy a 3. § szerinti nyilatkozatot tesz, vagy a
módosítást annak hatálybalépésétõl számított tizennyolc
hónap alatt nem hagyja jóvá, e határidõ lejárta után megszûnik a Szervezet tagja lenni.
7. § Ha a Közgyûlés határozatai az Egyezmény Függelékeire vonatkoznak, az adott Függelék alkalmazását teljes
egészében felfüggesztik a határozatok hatálybalépésétõl
kezdõdõen azon tagállamok közötti és azokkal a tagállamokkal való forgalomban, amelyek a 3. § értelmében a
megengedett határidõn belül ellenezték a határozatokat. A
Fõtitkár a felfüggesztésrõl értesíti a tagállamokat; a felfüggesztés megszûnik az attól a naptól számított egy hónap elteltével, amelyen a Fõtitkár értesíti a többi tagállamot az
ellenzés visszavonásáról.

35. cikk
A Bizottságok határozatai
1. § Az Egyezményre vonatkozó, a Bizottság által elhatározott módosításokat a Fõtitkár közli a tagállamokkal.
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2. § Az Egyezmény módosításai, amelyekrõl a Bizottság határozott, minden tagállam számára azt a hónapot
követõ tizenkettedik hónap elsõ napján lépnek hatályba,
amelyben a Fõtitkár a tagállamokat a módosításokról értesítette. A tagállamok az értesítés napjától számított
négy hónap alatt kifogást emelhetnek. Amennyiben a
tagállamok egynegyede kifogást emel, a módosítás nem
lép hatályba. Ha egy tagállam a Felülvizsgáló Bizottság
valamely határozata ellen a négy hónapos határidõn belül kifogást emel, és az Egyezményt felmondja, a felmondás az adott határozat hatálybalépésének napján válik hatályossá.
3. § A Felülvizsgáló Bizottság által elhatározott, az
Egyezmény Függelékeire vonatkozó módosítások minden
tagállam tekintetében attól a hónaptól számított tizenkettedik hónap elsõ napján lépnek hatályba, amelyben a Fõtitkár a tagállamokat értesítette a módosításról. A RID Szakértõ Bizottság vagy a Mûszaki Szakértõi Bizottság által elfogadott módosítások minden tagállam tekintetében attól a
hónaptól számított hatodik hónap elsõ napján lépnek hatályba, amelyben a Fõtitkár a tagállamokat értesítette a
módosításokról.
4. § A tagállamok kifogást tehetnek a 3. §-ban feltüntetett értesítési dátumtól számított négy hónapos határidõn belül. Ha a tagállamok egynegyede kifogást emel, a
módosítás nem lép hatályba. Azokban a tagállamokban,
amelyek megfelelõ határidõn belül kifogást emelnek
egy határozat ellen, az adott Függelék alkalmazását teljes egészében felfüggesztik az érintett tagállamokkal
való és az azok közötti forgalomban, attól kezdve, hogy
a határozat hatályba lép. Ugyanakkor, ha a kifogás egy
mûszaki szabvány érvényesítése vagy egy egységes mûszaki elõírás elfogadása ellen irányul, csak ezeket függesztik fel az érintett tagállamokkal való és az azok közötti forgalomban, attól kezdve, hogy a határozat hatályba lép; ugyanez alkalmazandó részleges kifogás esetén is.
5. § A Fõtitkár tájékoztatja a tagállamokat a 4. § szerinti
felfüggesztésrõl. A felfüggesztés megszûnik egy hónap
után attól a naptól számítva, amelyen a Fõtitkár értesítette
a többi tagállamot a kifogás visszavonásáról.
6. § A 2. és a 4. §-okban említett kifogások számának
meghatározásánál nem lehet figyelembe venni azokat a
tagállamokat, amelyek:
a) nem rendelkeznek szavazati joggal (14. cikk 5. §,
26. cikk 7. § vagy 40. cikk 4. §);
b) nem tagjai az érintett Bizottságnak (16. cikk 1. § második mondat);
c) az APTU Egységes Szabályok 9. cikkének 1. §-a
szerint nyilatkozatot tettek.
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VII. Cím
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. cikk
Letéteményes

1. § Jelen Egyezmény letéteményese a Fõtitkár. Letéteményesi feladatait az 1969. május 23-i, a szerzõdések jogáról szóló Bécsi Egyezmény VII. Része állapítja meg.
2. § Amennyiben nézeteltérés adódik egy tagállam és a
letéteményes között a letéteményes funkcióinak teljesítésével kapcsolatban, a letéteményes vagy az érintett tagállam a kérdést a többi tagállam elé tárja, vagy – ha szükséges – az Intézõ Bizottság döntésére bízza.
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vagy több tagállam a tagja. E csatlakozás feltételeit a
Szervezet és a regionális szervezet közötti megállapodásban rögzítik.
2. § A regionális szervezet olyan mértékben gyakorolhatja az Egyezmény tagjai tekintetében az Egyezmény értelmében megilletõ jogokat, amilyen mértékben ezek a saját hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkoznak. Ez érvényes azokra a kötelezettségekre is, amelyek az Egyezmény
értelmében a tagállamokra hárulnak, kivéve a 26. cikkben
meghatározott pénzügyi kötelezettségeket.
3. § A szavazati jog és a 35. cikk 2. és 4. §-ai szerinti kifogásolási jog gyakorlása során a regionális szervezetet
annyi szavazat illeti, amennyivel azok a tagjai rendelkeznek, amelyek egyben a Szervezetnek is tagállamai. Az
utóbbiak jogaikat, különösen szavazati jogukat, csak a 2. §
szerinti mértékben gyakorolhatják. A regionális szervezetnek nincs szavazati joga a IV. Cím vonatkozásában.

37. cikk
Csatlakozás az Egyezményhez

4. § A tagság megszüntetésére a 41. cikket kell megfelelõen alkalmazni.

1. § Az Egyezményhez bármely állam csatlakozhat,
amelynek területén vasúti infrastruktúra mûködik.

39. cikk

2. § Amennyiben egy állam csatlakozni kíván az Egyezményhez, kérelmet intéz a letéteményeshez. A letéteményes értesíti errõl a tagállamokat.
3. § A kérelmet a 2. §-ban említett értesítést követõ három hónap elteltével kell elfogadottnak tekinteni, kivéve,
ha a letéteményesnél öt tagállam kifogást emel. A letéteményes errõl haladéktalanul értesíti a kérelmezõ államot
és a tagállamokat. A csatlakozás az értesítést követõ harmadik hónap elsõ napjától válik érvényessé.

Társult tagok
1. § A Szervezet társult tagja lehet bármely állam,
amelynek területén vasúti infrastruktúrát mûködtetnek. A
37. cikk 2–5. §-ait megfelelõen kell alkalmazni.
2. § A társult tag csak tanácskozási joggal vehet részt a
13. cikk 1. §-ának a) és c)–f) pontjai szerinti szervek munkájában. A társult tagot nem jelölhetik Intézõ Bizottsági
tagnak. A társult tag a Szervezet költségeinek fedezését
szolgáló hozzájárulások 0,25%-át fizeti (26. cikk 3. §).

4. § Amennyiben legalább öt tagállam a 3. §-ban rögzített határidõn belül kifogást emel, a csatlakozási kérelmet
döntésre a Közgyûlés elé terjesztik.

3. § A társult tagság megszüntetésére a 41. cikket kell
megfelelõen alkalmazni.

5. § A 42. cikk kivételével az Egyezményhez való csatlakozás csak az Egyezménynek a csatlakozás érvénybe lépése idején hatályos szövegére vonatkozhat.

40. cikk
A tagság felfüggesztése

38. cikk
Regionális gazdasági integrációs szervezetek
csatlakozása
1. § Az Egyezményhez csatlakozhatnak olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek megfelelõ hatáskörrel rendelkeznek a tagjaikra nézve kötelezõ, az Egyezmény által szabályozott területekre vonatkozó jogszabályok elfogadására, és amelyeknek egy

1. § Bármely tagállam kérheti tagságának a felfüggesztését
az Egyezmény felmondása nélkül, ha területén, saját hibáján
kívül, nemzetközi vasúti forgalmat nem bonyolítanak.
2. § A tagság felfüggesztése iránti kérelemrõl az Intézõ
Bizottság dönt. A kérelmet a Fõtitkárhoz kell benyújtani,
legkésõbb három hónappal a Bizottság ülése elõtt.
3. § A tagság felfüggesztése az azt követõ hónap elsõ
napján lép hatályba, amelyben a Fõtitkár bejelentette az
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Intézõ Bizottság döntését. A tagság felfüggesztése azzal a
bejelentéssel szûnik meg, amelyet a tagállam tesz a nemzetközi vasúti forgalom visszaállításáról saját területén. A
Fõtitkár a tagállamokat errõl haladéktalanul értesíti.
4. § A tagság felfüggesztése az alábbi következményekkel jár:
a) a tagállam mentesül a szervezet költségeinek a fedezéséhez való hozzájárulás kötelezettsége alól;
b) felfüggesztik a szavazati jogát a Szervezet szerveiben;
c) felfüggesztik a 34. cikk 2. és 3. §-ai, valamint a
35. cikk 2. és 4. §-ai szerinti kifogásolási jogát.

41. cikk
Az Egyezmény felmondása

9419

2. § A Szervezet feloszlatása esetén a Szervezet vagyonát azon tagállamok között kell felosztani, amelyek az 1. §
szerinti döntés meghozatalát megelõzõ öt naptári évben
megszakítás nélkül tagjai voltak a Szervezetnek. A szétosztást olyan átlagszázalék arányban kell végezni, amilyenben a tagállamok a Szervezet költségeihez a megelõzõ
öt év alatt hozzájárultak.

44. cikk
Átmeneti rendelkezések
A 34. cikk 7. §-ában, a 35. cikk 4. §-ában, a 41. cikk
1. §-ában és a 42. cikkben elõírt esetekben a CIV Egységes
Szabályok, a CIM Egységes Szabályok, a CUV Egységes
Szabályok, a CUI Egységes Szabályok hatálya alá tartozó
szerzõdésekre az azok megkötésekor hatályos jogot kell
alkalmazni.

1. § Az Egyezmény bármikor felmondható.
2. § Ha egy tagállam az Egyezményt fel kívánja mondani, közli ezt a letéteményessel. A felmondás az ezt követõ
év december 31-én lép hatályba.

42. cikk
Nyilatkozatok és fenntartások
az Egyezménnyel szemben
1. § Bármely tagállam bármikor bejelentheti, hogy az
Egyezmény egyes Függelékeit nem alkalmazza teljes mértékben. Egyébként a fenntartások, valamint a nyilatkozatok, miszerint magának az Egyezménynek vagy Függelékeinek egyes rendelkezéseit nem alkalmazzák, csak akkor
megengedhetõk, ha az ilyen fenntartásokra vagy nyilatkozatokra maguk a rendelkezések kifejezetten lehetõséget
adnak.
2. § A fenntartásokat és a nyilatkozatokat a letéteményeshez intézik. Ezek akkor lépnek hatályba, amikor az
adott államra vonatkozóan az Egyezmény hatályba lép. A
hatálybalépést követõ bármely nyilatkozat a nyilatkozattételt követõ év december 31. napján lép hatályba. A letéteményes értesíti errõl a tagállamokat.

43. cikk
A Szervezet feloszlatása
1. § A Közgyûlés dönthet a Szervezet feloszlatásáról,
továbbá hatáskörei esetleges átadásáról más kormányközi
szervezetnek, rögzítve a másik szervezettel – ahol szükséges – az átadás feltételeit.

45. cikk
Az Egyezmény szövege
1. § Az Egyezményt angol, francia és német nyelven
szövegezték. Eltérés esetén a francia szöveg az irányadó.
2. § Az érintett tagállamok bármelyikének javaslatára a
Szervezet más nyelven is kiadja az Egyezményt hiteles
fordításban, amennyiben ez a nyelv legalább két tagállam
területén hivatalos nyelv. A fordításokat az érintett tagállamok illetékes szolgálataival együttmûködve készítik.

Jegyzõkönyv
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi
Szervezet (OTIF) elõjogairól és mentességérõl
1. cikk
Mentesség a joghatóság, a végrehajtás
és a lefoglalás alól
1. § A Szervezet hivatalos tevékenységének keretén belül mentességet élvez a joghatóság és a végrehajtás alól,
kivéve:
a) amennyiben a Szervezet egyes esetekben kifejezetten lemond a mentességrõl;
b) ha egy harmadik fél polgári eljárást indít;
c) olyan viszontkövetelés vonatkozásában, amely a
Szervezet által indított eljárással közvetlenül összefügg;
d) a Szervezet személyzetének valamely tagját illetõ
bérek, illetmények és egyéb juttatások bírói határozattal
elrendelt lefoglalása esetében.
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2. § A Szervezet ingatlanai és egyéb vagyontárgyai,
függetlenül attól, hogy hol találhatók, mentességet élveznek a lefoglalás, elkobzás, kisajátítás és a zár alá vétel minden formája alól, kivéve ha ezek az intézkedések olyan
balesetek megakadályozására vagy kivizsgálására átmenetileg szükségesek, amelyekben a Szervezet tulajdonát képezõ vagy általa üzemben tartott gépjármû vett részt.

2. § Olyan áruk és szolgáltatások, amelyeket a Szervezet
személyzetének tagjai saját szükségletükre vásárolnak, behoznak, illetve igénybe vesznek, e cikk rendelkezései
alapján nem élveznek mentességet.

2. cikk

5. cikk

Kisajátítás elleni védelem

Hivatalos tevékenységek

Amennyiben közérdekbõl kisajátítás szükséges, minden
szükséges intézkedést meg kell tenni annak megakadályozására, hogy a Szervezet tevékenységének gyakorlását zavarják; továbbá elõre és haladéktalanul megfelelõ kártalanítást kell fizetni.

E jegyzõkönyv értelmében a Szervezet hivatalos tevékenységei azok a tevékenységek, amelyek az Egyezmény
2. cikkében megfogalmazott céloknak megfelelnek.

3. cikk

Pénzügyi mûveletek

Adómentesség
1. § Minden tagállam mentesíti a Szervezetet, annak
vagyonát és bevételeit – hivatalos tevékenységének keretén belül – a közvetlen adók alól. Ha a Szervezet által
vagy a Szervezet részére jelentõs értékben vásárlások
történnek, vagy jelentõs értékû szolgáltatásokat vesznek igénybe, amelyek a Szervezet hivatalos tevékenységéhez feltétlenül szükségesek, és ezeknél a vásárlásoknál vagy szolgáltatásoknál adók vagy egyéb illetékek az
árba be vannak számítva, a tagállamok – amennyire lehetséges – megfelelõ intézkedéseket tesznek az említett
adók vagy egyéb illetékek alóli mentesítés vagy azok
visszatérítése érdekében.
2. § Nem áll fenn mentesség azokra az adókra és illetékekre, amelyeket az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke tartalmaz.
3. § Azokat az árukat, amelyeket az 1. §-nak megfelelõen szereztek be, csak a mentességet engedélyezõ tagállam által meghatározott feltételek mellett szabad eladni,
átengedni vagy hasznosítani.

4. cikk
Vám- és illetékmentesség
1. § A Szervezet által vagy a Szervezet részére behozott
vagy kivitt áruk, amelyek a Szervezet hivatalos tevékenységének folytatásához feltétlenül szükségesek, mentesek
minden behozatali és kiviteli vám és illeték alól.

3. § A 3. cikk 3. §-át az 1. §-nak megfelelõen behozott
árukra is értelemszerûen alkalmazni kell.

6. cikk

A Szervezet elfogadhat, és birtokában tarthat bármiféle
pénzeszközt, devizát, készpénzt és értékpapírt. A Szervezet ezek felett az Egyezményben meghatározott bármilyen
célra szabadon rendelkezhet, és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben bármilyen pénznemben
számlát vezethet.

7. cikk
Hivatalos értesítések
Hivatalos értesítéseit és dokumentumai továbbítását illetõen a Szervezetet legalább olyan kedvezõ elbánásban
kell részesíteni, mint amelyben az egyes tagállamok más,
hasonló nemzetközi szervezeteket részesítenek.

8. cikk
A tagállamok képviselõinek elõjogai és mentességei
A tagállamok képviselõit mindegyik tagállam területén – feladataik teljesítése során és szolgálati utazásaik
alatt – a következõ elõjogok és mentességek illetik meg:
a) mentesség a joghatóság alól megbízatásuk megszûnése után is a feladataik teljesítése körébe tartozó cselekedeteikért, beleértve szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikat; ez a mentesség azonban nem érvényesül sem az olyan
balesetek következtében keletkezõ károk tekintetében,
amelyeket valamely tagállam képviselõje tulajdonát képezõ vagy az általa vezetett gépjármû vagy egyéb jármû okozott, sem a közlekedési szabályok megsértése esetében,
amelyben az elõbb említett jármû részt vett;
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b) mentesség a letartóztatás és az elõzetes letartóztatás
alól, kivéve a tettenérés esetét;
c) mentesség személyes útipoggyászaik lefoglalása
alól, kivéve a tettenérés esetét;
d) valamennyi hivatalos iratuk és okmányuk sérthetetlensége;
e) maguk és házastársuk mentessége minden beutazási
korlátozás és külföldieket terhelõ bejelentési kötelezettség
alól;
f) ugyanazok a kedvezmények a valuta- és átváltási elõírások tekintetében, amelyek a külföldi kormányok képviselõit ideiglenes hivatalos megbízatásuk alatt megilletik.

9. cikk
A Szervezet személyzetének tagjait megilletõ
elõjogok és mentességek
A Szervezet személyzetének tagjait mindegyik tagállam
területén – feladataik teljesítése során – a következõ elõjogok és mentességek illetik:
a) a mentesség a joghatóság alól a hivatali tevékenységük gyakorlása során elõjogaik korlátain belül végzett cselekményeik tekintetében, beleértve szóbeli és írásbeli
megnyilatkozásaikat; ez a mentesség nem érvényesül
azonban sem az olyan balesetek következtében keletkezõ
károk tekintetében, amelyeket a Szervezet személyzete
tagjának tulajdonát képezõ vagy általa vezetett gépjármû
vagy egyéb jármû okozott, sem a közlekedési szabályok
olyan megsértése esetében, amelyben az említett jármû
részt vett; a személyzet tagjait akkor is megilleti a mentesség, ha már nem állnak a Szervezet szolgálatában;
b) valamennyi hivatalos iratuk és okmányuk sérthetetlensége;
c) ugyanolyan mentesség a bevándorlási korlátozások
és a külföldiek bejelentési kötelezettsége alól, mint amilyen általában a nemzetközi szervezetek személyzetének
tagjait illeti; azok a családtagok, akik háztartásukban élnek, ugyanezeket a kedvezményeket élvezik;
d) mentesség az állami jövedelemadó alól, feltéve,
hogy a Szervezet által fizetett bérek, illetmények és egyéb
juttatások a Szervezet javára belsõ adózás alá esnek; mindazonáltal a tagállamoknak joguk van arra, hogy ezeket a
béreket, illetményeket vagy egyéb juttatásokat a más forrásból eredõ jövedelmet terhelõ adó összegének megállapításánál figyelembe vegyék; a tagállamok nem kötelesek
ezt az adómentességet biztosítani olyan kifizetések, nyugdíjak és özvegyi nyugdíjak tekintetében, amelyeket a Szervezet a személyzetének volt tagjai vagy azok jogutódai részére fizet;
e) a valuta átváltási elõírások tekintetében ugyanazok
az elõjogok, amelyek a nemzetközi szervezetek személyzetének tagjait megilletik;
f) nemzetközi válság idején, hazájukba történõ visszatérésük érdekében ugyanazok a könnyítések, amelyeket a
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nemzetközi szervezetek személyzete tagjainak általában
nyújtanak; ugyanez érvényes a háztartásukban levõ családtagjaikra is.

10. cikk
A szakértõket megilletõ elõjogok és mentesség
A Szervezet által igénybe vett szakértõk a Szervezettel
kapcsolatos feladataik ellátása és a Szervezettõl kapott
megbízások végrehajtása során, beleértve az ilyen feladatokkal vagy megbízásokkal kapcsolatos utazásokat, a következõ elõjogokat és mentességeket élvezik, amennyiben
ezek feladataik teljesítéséhez szükségesek:
a) mentesség a joghatóság alól a feladataik teljesítésével kapcsolatos cselekményeikre vonatkozóan, beleértve
szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikat; ez a mentesség
nem érvényes azonban sem az olyan balesetek következtében keletkezõ károk tekintetében, amelyeket a szakértõ tulajdonát képezõ vagy az általa vezetett gépjármû vagy
egyéb jármû okozott, sem a közlekedési szabályok olyan
megsértése esetében, amelyben az említett jármû részt
vett; a szakértõk ezt a mentességet a Szervezettel kapcsolatos tevékenységük befejezése után is élvezik;
b) valamennyi hivatalos iratuk és okmányuk sérthetetlensége;
c) illetményeik átutalásához szükséges könnyítések az
átváltási elõírások alól;
d) személyes útipoggyászaik tekintetében ugyanazok a
könnyítések, amelyeket a külföldi kormányok küldöttei
ideiglenes hivatali megbízatásuk alatt élveznek.

11. cikk
A biztosított elõjogok és mentesség célja
1. § A jelen jegyzõkönyvben meghatározott elõjogokat
és mentességet kizárólag azért nyújtják, hogy a Szervezet
tevékenységének akadálytalan folytatását és az elõjogokat
és mentességet élvezõ személyek teljes függetlenségét
minden körülmények között biztosítani lehessen. Az illetékes hatóságok bármilyen mentességet felfüggeszthetnek, ha fenntartása az igazságszolgáltatást akadályozná,
feltéve, hogy anélkül felfüggeszthetõ, hogy ezzel hátrányosan befolyásolnák azon cél elérését, amelynek érdekében a mentességet nyújtották.
2. § Az 1. § szerinti illetékes hatóságok:
a) a tagállamok, a saját képviselõikre vonatkozóan;
b) az Intézõ Bizottság, a Fõtitkárra vonatkozóan;
c) a Fõtitkár, a személyzet egyéb tagjaira és a Szervezet
által igénybe vett szakértõkre vonatkozóan.
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12. cikk
A visszaélések megelõzése

1. § Jelen jegyzõkönyv egyetlen rendelkezése sem veszélyeztetheti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy
minden szükséges megelõzõ intézkedést meghozzanak
közbiztonságuk védelmében.
2. § A Szervezet mindenkor együttmûködik a tagállamok
illetékes hatóságaival annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatást elõmozdítsák, az adott tagállam jogszabályai és elõírásai megtartását biztosítsák és bármilyen visszaélést megakadályozzanak, amely az ebben a jegyzõkönyvben meghatározott elõjogokból és mentességbõl származhat.
13. cikk
Saját állampolgárokkal való bánásmód
Egyetlen tagállam sem köteles arra, hogy saját állampolgárainak vagy a területén állandó lakhellyel rendelkezõ
személyeknek a jegyzõkönyv alábbi cikkeiben foglalt elõjogokat és mentességet biztosítsa:
a) 8. cikk, a d) pont kivételével,
b) 9. cikk, az a), a b) és a d) pontok kivételével,
c) 10. cikk, az a) és a b) pontok kivételével.
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mélyszállítási szerzõdésre, amelynél a kiindulási és a célállomás két különbözõ tagállamban található, függetlenül
a szerzõdõ felek székhelyétõl, mûködésének helyétõl és
állampolgárságától.
2. § Ha egy adott szerzõdés tárgyát képezõ nemzetközi
szállításban a határátkeléssel járó vasúti szállítás kiegészítéseként egy tagállam belsõ forgalmában közúti vagy belvízi szállítás is történik, arra is a jelen Egységes Szabályokat kell alkalmazni.
3. § Ha egy adott szerzõdés tárgyát képezõ nemzetközi
szállításban a vasúti szállítás kiegészítéseként tengeri vagy
nemzetközi belvízi szállítás is történik, arra is a jelen Egységes Szabályokat kell alkalmazni, feltéve, hogy a szállításban használt belsõ hajózási útvonal az Egyezmény
24. cikk 1. §-ában megadott vonaljegyzékben szerepel.
4. § Az Egységes Szabályokat kell alkalmazni a fuvarozó felelõsségére az utasok halála és sérülése esetében
azokra a személyekre is, akik a CIM Egységes Szabályoknak megfelelõen fuvarozott küldeményt kísérnek.
5. § Jelen Egységes Szabályok nem alkalmazhatók a
szomszédos tagállamok területén elhelyezkedõ állomások
közötti szállításra, ha az állomások infrastruktúráját egy
vagy több olyan infrastruktúra-üzemeltetõ tartja üzemben,
amely csak az egyik tagállam joghatósága alá tartozik.

14. cikk
Kiegészítõ egyezmények
A Szervezet egy vagy több tagállammal e jegyzõkönyv
végrehajtására az adott tagállam vagy tagállamok vonatkozásában kiegészítõ egyezményeket vagy egyéb megállapodásokat köthet, hogy a Szervezet hatékony mûködését
biztosítsa.

A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerzõdésre
vonatkozó Egységes Szabályok
(CIV – az Egyezmény A Függeléke)
I. Cím

6. § Minden állam, amely tagja valamely, az Egységes
Szabályokhoz hasonló nemzetközi vasúti személyszállítási egyezménynek, amikor az Egyezményhez való csatlakozási kérelmet benyújtja, fenntarthatja magának a jogot,
hogy az Egységes Szabályokat csak a saját területén található vasúti infrastruktúra egy részén történõ szállításra alkalmazza. A vasúti infrastruktúrának ezt a részét pontosan
meg kell határozni, és a résznek valamely tagállam vasúti
infrastruktúrájához kell kapcsolódnia. Ha egy állam a fentiek szerint nyilatkozatot tett, az Egységes Szabályok csak
abban az esetben alkalmazandók:
a) ha a kiindulási és a célállomás, valamint a szállítási
szerzõdésben elõírt útvonal a fent meghatározott vonalon
van, vagy
b) ha a kijelölt vonalak két tagállam vasútvonalait kötik
össze, és a szállítási szerzõdésben tranzit-útvonalként szerepelnek.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Hatály
1. § A jelen Egységes Szabályokat kell alkalmazni minden olyan – akár díjköteles, akár díjmentes – vasúti sze-

7. § Az a tagállam, amely a 6. § szerinti fenntartással élt,
a letéteményes kormányhoz intézett közléssel ezt bármikor visszavonhatja. A visszavonás azt a napot követõ egy
hónap elteltével válik hatályossá, amelyen a letéteményes
kormány a tagállamokat errõl értesítette. A nyilatkozat hatályát veszti, ha a 6. § elsõ mondatában említett egyezmény hatályát veszti az adott államra vonatkozóan.
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2. cikk

Nyilatkozat az utasok halála és sérülése esetén fennálló
felelõsséggel kapcsolatban
1. § Bármely tagállam bármikor bejelentheti, hogy nem
alkalmazza mindazokat a rendelkezéseket, amelyek az
utasok halála vagy sérülése esetében a fuvarozó felelõsségére vonatkoznak, ha a baleset az adott tagállam területén
történt és az utas a tagállamnak állampolgára, vagy az
adott tagállamban van az állandó lakóhelye.
2. § Az a tagállam, amely az 1. § értelmében fenntartással élt, a letéteményes kormányhoz intézett közléssel bármikor visszavonhatja azt. A fenntartás visszavonása azt a
napot követõ egy hónap elteltével válik hatályossá, amelyen a letéteményes Kormány a tagállamokat errõl értesítette.

3. cikk
Meghatározások
Jelen Általános Szabályok alkalmazásában:
a) ,,fuvarozó”: az a szerzõdõ fuvarozó, akivel az utas az
Egységes Szabályok hatálya alá tartozó szállítási szerzõdést megkötötte és az a részfuvarozó is, aki ugyanennek a
szerzõdésnek az alapján felelõs;
b) ,,fuvarozás-teljesítési segéd”: az a fuvarozó, aki nem
kötött az utassal szállítási szerzõdést, de akire részben
vagy egészében az a) pontban meghatározott fuvarozó rábízta a vasúti szállítás teljesítését;
c) ,,Általános Szállítási Feltételek”: azok a fuvarozó által alkalmazott, minden tagállamban hatályos általános
feltételek vagy tarifák, amelyek a szállítási szerzõdés megkötésével a szerzõdés szerves részévé válnak;
d) ,,jármû”: olyan motoros jármû vagy utánfutó (pótkocsi), amelyet személyszállításhoz kapcsolódóan szállítanak.

4. cikk
Eltérések
1. § A tagállamok megállapodhatnak abban, hogy eltérnek az Egységes Szabályoktól azokra a szállításokra vonatkozóan, amelyeket kizárólag két, a határ két oldalán
fekvõ állomás között végeznek, ha más köztes állomás
nincs.
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3. § Más nemzetközi közjogi rendelkezésektõl függõen,
két vagy több tagállam megállapíthatja egymás között azokat a feltételeket, amelyek mellett a fuvarozók kötelesek
arra, hogy utast, útipoggyászt, állatot és jármûvet szállítsanak az adott tagállamok közötti forgalomban.
4. § Az 1–3. §-okban említett megállapodásokat és azok
hatálybalépését a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezettel közölni kell. A Szervezet Fõtitkára értesíti
ezekrõl a tagállamokat és az érintett fuvarozó vállalatokat.

5. cikk
A jogszabály kötelezõ ereje
Amennyiben a jelen Egységes Szabályok másképp nem
rendelkeznek, semmis minden olyan rendelkezés, amely közvetlen vagy közvetett eltérést tartalmaz a jelen Egységes Szabályoktól. Az ilyen rendelkezés semmissége nem jelenti a
szállítási szerzõdés egyéb rendelkezéseinek a semmisségét.
A fuvarozó az Egységes Szabályokban elõírtaknál nagyobb
felelõsséget, illetve kötelezettséget vállalhat.

II. Cím
A SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSE
ÉS TELJESÍTÉSE
6. cikk
Szállítási szerzõdés
1. § A szállítási szerzõdéssel a fuvarozó arra vállal kötelezettséget, hogy az utast, valamint – adott esetben – az útipoggyászt és a jármûveket a célállomásra szállítja, és a célállomáson az útipoggyászt és a jármûveket átadja.
2. § A szállítási szerzõdést az utasnak átadott egy vagy
több menetjegy tanúsítja. Ugyanakkor, a 9. cikkre figyelemmel, a menetjegy hiánya, szabálytalansága vagy elveszése nem érinti a szerzõdés létét és érvényességét, amelyre továbbra is a jelen Egységes Szabályok vonatkoznak.
3. § A menetjegy vélelmet állít fel a szállítási szerzõdés
megkötésére és tartalmára vonatkozóan, amellyel szemben azonban ellenbizonyításnak van helye.

7. cikk
Menetjegy

2. § Két tagállam közötti olyan szállításnál, amely egy
nem tagállam területén halad át, az érintett államok megállapodhatnak az Egységes Szabályoktól való eltérésben.

1. § Az Általános Szállítási Feltételek határozzák meg a
menetjegy alakját és tartalmát, valamint azt a nyelvet és
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betûtípust, amelyet a menetjegy kinyomtatásánál és kiállításánál használni kell.
2. § A menetjegyen legalább a következõknek szerepelnie kell:
a) a fuvarozó vagy a fuvarozók;
b) az a kijelentés, hogy a szállítás – tekintet nélkül bármilyen ezzel ellentétes záradékra – a jelen Egységes Szabályok alá tartozik; ezt lehet a CIV rövidítéssel jelezni;
c) minden egyéb adat, amely szükséges a szállítási
szerzõdés megkötésének és tartalmának bizonyításához,
továbbá lehetõvé teszi az utas számára, hogy e szerzõdésbõl származó jogait érvényesíthesse.
3. § Az utasnak a menetjegy átvételekor meg kell gyõzõdnie arról, hogy azt az õ utasításai szerint állították-e ki.
4. § A menetjegy átruházható, ha azt nem az utas nevére
állították ki, és ha az utazást még nem kezdték meg.
5. § A menetjegy kiállítható olvasható írásjelekké alakítható elektronikus adathordozó formájában is. Az adatrögzítés és az adatkezelés során alkalmazott eljárásoknak
funkcionális szempontból egyenértékûnek kell lenniük,
különösen a menetjegyen feltüntetett adatok bizonyító erejét illetõen.
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2. § Az Általános Szállítási Feltételek elõírhatják, hogy
az utazásból ki vannak zárva, vagy útközben kizárhatók
azok az utasok, akik:
a) veszélyt jelentenek a szállítás biztonságára és a megfelelõ üzemeltetésre vagy a többi utas biztonságára,
b) megengedhetetlen módon zavarják a többi utast;
továbbá, hogy ezek a személyek nem jogosultak a menetdíj és az útipoggyász viteldíjának a visszatérítésére.

10. cikk
Államigazgatási elõírások teljesítése
Az utas köteles a vám- és egyéb hatóságok által megkövetelt elõírásokat teljesíteni.

11. cikk
Vonatkimaradás és késés. Csatlakozás-mulasztás
A fuvarozó szükség esetén köteles a csatlakozás-mulasztást, illetõleg a vonatkimaradást a menetjegyen igazolni.

III. Cím
KÉZIPOGGYÁSZ, ÁLLATOK, ÚTIPOGGYÁSZ
ÉS JÁRMÛVEK SZÁLLÍTÁSA

8. cikk
I. Fejezet
A menetdíj megfizetése és visszatérítése
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
1. § Amennyiben nincs ellentétes megállapodás az utas
és a fuvarozó között, a menetdíj elõre fizetendõ.
2. § Az Általános Szállítási Feltételek határozzák meg,
hogy a menetdíjat milyen feltételek mellett kell visszatéríteni.

9. cikk
Az utazásra jogosultság. Az utazásból történõ kizárás
1. § Az utasnak az utazás megkezdésétõl fogva érvényes
menetjeggyel kell rendelkeznie, amelyet a jegyvizsgálat
során köteles bemutatni. Az Általános Szállítási Feltételek
elõírhatják, hogy
a) az az utas, aki nem tud érvényes menetjegyet felmutatni, a menetdíjon felül pótdíjat köteles fizetni;
b) az az utas, aki a menetdíj vagy a pótdíj azonnali megfizetését megtagadja, az utazásból kizárható;
c) a pótdíj milyen feltételek mellett térítendõ vissza.

12. cikk
Tárgyak és állatok
1. § Az utas könnyen hordozható tárgyakat (kézipoggyászt), valamint élõ állatot az Általános Szállítási
Feltételeknek megfelelõen vihet magával. Az utas az Általános Szállítási Feltételekben szereplõ külön rendelkezéseknek megfelelõen vihet magával tárgyakat. Nem szállíthatók kézi poggyászként az olyan tárgyak és állatok, amelyek a többi utast zavarhatják vagy kárt okozhatnak.
2. § Az utas az Általános Szállítási Feltételeknek megfelelõen adhat fel útipoggyászként tárgyakat és állatokat.
3. § A fuvarozó engedélyezheti a személyszállítás alkalmával jármûvek szállítását is, az Általános Szállítási Feltételekben meghatározott különleges rendelkezések betartásával.
4. § A veszélyes áruk kézipoggyászként, útipoggyászként, illetve a jelen Cím szerint vasúton szállított jármûvekben vagy jármûveken való szállításának meg kell felel-
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nie a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról
szóló Szabályzatnak (RID-nek).
13. cikk
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2. § A poggyászvevény hiánya, szabálytalansága vagy
elveszése nem érinti az útipoggyász továbbítására vonatkozó megállapodások létét és érvényességét – figyelemmel a 22. cikkben foglaltakra is; az útipoggyász továbbítására ilyen esetben is a jelen Egységes Szabályok vonatkoznak.

Vizsgálat
3. § Ellenkezõ bizonyításig a poggyászvevény tanúsítja
az útipoggyász feladását és a fuvarozás feltételeit.

1. § A fuvarozó a vonatkozó elõírások megszegésének
alapos gyanúja esetében jogosult megvizsgálni, hogy a
szállított tárgyak – a kézipoggyász, az útipoggyász, a jármû (ideértve annak rakományát), és állatok megfelelnek-e
az elõírásoknak, ha ezt annak a tagállamnak a jogszabályai
és elõírásai, ahol a vizsgálatot végeznék, nem tiltják. Az
utast meg kell hívni a vizsgálathoz. Ha nem jelenik meg
vagy nem érhetõ el, a vizsgálatot két független tanú jelenlétében kell végezni.

4. § Ellenkezõ bizonyításig vélelmezni kell, hogy az útipoggyász láthatólag jó állapotban volt, amikor a fuvarozó
átvette, és az útipoggyász darabszáma és tömege megfelelt
a poggyászvevényen feltüntetetteknek.

2. § Ha az elõírások megsértését állapítják meg, a fuvarozó követelheti, hogy a vizsgálat költségeit az utas térítse
meg.

Poggyászvevény

14. cikk
Államigazgatási elõírások teljesítése
Az utas köteles az utazása során általa szállított tárgyak – kézipoggyász, útipoggyász, jármûvek (ideértve
azok rakományát) – és állatok esetében a vám- és más közigazgatási hatóságok által megkövetelt elõírásokat teljesíteni. Az utas köteles az említett tárgyak vizsgálatánál jelen
lenni, kivéve ha az egyes tagállamok jogszabályai és elõírásai másként rendelkeznek.
II. Fejezet
KÉZIPOGGYÁSZ ÉS ÁLLATOK
15. cikk
Felügyelet
A személykocsikba bevitt kézipoggyász és állatok felügyelete az utas felelõssége.

17. cikk

1. § Az Általános Szállítási Feltételek határozzák meg a
poggyászvevény alakját és tartalmát, valamint azt a nyelvet és betûtípust, amelyet a poggyászvevény kinyomtatásánál és kiállításánál használni kell. A 7. cikk 5. §-át megfelelõen alkalmazni kell.
2. § A poggyászvevénynek legalább a következõket kell
tartalmaznia:
a) a fuvarozó, vagy fuvarozók;
b) az a kijelentés, hogy a fuvarozás – tekintet nélkül
bármilyen ezzel ellentétes záradékra – a jelen Egységes
Szabályok alá tartozik; ezt lehet a CIV rövidítéssel jelezni;
c) minden egyéb utalás, amely szükséges az útipoggyász továbbításával kapcsolatos szerzõdéses kötelezettségek bizonyítására, továbbá amely lehetõvé teszi az
utas számára, hogy a szállítási szerzõdésbõl eredõ jogait
érvényesíteni tudja.
3. § Az utasnak a poggyászvevény átvételekor meg kell
gyõzõdnie arról, hogy azt az õ utasításai szerint állították
ki.

18. cikk

III. Fejezet

Feladás és fuvarozás

ÚTIPOGGYÁSZ

1. § Amennyiben az Általános Szállítási Feltételek nem
állapítanak meg kivételt, útipoggyászt csak a legalább az
útipoggyász rendeltetési állomásáig érvényes menetjegy
felmutatása mellett lehet feladni. Egyebekben a feladás a
feladási hely szerint érvényes elõírásoknak megfelelõen
történik.

16. cikk
Útipoggyászfeladás
1. § Az útipoggyász továbbítására vonatkozó szerzõdéses kötelezettségeket az utas részére kiállított poggyászvevény tanúsítja.

2. § Ha az Általános Szállítási Feltételek megengedik az
útipoggyásznak menetjegy felmutatása nélkül történõ fel-
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vételét, a jelen Egységes Szabályoknak azok a rendelkezései, amelyek az utas útipoggyászára vonatkozó jogokat és
kötelezettségeket tartalmazzák, megfelelõen irányadóak
az útipoggyász feladójára is.
3. § A fuvarozó az útipoggyászt az utas által igénybe
vett vonattól, szállítási módtól és útvonaltól eltérõen is
szállíthatja.

19. cikk
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2. § Az útipoggyásznak a poggyászvevény birtokosa részére történõ kiszolgáltatásával egyenértékû, ha a rendeltetési helyén érvényes elõírásoknak megfelelõen:
a) az útipoggyászt a vámhatóságnak a fuvarozó felügyelete alatt nem álló helyiségében vagy raktárában adják át;
b) élõállatot harmadik személynek adnak át.
3. § A poggyászvevény birtokosa a rendeltetési helyen
követelheti az útipoggyász kiszolgáltatását, mihelyt a
szerzõdés szerinti idõ és az esetleges vám- és más közigazgatási hatósági eljárásokhoz szükséges idõ eltelt.

Amennyiben a fuvarozó és az utas nem állapodnak meg
ezzel ellentétesen, a viteldíjat a feladáskor kell megfizetni.

4. § Ha a poggyászvevényt nem adják át, a fuvarozó
csak annak a személynek köteles az útipoggyászt kiszolgáltatni, aki jogosultságát bizonyítja; a bizonyíték elégtelensége esetén a fuvarozó biztosítékot követelhet.

20. cikk

5. § Az útipoggyászt azon a rendeltetési helyen kell kiszolgáltatni, amelyre feladták.

Az útipoggyász viteldíjának megfizetése

Az útipoggyász megjelölése
Az utas köteles minden egyes útipoggyászdarabon jól
látható helyen, megfelelõen tartós és olvasható módon
megjelölni:
a) nevét és lakcímét,
b) az útipoggyász rendeltetési állomását.

6. § A poggyászvevény birtokosa, ha részére az útipoggyászt nem szolgáltatták ki, követelheti, hogy a
poggyászvevényen igazolják azt a napot és órát, amikor õ
az útipoggyász kiszolgáltatását a 3. §-nak megfelelõen követelte.
7. § A jogosult megtagadhatja az útipoggyász átvételét,
ha a fuvarozó nem tesz eleget annak a kérésének, hogy az
útipoggyászt ellenõrizzék abból a célból, hogy a vélelmezett kárt megállapítsák.

21. cikk
Az útipoggyász feletti rendelkezés joga
1. § Ha a körülmények lehetõvé teszik, és a vám- vagy
más közigazgatási hatóságok mást nem írnak elõ, az utas
kérheti útipoggyásza visszaszolgáltatását a feladási állomáson, a poggyászvevény átadása, továbbá – amennyiben
ezt az Általános Szállítási Feltételek elõírják – a menetjegy
bemutatása ellenében.
2. § Az Általános Szállítási Feltételek más rendelkezéseket is tartalmazhatnak az útipoggyász feletti rendelkezési jogra vonatkozóan, különösen a rendeltetési hely módosítására és ennek esetleges pénzügyi következményeire,
amit az utasnak kell viselnie.

8. § Egyebekben az útipoggyász kiszolgáltatása a rendeltetési helyen érvényes elõírásoknak megfelelõen történik.

IV. Fejezet
JÁRMÛVEK
23. cikk
A szállítás feltételei
Az Általános Szállítási Feltételekben elõírt, a jármûvek
fuvarozására vonatkozó külön rendelkezések határozzák
meg különösen a fuvarozás elfogadására, a felvételre, a berakodásra, a kirakodásra és a kiszolgáltatásra vonatkozó
feltételeket, valamint az utas kötelezettségeit.

22. cikk
Kiszolgáltatás

24. cikk

1. § Az útipoggyászt a poggyászvevény átadása és a küldeményt esetleg terhelõ költségek megfizetése ellenében
kell kiszolgáltatni. A fuvarozó jogosult, de nem köteles
vizsgálni, hogy a poggyászvevény birtokosa jogosult-e az
útipoggyász átvételére.

Fuvarokmány
1. § A jármûszállításra vonatkozó szerzõdéses kötelezettségeket az utasnak átadandó fuvarokmány tanúsítja. A
fuvarokmány az utas menetjegyének a részét is képezheti.
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2. § Az Általános Szállítási Feltételekben elõírt, a jármûvek szállítására vonatkozó külön rendelkezések határozzák meg a fuvarokmány alakját és tartalmát, valamint
azt a nyelvet és írásmódot, amelyet a fuvarlevél kinyomtatásánál és kiállításánál használni kell. A 7. cikk 5. §-át
megfelelõen kell alkalmazni.
3. § A fuvarokmányon legalább a következõknek szerepelnie kell:
a) a fuvarozó vagy fuvarozók;
b) az a kijelentés, hogy a fuvarozás – tekintet nélkül
bármilyen ezzel ellentétes záradékra – a jelen Egységes
Szabályok alá tartozik; ezt lehet a CIV rövidítéssel jelezni;
c) minden egyéb adat, amely szükséges a jármûvek fuvarozásával kapcsolatos szerzõdéses kötelezettségek bizonyítására, továbbá amely lehetõvé teszi az utas számára,
hogy a szállítási szerzõdésbõl eredõ jogait érvényesíteni
tudja.
4. § Az utasnak a fuvarokmány átvétele alkalmával meg
kell gyõzõdnie arról, hogy azt az õ utasításainak megfelelõen töltötték ki.

25. cikk
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2. § A fuvarozó mentesül a felelõsség alól:
a) ha a balesetet a vasúti üzemmel össze nem függõ körülmények okozták, és a fuvarozó az eset körülményei által megkívánt gondosság ellenére sem kerülhette el azt, és
nem háríthatta el annak következményeit;
b) olyan mértékben, amilyen mértékben a baleset az
utas hibájának a következménye;
c) ha a baleset egy harmadik személy magatartására vezethetõ vissza, és a fuvarozó ezt a magatartást az eset körülményei által megkövetelt gondosság ellenére sem kerülhette el, és annak következményeit nem háríthatta el.
Az ugyanazt a vasúti infrastruktúrát használó más vállalkozó nem tekinthetõ harmadik személynek; ez azonban a
vasút megtérítési jogát nem érinti.
3. § Ha a baleset egy harmadik személy magatartására
vezethetõ vissza, de – ennek ellenére – a 2. § c) pontja szerint a fuvarozó a felelõsség alól nem mentesül teljesen, akkor a vasút a jelen Egységes Szabályok korlátai között teljes mértékben felelõs, de a harmadik személlyel szemben
esetleg fennálló visszkereseti joga fennmarad.
4. § A jelen Egységes Szabályok nem érintik a fuvarozónak az 1. §-ban nem említett esetekben fennálló esetleges felelõsségét.

Alkalmazandó jog
Jelen Fejezet rendelkezései mellett a III. Fejezet útipoggyász fuvarozásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók a jármûvekre is.

IV. Cím

5. § Ha a szállítási szerzõdés tárgyát képezõ szállítást
különbözõ fuvarozók végzik, az utas halála és sérülése
esetén az a fuvarozó felelõs, akinek a szállítási szerzõdés
szerint azt a szállítási szolgáltatást kellett végeznie, amelynek során a baleset történt. Ha ezt a szolgáltatást nem a fuvarozó, hanem egy fuvarozás-teljesítési segéd teljesítette,
jelen Egységes Szabályok értelmében a két fuvarozó egyetemlegesen felelõs.

A FUVAROZÓ FELELÕSSÉGE
27. cikk
I. Fejezet
FELELÕSSÉG AZ UTASOK HALÁLA
ÉS SÉRÜLÉSE ESETÉN
26. cikk
A felelõsség alapja
1. § A fuvarozó felelõs azért a kárért, amely abból ered,
hogy az utas a jármûvön való tartózkodása közben vagy a
be-, illetve kiszállása alkalmával a vasúti üzemmel összefüggésben történt vasúti baleset következtében meghal,
megsérül, vagy testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást szenved, függetlenül attól, hogy melyik vasúti infrastruktúrát használja.

Kártérítés az utas halála esetén
1. § Az utas halála esetén a kártérítés magába foglalja:
a) az utas halála folytán keletkezett valamennyi szükséges költséget, különösen a holttest szállításával és a temetéssel kapcsolatos költségeket;
b) ha a halál nem azonnal következett be, a 28. cikkben
megállapított kártérítést.
2. § Ha az utas halála folytán azok a személyek, akiknek
eltartására az utas a törvény szerint kötelezett volt vagy a
jövõben eltartására kötelezett lehetett volna, kártérítésre
jogosultak az elveszített tartást illetõen. Olyan személyek
kártérítési igényeire nézve, akiknek az utas törvényes kötelezettség nélkül nyújtott tartást, a nemzeti jog irányadó.
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28. cikk
Kártérítés az utas sérülése esetén

Az utas sérülése, továbbá testi vagy szellemi épségének
egyéb károsodása esetén a kártérítés magába foglalja:
a) a szükséges költségeket, különösen a gyógyítási és a
közlekedési költségeket;
b) azt a vagyoni hátrányt, amelyet az utas teljes vagy
részleges munkaképtelensége, vagy szükségleteinek a
megnövekedése következtében elszenved.

29. cikk
Egyéb testi sérülésekre vonatkozó kártérítés
A nemzeti jog irányadó arra nézve, hogy a fuvarozó köteles-e, és milyen mértékben a 27. és 28. cikkekben meghatározottakon kívül más testi sérülésekért is kártérítést
nyújtani.

30. cikk
A kártérítés formája és mértéke az utas halála
és sérülése esetén
1. § A 27. cikk 2. §-ában és a 28. cikk b) pontjában megállapított kártérítést egyösszegû kifizetés formájában kell
teljesíteni. Ha azonban a nemzeti jog szerint járadék megállapítása lehetséges, a kártérítést ilyen formában kell teljesíteni, ha a megsérült utas, illetve a 27. cikk 2. §-a szerinti jogosultak ezt kívánják.
2. § Az 1. § szerint teljesítendõ kártérítés mértékét a
nemzeti jog szerint kell megállapítani. A jelen Egységes
Szabályok alkalmazásában azonban akkor is utasonként
175 000 elszámolási egység felsõ határú egyösszegû kifizetés, illetve ennek az összegnek megfelelõ évjáradék jár,
ha a nemzeti jog által megállapított felsõ összeghatár ennél
alacsonyabb.

31. cikk
Egyéb szállítási eszközök
1. § A 2. §-nak megfelelõen azok a rendelkezések, amelyek a fuvarozónak az utas haláláért vagy sérüléséért való
felelõsségére vonatkoznak, nem alkalmazhatók azokra a
károkra, amelyek a szállítási szerzõdés szerint nem vasúti
szállítás során keletkeztek.
2. § Ha azonban a vasúti jármûveket komphajón továbbítják, a fuvarozónak az utas haláláért és sérüléséért
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való felelõsségére vonatkozó rendelkezések alkalmazandók a 26. cikk 1. §-ában és a 33. cikk 1. §-ában említett olyan károkra, amelyeket az utas a vasúti üzemmel
kapcsolatos baleset folytán az említett jármûveken való
tartózkodás, beszállás vagy az onnan történõ kiszállás
során szenved el.
3. § Ha a vasút rendkívüli körülmények folytán üzemét
ideiglenesen felfüggeszti, és az utasokat más módon
szállítják, a fuvarozó a jelen Egységes Szabályok szerint
felelõs.

II. Fejezet
A MENETREND
BE NEM TARTÁSÁRA VONATKOZÓ
FELELÕSSÉG
32. cikk
Felelõsség vonatkimaradás,
késés vagy csatlakozás-mulasztás esetén
1. § A fuvarozó felelõs az utassal szemben azért a kárért,
amely abból ered, hogy a vonatkimaradás, késés vagy csatlakozás-mulasztás miatt az utas nem tudja utazását ugyanazon a napon folytatni, vagy az adott körülmények között
az utazás folytatása ugyanazon a napon ésszerûen nem követelhetõ. A kártérítés kiterjed az ésszerû szállásköltségekre és az utast váró személyek értesítésének az ésszerûen felmerült költségeire.
2. § A fuvarozó mentesül fenti kötelezettsége alól, ha a
vonatkimaradás, késés vagy csatlakozás-mulasztás az
alábbi okok valamelyike miatt következett be:
a) a vasúti üzemmel össze nem függõ körülmények,
amelyeket a fuvarozó az adott körülmények között elvárható gondosság ellenére sem kerülhetett el, és amelyek következményeit nem háríthatta el,
b) az utas hibája, vagy
c) egy harmadik személy magatartása, amelyet a fuvarozó az adott körülmények között elvárható gondosság ellenére sem kerülhetett el, és amelynek következményeit
nem háríthatta el. Az ugyanazt a vasúti infrastruktúrát
használó más vállalkozó nem tekinthetõ harmadik
személynek, ez azonban a vasút megtérítési jogát nem
érinti.
3. § A nemzeti jog irányadó arra nézve, hogy a fuvarozó
köteles-e és milyen mértékben az 1. §-ban meghatározottakon kívüli károkért kártérítést nyújtani. Ez a rendelkezés
nem sértheti a 44. cikkben foglaltakat.
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III. Fejezet

FELELÕSSÉG A KÉZIPOGGYÁSZÉRT,
AZ ÁLLATOKÉRT, AZ ÚTIPOGGYÁSZÉRT
ÉS A JÁRMÛVEKÉRT
1. Rész
KÉZIPOGGYÁSZ ÉS ÁLLAT
33. cikk
Felelõsség
1. § Az utas halála vagy sérülése estében a fuvarozó felelõssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának a teljes vagy részleges elveszésébõl vagy sérülésébõl
származó károkra is. Ez érvényes azokra az állatokra is,
amelyeket az utas magával vitt. A 26. cikket megfelelõen
kell alkalmazni.
2. § A fuvarozó egyebekben csak akkor felelõs azoknak
a tárgyaknak, kézipoggyásznak vagy állatoknak a teljes
vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, amelyek felügyelete a 15. cikk értelmében az utas kötelessége, ha a
kárt a fuvarozó hibája okozta. Ebben az esetben a IV. cím
egyéb cikkeit – az 51. cikk kivételével –, továbbá a VI. cím
nem alkalmazandó.
34. cikk
A kártérítés mértéke tárgyak elveszése
vagy sérülése esetén
Ha a fuvarozó a 33. cikk 1. §-a értelmében felelõs, a kárt
utasonként legfeljebb 1400 elszámolási egység összegben
köteles megtéríteni.
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ges elveszésébõl vagy sérülésébõl, továbbá a késedelmes
kiszolgáltatásából eredõ kárért.
2. § A fuvarozó mentesül e felelõsség alól, ha az elveszést,
a sérülést vagy a késedelmes kiszolgáltatást az utas hibája, az
utasnak a fuvarozó vétkességére vissza nem vezethetõ intézkedése, az útipoggyász belsõ tulajdonsága vagy olyan körülmény okozta, amelyet a fuvarozó nem kerülhetett el, és
amelynek következményeit nem háríthatta el.
3. § A fuvarozó mentesül e felelõsség alól, ha a kár a következõ körülmények egyikével vagy ezek közül többel
együtt járó különleges kockázatból ered:
a) a csomagolás hiánya vagy hiányossága,
b) az útipoggyász különleges tulajdonságai,
c) a szállításból kizárt tárgyak útipoggyászként való
feladása.

37. cikk
Bizonyítási teher
1. § A fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy az elveszés, a sérülés vagy a kiszolgáltatás késedelme a 36. cikk
2. §-ában felsorolt valamely ok következtében történt.
2. § Ha a fuvarozó azt állítja, hogy az útipoggyász elveszése vagy sérülése – figyelembe véve az adott eset körülményeit – a 36. cikk 3. §-ában felsorolt különleges kockázatok egyikébõl vagy ezek közül többõl keletkezett, azt
kell vélelmezni, hogy úgy történt. A jogosult azonban bizonyíthatja, hogy a kár részben vagy egészben nem ezeknek a kockázatoknak a következménye.
38. cikk
Részfuvarozók

35. cikk
Mentesség a felelõsség alól
A fuvarozó nem felel az utas olyan káráért, ami abból
ered, hogy az utas a vám- vagy más közigazgatási hatóságok által megkövetelt elõírásokat nem tartotta be.
2. Rész

Ha a fuvarozást a szállítási szerzõdés alapján több részfuvarozó végzi, minden részfuvarozó – azzal, hogy átveszi
poggyászvevénnyel az útipoggyászt, illetve a fuvarokmánnyal a jármûveket – a szállítási szerzõdés tekintetében
szerzõdõ féllé válik az útipoggyász továbbítását, illetve a
jármûvek szállítását illetõen, a poggyászvevény, illetve a
fuvarokmány elõírásainak megfelelõen, és terhelik az ebbõl eredõ kötelezettségek. Ilyen esetben minden fuvarozó
a kiszolgáltatásig egyetemlegesen felelõs a fuvarozásért a
teljes útvonalon.

ÚTIPOGGYÁSZ
36. cikk

39. cikk

A felelõsség alapja

Fuvarozás-teljesítési segéd

1. § A fuvarozó felelõs az útipoggyásznak a fuvarozó általi átvételétõl a kiszolgáltatásig történt teljes vagy részle-

1. § A fuvarozó akkor is felelõs a fuvarozás egészéért,
ha a fuvarozás teljesítését részben vagy egészében fuvaro-
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zás-teljesítési segédre bízza, akár jogosult erre a szállítási
szerzõdés alapján, akár nem.
2. § Jelen Egységes Szabályok rendelkezései, amelyek a
fuvarozó felelõsségét rögzítik, alkalmazandók a fuvarozás-teljesítési segédre is, az általa végzett fuvarozás vonatkozásában. A 48. és az 52. cikkeket kell alkalmazni, ha keresetet adnak be olyan alkalmazottak vagy más személyek
ellen, akiknek a szolgáltatásait a fuvarozó a szállítás teljesítése érdekében igénybe vette.
3. § Minden olyan külön megállapodás, amellyel a fuvarozó a jelen Egységes Szabályokban nem szereplõ kötelezettséget vállal, vagy amellyel lemond olyan jogokról, amelyekkel
a jelen Egységes Szabályok értelmében rendelkezne, hatálytalan a fuvarozás-teljesítési segéd vonatkozásában kivéve, ha
a fuvarozás-teljesítési segéd azt kifejezetten írásban elfogadta. A fuvarozót azonban terhelik azok a kötelezettségek, illetve joglemondás, amelyet a külön megállapodásban vállalt,
függetlenül attól, hogy a fuvarozás-teljesítési segéd azt elfogadta vagy nem fogadta el.
4. § Amennyiben és amilyen mértékben mind a fuvarozó, mind a fuvarozás-teljesítési segéd felelõs, felelõsségük
egyetemleges.
5. § A fuvarozó, a fuvarozás-teljesítési segéd, valamint
ezek alkalmazottai és a szállítás teljesítéséhez általuk
igénybe vett más személyek által fizetendõ kártérítés
együttes összege nem haladhatja meg a jelen Egységes
Szabályokban megállapított határokat.
6. § Jelen cikk nem érinti azt a visszkereseti jogot,
amely a fuvarozó és fuvarozás-teljesítési segéd között
fennállhat.

40. cikk
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tól a kiszolgáltatás helyéig, továbbá vissza kell fizetnie a
már felvett kártérítést, levonva belõle adott esetben az abban foglalt költségeket. Ilyen esetben a jogosult érvényesítheti a kiszolgáltatás késedelmével kapcsolatos kártérítésre vonatkozó, a 43. cikk szerinti jogosultságát.
4. § Ha a megtalált útipoggyász kiszolgáltatását a
3. §-ban megadott határidõn belül nem követelik, vagy az
útipoggyász a kiszolgáltatási kérelem után több mint egy
évvel kerül elõ, a fuvarozó annak a helynek a jogszabályai
és elõírásai szerint rendelkezik a poggyásszal, ahol az található.

41. cikk
Kártérítés az útipoggyász elveszése esetén
1. § Az útipoggyász teljes vagy részleges elveszése esetében a fuvarozó – minden további kártérítési kötelezettség nélkül – köteles megfizetni:
a) ha a kár összegét bizonyították, az ennek megfelelõ
összegû kártérítést, amely azonban nem lehet több, mint a
hiányzó bruttó tömeg minden kilogrammja után számított
80 elszámolási egység vagy 1200 elszámolási egység az
útipoggyász minden egyes darabjáért;
b) ha a kár összegét nem állapították meg, a hiányzó
bruttó tömeg minden kilogrammja után 20 elszámolási
egység vagy az útipoggyász minden egyes darabjáért
300 elszámolási egység összegû kárátalányt.
A kártérítés módját – hiányzó kilogrammonként, vagy
útipoggyász-darabonként – az Általános Szállítási Feltételek állapítják meg.
2. § A fuvarozó ezen felül köteles visszatéríteni az útipoggyász fuvardíját és az egyéb, az elveszett poggyásszal
kapcsolatosan már kifizetett összegeket, valamint a vámot
és a fogyasztási adót.

Az útipoggyász elveszésének vélelme
1. § A jogosult – további bizonyítás nélkül – elveszettnek tekintheti az útipoggyászt, ha azt a fuvarozó a 22. cikk
3. §-ának megfelelõen tett kiszolgáltatási kérelmet követõ
tizennégy napon belül nem szolgáltatta ki, vagy nem bocsátotta rendelkezésére.
2. § Ha az elveszettnek tekintett útipoggyász a kiszolgáltatási kérelem benyújtását követõ egy éven belül elõkerül, a fuvarozó köteles a jogosultat errõl értesíteni, ha címe
ismert vagy megállapítható.
3. § A 2. §-ban említett értesítés kézhezvételétõl számított harminc napon belül a jogosult követelheti az útipoggyász kiszolgáltatását. Ilyen esetben meg kell fizetnie
az útipoggyász szállításának költségeit a feladási állomás-

42. cikk
Kártérítés az útipoggyász sérülése esetén
1. § Az útipoggyász sérülése esetén a fuvarozó – minden
további kártérítés kizárásával – köteles megtéríteni az útipoggyász értékcsökkenésének az összegét.
2. § A kártérítés összege nem haladhatja meg:
a) azt az összeget, amelyet teljes elveszés esetében kellene fizetni, ha a sérülés folytán az egész útipoggyász értéktelenné vált;
b) ha az útipoggyásznak csak egy része szenvedett értékcsökkenést, azt az összeget, amelyet az értékcsökkenést
szenvedett rész elveszése esetében kellene fizetni.
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43. cikk

Kártérítés késedelmes kiszolgáltatás esetén
1. § Az útipoggyász késedelmes kiszolgáltatásának esetén a fuvarozó köteles kártérítést fizetni a kiszolgáltatás
követelésétõl számított minden 24 órás idõszakra, de legfeljebb tizennégy napra:
a) ha a jogosult bizonyítja, hogy ebbõl kára származott,
kártérítés illeti meg, amely a kár mértékével egyenlõ, legfeljebb azonban a késedelmesen kiszolgáltatott útipoggyász bruttó tömegének minden kilogrammja után számított 0,80 elszámolási egység, vagy útipoggyász darabonként 14 elszámolási egység;
b) ha a jogosult nem bizonyítja, hogy ebbõl kára származott, kárátalány illeti, amely a késedelmesen kiszolgáltatott útipoggyász bruttó tömegének minden kilogrammja
után számított 0,14 elszámolási egység, vagy útipoggyász
darabonként 2,80 elszámolási egység.
A kártérítés módját az Általános Szállítási Feltételek határozzák meg hiányzó kilogrammonként vagy útipoggyász
darabonként.
2. § Az útipoggyász teljes elveszése esetén nem kell az
1. § szerinti kártérítést fizetni a 41. cikkben elõírtakon felül.
3. § Az útipoggyász részleges elveszése esetén az 1. §
szerinti kártérítést az útipoggyász megmaradt része után
kell fizetni.
4. § Az útipoggyász olyan sérülése esetén, amely nem a
késedelmes kiszolgáltatás következménye, adott esetben
az 1. § szerinti kártérítést kell fizetni a 42. cikkben meghatározott kártérítésen felül.
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2. § Ha a berakodásnál a fuvarozó hibájából késés történt, és a jogosult emiatt felmondja a szállítási szerzõdést,
a fuvardíjat vissza kell téríteni a számára. Ezen felül, ha a
jogosult bizonyítja, hogy kára származott a késedelembõl,
kártérítést követelhet, amelynek összege nem haladhatja
meg a fuvardíjat.

45. cikk
Kártérítés elveszés esetén
Egy jármû részleges vagy teljes elveszése esetén a jogosultnak a bizonyított káráért járó kártérítést a jármû használati értéke alapján számítják ki. Az összeg nem haladhatja meg a 8000 elszámolási egységet. Az utánfutó – rakománnyal vagy anélkül – külön jármûnek számít.

46. cikk
Felelõsség más tárgyakra vonatkozóan
1. § A jármû belsejében hagyott vagy a jármûhöz rögzített tartókban (pl. csomagtartó, síléctartó) elhelyezett tárgyak vonatkozásában a fuvarozó csak a saját hibájából
származó kárért felel. A fizetendõ teljes kártérítés nem haladhatja meg az 1400 elszámolási egységet.
2. § A jármû külsõ felületén elhelyezett tárgyak tekintetében, beleértve az 1. §-ban említett tartókat is, a fuvarozó
csak akkor felelõs, ha bizonyított, hogy a kár olyan cselekmény vagy mulasztás következménye, amelyet a fuvarozó
követett el, akár ilyen kár elõidézésének a szándékával,
akár gondatlanságból, annak tudatában, hogy a kár bekövetkezhet.

5. § Az 1. § szerinti, valamint a 41. és 42. cikkekben foglaltaknak megfelelõ kártérítés együttes összege nem lehet
magasabb, mint az a kártérítés, amelyet az útipoggyász teljes elveszése esetében kellene fizetni.

Alkalmazandó jog

3. Rész

Jelen Rész rendelkezéseinek figyelembevétele mellett
az útipoggyásszal kapcsolatos felelõsséget szabályzó
2. rész rendelkezései a jármûvekre is alkalmazandók.

47. cikk

JÁRMÛVEK
IV. Fejezet
44. cikk
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
Kártérítés a késedelem esetén
48. cikk
1. § Ha a berakodásnál a fuvarozó hibájából késés történt, vagy egy jármûvet késedelmesen szolgáltatnak ki és a
jogosult bizonyítja, hogy ebbõl kára keletkezett, a fuvarozó a fuvardíj összegét meg nem haladó kártérítés fizetésére
köteles.

A felelõsség korlátozására vonatkozó jog kizárása
A jelen Egységes Szabályoknak, valamint a nemzeti jognak a felelõsség korlátozására vonatkozó rendelkezései, ame-
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lyek a kártérítést adott összegre korlátozzák, nem alkalmazhatók, ha a kár bizonyíthatóan olyan cselekménybõl vagy
mulasztásból származik, amelyet a fuvarozó követett el, akár
ilyen kár elõidézésének szándékával, akár gondatlanságból,
annak tudatában, hogy a kár bekövetkezhet.
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lyek a fuvarozással kapcsolatos feladataikat végzik. A vasúti infrastruktúra-üzemeltetõk olyan személyeknek tekintendõk, akiknek a szolgáltatásait a szállítás végrehajtására
a fuvarozó igénybe veszi.
52. cikk

49. cikk
Átszámítás és kamat
1. § Ha a kártérítés kiszámítása során külföldi pénznemben kifejezett összegeket kell átszámítani, az átszámítást a
kártérítés fizetésének napján és helyén érvényes árfolyamon kell végezni.
2. § A jogosult a kártérítési összeg után évi öt százalékos kamatot követelhet az 55. cikk szerinti igény elõterjesztésének napjától, vagy ha igényt nem terjesztettek elõ,
a jogi eljárás megindításának napjától.
3. § Ugyanakkor, a 27. és 28. cikkek értelmében járó
kártérítés esetén kamat csak attól a naptól számítandó,
amelyen a kártérítés összegének a meghatározásánál
figyelembe vett tények megtörténtek, ha ez a nap az igény
elõterjesztésének vagy a jogi eljárás megindításának napja
után következett.
4. § Az útipoggyászra vonatkozó kártérítés esetében kamat csak akkor jár, ha a kártérítés összege poggyászvevényenként meghaladja a 16 elszámolási egységet.
5. § Ami az útipoggyászt illeti, ha a jogosult nem nyújtja
be a fuvarozónak ésszerû határidõn belül az igény végleges rendezéséhez szükséges dokumentumokat, nem jár kamat a határidõ lejártától a dokumentumok benyújtásáig
tartó idõszakra.
50. cikk
Felelõsség nukleáris baleset esetén
A fuvarozó mentesül az Egységes Szabályok alapján õt
terhelõ felelõsség alól, ha a kárt nukleáris baleset okozta,
és ha ezért a kárért valamely államban a nukleáris energia
terén fennálló felelõsségre vonatkozó jogszabályok és elõírások szerint a nukleáris berendezés üzemben tartója vagy
az ennek helyébe lépõ más személy a felelõs.
51. cikk
A fuvarozó felelõssége más személyekért
A fuvarozó felelõs alkalmazottaiért és más személyekért, akiknek a szolgáltatásait a szállítás végrehajtására
igénybe veszi, ha ezek az alkalmazottak vagy más szemé-

Egyéb igények
1. § A jelen Egységes Szabályok hatálya alá tartozó
minden esetben a fuvarozóval szemben a felelõsséggel
kapcsolatos bármilyen eljárás csak a jelen Egységes Szabályok feltételei és korlátozásai szerint indítható.
2. § Ugyanez érvényes azokra az eljárásokra is, amelyeket
olyan alkalmazottakkal vagy személyekkel szemben indítanak, akikért a fuvarozó az 51. cikk értelmében felelõs.

V. Cím
AZ UTAS FELELÕSSÉGE
53. cikk
Különleges felelõsségi elvek
Az utas felelõs a fuvarozóval szemben minden olyan kárért
a) amely kötelezettségeinek be nem tartásából származik az alábbiak szerint:
1. a 10., 14. és 20. cikk értelmében,
2. az Általános Szállítási Feltételekben szereplõ, a
jármûszállításra vonatkozó különleges rendelkezések értelmében, vagy
3. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) értelmében,
vagy
b) amelyet az utas által magával vitt tárgyak vagy állatok okoznak,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan körülmények
okozták, amelyeket nem tudott elhárítani, és amelyek következményeit nem tudta megakadályozni, annak ellenére,
hogy a lelkiismeretes utastól elvárható gondossággal járt
el. Ez a rendelkezés nem érinti a fuvarozónak a 26. cikk és
a 33. cikk 1. §-a szerinti felelõsségét.
VI. Cím
IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE
54. cikk
A részleges elveszés vagy sérülés megállapítása
1. § Ha a fuvarozó a rábízott tárgy (útipoggyász vagy
jármû) szállítása során annak részleges elveszését vagy sé-
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rülését fedezi fel vagy feltételezi, vagy a jogosult ezt állítja, a fuvarozó haladéktalanul köteles – lehetõleg a jogosult
jelenlétében – jegyzõkönyvben rögzíteni a kár természete
szerint a tárgy állapotát, és amennyire lehetséges a kár terjedelmét, okát, valamint bekövetkezésének az idejét.
2. § A jegyzõkönyv másolatát díjtalanul át kell adni a jogosultnak.
3. § Ha a jogosult a jegyzõkönyvben foglalt megállapításokat nem fogadja el, követelheti, hogy az útipoggyászok és jármûvek állapotát, valamint a kár okát és összegét
a szállítási szerzõdést megkötõ felek vagy a bíróság által
kijelölt szakértõ állapítsa meg. Az eljárásra annak az államnak a jogszabályai és elõírásai az irányadók, ahol a
megállapítás történik.

55. cikk
Igények
1. § Az utasok halála és sérülése esetében a fuvarozó felelõsségével kapcsolatos igényeket ahhoz a fuvarozóhoz
kell írásban intézni, aki ellen eljárás indítható. Ha a szállítás egyetlen szerzõdés alapján történik, és végrehajtásában
részfuvarozók vesznek részt, az igényt lehet intézni az elsõ
vagy az utolsó fuvarozóhoz vagy ahhoz, akinek székhelye,
telephelye vagy irodája, amely a szerzõdést kötötte, az utas
lakóhelye szerinti vagy állandó tartózkodási helye szerinti
államban található.
2. § A szállítási szerzõdésen alapuló egyéb igényeket
írásban kell intézni az 56. cikk 2. és 3. §-ában megjelölt fuvarozóhoz.
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só fuvarozó ellen indíthat, vagy az ellen a fuvarozó ellen,
akinek tevékenysége során az eljárásra okot adó tény bekövetkezett.
3. § Ha – részfuvarozók által teljesített szállítás esetében – az útipoggyász vagy a jármû kiszolgáltatására köteles fuvarozó neve, – saját beleegyezésével – a poggyászvevényen vagy a fuvarokmányon fel van tüntetve, ellene akkor is kereset indítható a 2. § értelmében, ha az útipoggyászt vagy a jármûvet át sem vette.
4. § A szállítási szerzõdés alapján fizetett valamely
összeg visszatérítése iránti peres eljárás az ellen a fuvarozó
ellen indítható, aki ezt az összeget beszedte, vagy az ellen
a fuvarozó ellen, akinek a javára az összeget beszedték.
5. § Peres eljárást a 2. és 4. §-okban megjelölt fuvarozókon kívül más fuvarozók ellen is lehet indítani, ha azt
ugyanazon a szállítási szerzõdésen alapuló fõkövetelés
tárgyában folyó eljárás során viszontkereset vagy kifogás
alakjában érvényesítik.
6. § Amennyiben a jelen Egységes Szabályok a fuvarozás-teljesítési segédekre is alkalmazandók, ellenük is indítható peres eljárás.
7. § Ha a felperes több fuvarozó között választhat, választási joga megszûnik, mihelyt azok valamelyike ellen a
peres eljárást megindította; ez irányadó akkor is, ha a felperes egy vagy több fuvarozó és fuvarozás-teljesítési segéd között választhat.

57. cikk
3. § Azokat a dokumentumokat, amelyeknek az igényhez való csatolását a jogosult szükségesnek tartja, akár
eredetiben, akár másolatban, – vagy ha a fuvarozó kéri, hiteles másolatban – kell benyújtani. Az igény rendezése
után a fuvarozó követelheti a menetjegy, a poggyászvevény és a fuvarokmány átadását.

56. cikk
Peres eljárás alá vonható fuvarozók
1. § A fuvarozónak az utasok halála és sérülése esetében
fennálló felelõssége alapján peres eljárást csak a 26. cikk
5. §-a értelmében felelõs fuvarozó ellen lehet indítani.
2. § A 4. §-ban foglaltakat kivéve az utas a szerzõdésen
alapuló egyéb peres eljárást kizárólag az elsõ vagy az utol-

Illetékesség
1. § A jelen Egységes Szabályokon alapuló peres eljárást csak a felek által közös megállapodással kijelölt államok bíróságai vagy az alperes lakóhelye, állandó tartózkodási helye, székhelye vagy a szerzõdést kötõ telephelye,
irodája szerinti állam bírósága elõtt indítható. Más bírósághoz nem lehet fordulni.
2. § Ha a jelen Egységes Szabályokon alapuló peres eljárás folyik az 1. § értelmében illetékes bíróság elõtt, vagy
ha egy ilyen perben az illetékes bíróság ítéletet hozott,
ugyanazon az alapon ugyanazon felek között újabb peres
eljárás nem indítható, kivéve, ha annak a bíróságnak az ítélete, amely elõtt az elsõ peres eljárást indították, nem hajtható végre abban az államban, amelyben az újabb peres eljárást indították.
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58. cikk
Az utasok halála és sérülése esetében fennálló
felelõsséggel kapcsolatos kereset jog elévülése

1. § A jogosult elveszíti a fuvarozónak az utasok halála
és sérülése esetében fennálló felelõsségén alapuló kereseti
jogát, ha az utas az általa elszenvedett balesetet legkésõbb
tizenkét hónappal azt követõen, hogy tudomást szerzett a
kárról, valamely fuvarozónál – akihez az 55. cikk 1. §-a értelmében az igény benyújtható – nem jelenti be. Ha a jogosult a fuvarozónak a balesetet szóban jelenti be, a fuvarozó
errõl a szóbeli bejelentésrõl tanúsítványt köteles neki kiadni.
2. § Mindazonáltal a kereseti jog nem szûnik meg, ha
a) az 1. §-ban megadott határidõn belül a jogosult
igényt nyújtott be az 55. cikk 1. §-ában megjelölt egyik fuvarozónál;
b) a felelõs fuvarozó az 1. §-ban megadott határidõn
belül más úton tudomást szerzett az utast ért balesetrõl;
c) ha a baleset bejelentése olyan körülmények folytán
nem vagy nem kellõ idõben történt, amelyek a jogosultnak
nem róhatók fel;
d) ha a jogosult bizonyítja, hogy a baleset a fuvarozó
hibájából következett be.

59. cikk
Poggyászszállításból eredõ kereseti jog megszûnése
1. § Az útipoggyásznak a jogosult részérõl való átvétele
megszünteti a szállítási szerzõdésbõl eredõ minden kereseti jogot a fuvarozóval szemben a részleges elveszésért, a
sérülésért vagy a késedelmes kiszolgáltatásért.
2. § Nem szûnik meg azonban a kereseti jog:
a) részleges elveszés vagy sérülés esetén, ha
1. az elveszést vagy a sérülést az 54. cikknek megfelelõen azt megelõzõen állapították meg, hogy az
útipoggyászt a jogosult átvette,
2. kizárólag a fuvarozó hibájából maradt el az a megállapítás, amelynek az 54. cikk értelmében meg
kellett volna történnie;
b) külsõleg fel nem ismerhetõ olyan kárért, amelyet a
jogosult csak az útipoggyász átvétele után állapított meg,
ha a jogosult
1. az 54. cikknek megfelelõ megállapítást a kár felfedezése után azonnal, de legkésõbb az útipoggyász
átvételét követõ három napon belül kérte, és
2. ezen kívül bizonyítja, hogy a kár a fuvarozó általi
átvétel és a kiszolgáltatás közötti idõben
keletkezett;
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c) ha késedelmes kiszolgáltatás esetében a jogosult huszonegy napon belül az 56. cikk 3. §-ában megjelölt fuvarozók valamelyike ellen érvényesíti a jogait;
d) ha a jogosult bizonyítja, hogy a kárt a fuvarozó hibája okozta.

60. cikk
A kereseti jog elévülése
1. § A fuvarozónak az utasok halála és sérülése tekintetében fennálló felelõsségével kapcsolatos kereseti jog elévül:
a) az utas esetében a baleset napjától számított három
év elteltével;
b) más jogosultak esetében az utas halálától számított
három év alatt, legkésõbb azonban a baleset napjától számított öt év alatt.
2. § A szállítási szerzõdésbõl eredõ egyéb igények egy
év alatt évülnek el. Az elévülési idõ azonban két év olyan
kár megtérítésére irányuló igény esetében, amely akár a
károkozás szándékával, akár gondatlanul de a kár lehetséges bekövetkezésének a tudatában elkövetett cselekményre vagy mulasztásra vezethetõ vissza.
3. § A 2. § szerinti igényeknél az elévülési idõ elkezdõdik:
a) a teljes elveszés miatti kártérítés esetén a 22. cikk
3. §-ában megállapított határidõ lejártát követõ tizennegyedik napon;
b) a részleges elveszés, sérülés vagy késedelmes kiszolgáltatás miatti kártérítés esetén a kiszolgáltatás napján;
c) az utasok szállítására vonatkozó minden más esetben
a menetjegy érvényessége lejártának a napján.
Az elévülési idõ kezdõ napja az elévülési idõbe nem
számít bele.
4. § Ha az 55. cikknek megfelelõen, a szükséges mellékletek csatolásával a fuvarozóhoz igényt nyújtanak be, az
elévülés szünetel addig a napig, amelyen a fuvarozó az
igényt írásban elutasítja, és a mellékleteket visszaküldi. Ha
a fuvarozó az igény egy részét elismeri, az elévülés az
igény még vitatott része tekintetében folyik tovább. Az
igény vagy a válasz átvételének, valamint a mellékletek
visszaadásának bizonyítása azt a felet terheli, aki erre a
tényre hivatkozik. Az ugyanarra a követelésre vonatkozó
további igények az elévülést nem szüneteltetik.
5. § Elévült igény viszontkereset vagy kifogás útján sem
érvényesíthetõ.
6. § Az elévülés szünetelésére és félbeszakadására
egyébként a nemzeti jog irányadó.
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VII. Cím

FUVAROZÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK
61. cikk
A menet- és viteldíj felosztása
1. § Minden fuvarozó köteles az érdekelt fuvarozóknak
azokból a menet- és viteldíjakból, amelyeket beszedett
vagy be kellett volna szednie, az õket megilletõ részt kifizetni. A kifizetés módját a fuvarozók egymás közt megállapodással rögzítik.
2. § A 6. cikk 3. §-át, a 16. cikk 3. §-át és a 25. cikket a
részfuvarozók közötti kapcsolatokra is alkalmazni kell.

62. cikk
Visszkereseti jog
1. § Azt a fuvarozót, aki a jelen Egységes Szabályok értelmében kártérítést fizetett, a következõ rendelkezések
figyelembevételével visszkereseti jog illeti meg a szállításban részt vett fuvarozókkal szemben:
a) az a fuvarozó, aki a kárt okozta, egyedül felelõs
azért;
b) ha a kárt több fuvarozó okozta, mindegyik az általa
okozott kárért felelõs; ha ilyen megkülönböztetés nem lehetséges, a kártérítés a fuvarozók között a c) pont alapján
oszlik meg;
c) ha nem bizonyítható, hogy a kárt melyik fuvarozó
okozta, a kártérítés a szállításban részt vett összes fuvarozó között oszlik meg, kivéve azokat, akik bizonyítják,
hogy a kárt nem õk okozták; a felosztás a menet- és viteldíjnak az egyes fuvarozókra esõ részei arányában történik.
2. § Bármely fuvarozó fizetésképtelensége esetében, az
õt terhelõ, de általa meg nem fizetett részlet a szállításban
részt vett összes többi fuvarozó között a szállítási díjnak az
egyes fuvarozókra esõ részei arányában oszlik meg.
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2. § Annak a fuvarozónak, aki visszkereseti jogot gyakorol, ugyanabban az eljárásban kell érvényesítenie az igényeit
minden fuvarozóval szemben, akivel nem egyezett meg; ellenkezõ esetben elveszíti a visszkereseti jogát azokkal a fuvarozókkal szemben, akik ellen nem indított eljárást.
3. § A bíróságnak ugyanabban az ítéletben kell határoznia az elé terjesztett összes visszkereseti igény tekintetében.
4. § Az a fuvarozó, aki visszkereseti jogát érvényesíteni
kívánja, annak a tagállamnak a bíróságához fordulhat,
amelynek területén a szállításban résztvevõ fuvarozók valamelyikének székhelye, telephelye, vagy a szerzõdést
megkötõ iroda található.
5. § Ha az eljárást több fuvarozó ellen kell indítani, a
felperes fuvarozó jogosult a 4. § alapján illetékes bíróságok közül kiválasztani azt a bíróságot, amely elõtt az eljárást megindítja.
6. § A visszkereseti eljárás nem kapcsolódhat össze a jogosult által a szállítási szerzõdés alapján kártérítésért indított eljárással.

64. cikk
Megállapodások a visszkereset tárgyában
A fuvarozók a 61. és 62. cikkektõl eltérõ, megállapodásokat köthetnek.

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerzõdésre
vonatkozó Egységes Szabályok
(CIM – az Egyezmény B Függeléke)
I. Cím
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk

63. cikk
Hatály
Visszkereseti eljárás
1. § A 62. cikk szerinti visszkereseti jogot gyakorló fuvarozó által teljesített kifizetés jogszerûségét az a fuvarozó, aki ellen a visszkereseti jogot érvényesítik, nem vitathatja, ha a kártérítést bíróság állapította meg, és az utóbbi
fuvarozónak, az eljárásról való szabályszerû értesítés útján
lehetõvé tették, hogy az eljárásba beavatkozzék. Az értesítés és a beavatkozás határidejét az alapper bírósága állapítja meg.

1. § Jelen Egységes Szabályokat kell alkalmazni minden díjköteles vasúti árufuvarozási szerzõdésre – függetlenül a fuvarozási szerzõdést kötõ felek székhelyétõl és állampolgárságától –, ha az áru átvételének helye és az áru
kiszolgáltatásának helye két külön tagállam területén van.
2. § Jelen Egységes Szabályokat kell alkalmazni azokra
a díjköteles vasúti árufuvarozási szerzõdésekre is, amelyeknél az áru átvételének helye és az áru kiszolgáltatásá-
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nak helye két különbözõ állam területén van, amelyek közül legalább az egyik tagállam, és a szerzõdõ felek megegyeznek abban, hogy a szerzõdés a jelen Egységes Szabályok hatálya alá esik.

különösen a veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó elõírások, valamint a vámjogi és az állatok védelmére vonatkozó elõírások.

3. § Ha egy adott szerzõdés alá tartozó nemzetközi fuvarozás a határon átmenõ vasúti fuvarozás kiegészítéseként egy
tagállam belsõ forgalmában lebonyolított közúti vagy belvízi
hajózási útvonalon történõ fuvarozást is magába foglal, ezekre is a jelen Egységes Szabályokat kell alkalmazni.

3. cikk

4. § Ha egy adott szerzõdés alá tartozó nemzetközi fuvarozás a vasúti fuvarozás kiegészítéseként tengeri vagy a
határon átmenõ belvízi hajózási útvonalon történõ fuvarozást is magába foglal, a jelen Egységes Szabályokat kell
alkalmazni, ha a tengeri vagy belvízi fuvarozás a COTIF
Egyezmény 24. cikkének 1. §-ában megadott vonaljegyzékében szereplõ útvonalon történik.
5. § Jelen Egységes Szabályok nem alkalmazhatók a két
szomszédos tagállam területén található állomások közötti
fuvarozásra, ha ezen állomások infrastruktúráját, a két állam közül csak az egyik joghatósága alá tartozó – egy vagy
több – infrastruktúra-kezelõ üzemelteti.
6. § Minden állam, amely a jelen Egységes Szabályokhoz
hasonló valamely nemzetközi vasúti árufuvarozási egyezmény részese, amikor az Egyezményhez való csatlakozását
kéri, fenntarthatja, hogy a jelen Egységes Szabályokat a területén található vasúti infrastruktúra csak egy részén történõ
fuvarozásra fogja alkalmazni. A vasúti infrastruktúrának ezt
a részét pontosan meg kell határozni, és annak egy tagállam
vasúti infrastruktúrájához kell csatlakoznia. Ha egy állam a
fent említett fenntartással élt, a jelen Egységes Szabályokat
csak abban az esetben kell alkalmazni, ha
a) az áru átvételének vagy kiszolgáltatásának helye,
valamint a fuvarozási szerzõdésben kijelölt útvonal a megadott infrastruktúrán található,
b) a megadott infrastruktúra két tagállam infrastruktúráját kapcsolja össze, és a fuvarozási szerzõdésben azt
tranzit fuvarozási útvonalként jelölték ki.
7. § A 6. § szerinti fenntartást tevõ tagállam a letéteményes értesítésével bármikor visszavonhatja azt. Ez a
visszavonás attól a naptól számított egy hónappal lép hatályba, amelyen a letéteményes errõl a tagállamokat értesítette. A nyilatkozat hatályát veszti, ha a 6. § elsõ mondatában említett egyezmény az adott tagállam vonatkozásában
hatályát veszti.

Meghatározások
Jelen Egységes Szabályok vonatkozásában
a) ,,fuvarozó”: az a szerzõdõ fuvarozó, akivel a feladó
az Egységes Szabályok hatálya alá tartozó fuvarozási szerzõdést megkötötte, vagy az a részfuvarozó, aki ugyanennek a szerzõdésnek az alapján felelõs;
b) ,,fuvarozás-teljesítési segéd”: az a fuvarozó, aki nem
kötött a feladóval fuvarozási szerzõdést, de akit egészében
vagy részben az a) pontban meghatározott fuvarozó megbízott a vasúti fuvarozás teljesítésével;
c) ,,Általános Fuvarozási Feltételek”: azok a fuvarozó
által alkalmazott, minden tagállamban hatályos általános
feltételek vagy díjszabások, amelyek a fuvarozási szerzõdés megkötésével a szerzõdés szerves részévé válnak;
d) ,,intermodális fuvarozási egység”: olyan konténer, csereszekrény, nyergespótkocsi vagy más hasonló rakományegység, amelyet intermodális fuvarozásban használnak.

4. cikk
Eltérések
1. § A tagállamok kizárólag a határ két oldalán fekvõ
olyan állomások közötti fuvarozásra köthetnek a jelen
Egységes Szabályoktól eltérõ megállapodást, amelyek között közbülsõ állomás nincs.
2. § A két tagállam közötti fuvarozás esetében, – ha az
olyan állam területén halad át, amely nem tagállam –, az
érintett államok köthetnek olyan megállapodásokat, amelyek eltérnek a jelen Egységes Szabályoktól.
3. § Az 1. és a 2. §-okban említett megállapodásokat, valamint ezek hatálybalépését be kell jelenteni a Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezetnek. A Szervezet Fõtitkára tájékoztatja errõl a tagállamokat és az érintett
vállalatokat.

5. cikk
2. cikk

Kötelezõ jog

Közjogi elõírások

Ha a jelen Egységes Szabályok nem rendelkeznek másként, semmis és érvénytelen minden olyan rendelkezés,
amely közvetlenül vagy közvetve eltér a jelen Egységes
Szabályoktól. E rendelkezések semmissége nem jelenti a

Arra a fuvarozásra, amelyre a jelen Egységes Szabályok
vonatkoznak, a közjogi elõírások is érvényesek maradnak,
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fuvarozási szerzõdés más rendelkezéseinek a semmisségét. Ugyanakkor bármely fuvarozó vállalhat nagyobb felelõsséget és terhesebb kötelezettséget, mint amilyet a jelen
Egységes Szabályok elõírnak.
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ból egyenértékûnek kell lenniük, különösen ami az adatok
által megtestesített fuvarlevél bizonyító erejét illeti.

7. cikk
II. Cím

A fuvarlevél tartalma

A FUVAROZÁSI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSE
ÉS TELJESÍTÉSE

1. § A fuvarlevél az alábbi adatokat tartalmazza:
a) kiállításának helye és ideje;
b) a feladó neve és címe;
c) a fuvarozási szerzõdést megkötõ fuvarozó neve és
címe;
d) annak a személynek a neve és címe, akinek az árut
ténylegesen átadták, ha az nem a c) pontban említett fuvarozó;
e) az áru átvételének helye és ideje;
f) az áru kiszolgáltatásának helye;
g) az átvevõ neve és címe;
h) az áru megnevezése és a csomagolás módjának leírása, továbbá veszélyes áruk esetében a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID)
szerinti leírás;
i) darabáru esetén az árudarabok száma és a küldemények azonosításához szükséges jelölések és számozás;
j) a vasúti kocsi száma, amennyiben a fuvarozás kocsirakományként történik;
k) a saját kerekein futó vasúti jármûvek száma,
amennyiben azokat áruként adták fel a fuvarozásra;
l) intermodális fuvarozási egység esetén a kategória, a
szám vagy egyéb, az azonosításhoz szükséges jellemzõk;
m) az áru bruttó tömege vagy más formában megadott
mennyisége;
n) a vám- vagy más államigazgatási hatóságok által
megkövetelt iratok részletes listája, amelyeket a fuvarlevélhez csatoltak, vagy amelyek a fuvarozó részére a hivatalosan megnevezett hatóságnál vagy a szerzõdésben megjelölt szervnél rendelkezésére állnak;
o) a fuvarozással kapcsolatos költségek, (fuvardíj,
egyéb költségek, vám és más, a szerzõdés megkötése után
a kiszolgáltatásig felmerülõ költségek), amennyiben ezeket az átvevõnek kell kifizetnie, vagy bármilyen más utalás arra, hogy a költségeket az átvevõ fizeti;
p) az a kijelentés, hogy a fuvarozás – bármilyen ezzel
ellentétes rendelkezéstõl függetlenül – a jelen Egységes
Szabályok hatálya alá tartozik.

6. cikk
Fuvarozási szerzõdés
1. § A fuvarozó a fuvarozási szerzõdéssel arra vállal kötelezettséget, hogy az árut díjazás ellenében a rendeltetési
helyre fuvarozza, és ott az átvevõnek átadja.
2. § A fuvarozási szerzõdést egy egységes minta alapján
kiállított fuvarlevél igazolja. A fuvarlevél hiánya, szabálytalansága vagy elveszése nem érinti sem a szerzõdés létezését, sem érvényességét, amely ilyen esetben is a jelen
Egységes Szabályok hatálya alá tartozik.
3. § A fuvarlevelet a feladó és a fuvarozó írja alá. Az aláírás bélyegzõlenyomattal, gépi könyvelési jellel vagy más
megfelelõ módon helyettesíthetõ.
4. § A fuvarozónak a fuvarlevél másodpéldányán alkalmas módon tanúsítania kell, hogy az árut átvette, és a másodpéldányt a feladónak át kell adnia.
5. § A fuvarlevélhez nem fûzõdnek a hajóraklevélhez
hasonló joghatások.
6. § A fuvarlevelet minden egyes küldeményre ki kell
állítani. Egy fuvarlevél csak egy vasúti kocsi rakományára
érvényes, kivéve, ha a feladó és a fuvarozó másképp állapodik meg.
7. § Ha egy fuvarozás az Európai Közösség vámterületét
érinti, vagy olyan területet, amelyre a közös tranziteljárást alkalmazzák, minden küldeményhez olyan fuvarlevelet kell
mellékelni, amely megfelel a 7. cikk követelményeinek.
8. § A fuvarozók nemzetközi szövetségei – egyetértésben a fuvaroztatók nemzetközi szövetségeivel, valamint
bármely gazdasági integrációs kormányközi szervezettel,
amely saját vámjogi szabályozást alkalmaz – egységes fuvarlevél formanyomtatványt dolgoznak ki.
9. § A fuvarlevél és annak másodpéldánya kiállítható
olyan elektronikus adatbevitel formájában is, amely olvasható írásjelekké alakítható. Az adatbevitelnél és az adatkezelésnél alkalmazott eljárásoknak funkcionális szempont-

2. § A fuvarlevél szükség szerint a következõ adatokat
is tartalmazza:
a) ha a fuvarozást részfuvarozók végzik, annak a fuvarozónak a megjelölése, aki az árut kiszolgáltatni köteles,
amennyiben beleegyezett abba, hogy ezt a fuvarlevélbe
bejegyezzék;
b) azok a költségek, amelyek kifizetését a feladó vállalja;
c) az utánvét összege;
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d) az áru bevallott értéke és a kiszolgáltatási érdekbevallás összege;
e) a fuvarozás megállapodás szerinti határideje;
f) a megállapodás szerinti útvonal;
g) az 1. § n) pontjában nem említett iratok listája, amelyeket a fuvarozónak átadtak;
h) a feladó bejegyzései a vasúti kocsin általa alkalmazott zárak számáról és jelölésérõl.
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2. § Ha a feladó és a fuvarozó közötti megállapodás értelmében a költségeket az átvevõ fizeti, és az átvevõ sem a
fuvarlevelet nem vette át, sem jogait nem érvényesítette a
17. cikk 3. § szerint, sem a fuvarozási szerzõdést nem módosította a 18. cikk értelmében, akkor a költségeket továbbra is a feladó köteles fizetni.

11. cikk
3. § A szerzõdõ felek minden egyéb általuk hasznosnak
ítélt adatot bejegyezhetnek a fuvarlevélbe.

8. cikk
Felelõsség a fuvarlevélbe bejegyzett adatokért
1. § A feladó felelõs a fuvarozóra háruló összes költségért és kárért, ami az alábbiakból ered:
a) a feladó által a fuvarlevélbe írt adatok helytelenek,
pontatlanok, hiányosak, vagy nem a kijelölt helyre vannak
bejegyezve, vagy
b) a feladó elmulasztotta a RID által elõírt adatokat bejegyezni.
2. § Ha a feladó kérésére a fuvarozó a fuvarlevélbe bejegyzéseket tesz, azt ellenkezõ bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a feladó nevében járt el.
3. § Ha a fuvarlevél nem tartalmazza a 7. cikk 1. §-ának
p) pontja szerinti kijelentést, a fuvarozó felel minden olyan
költségért és kárért, amely a rendelkezésre jogosultat a
mulasztás miatt érte.

9. cikk
Veszélyes áru
Ha a feladó elmulasztja bejegyezni a RID által elõírt
adatokat, a fuvarozó – ahogy a körülmények megkövetelik – bármikor kirakhatja, megsemmisítheti vagy ártalmatlanná teheti az árut, anélkül, hogy kártérítést fizetne, kivéve, ha az áru átvételénél tudott arról, hogy veszélyes természetû.

Vizsgálat
1. § A fuvarozó bármikor jogosult megvizsgálni, hogy a
fuvarozási feltételeket betartották-e, és hogy a küldemény
megegyezik-e a feladó által a fuvarlevélbe beírt adatokkal.
Ha a vizsgálat érinti a küldemény tartalmát, azt lehetõség
szerint a jogosult jelenlétében kell végezni; amennyiben ez
nem lehetséges, a fuvarozó két független tanút von be, kivéve, ha abban a tagállamban, ahol a vizsgálat történik, a
jogszabályok és elõírások másként rendelkeznek.
2. § Ha a küldemény nem egyezik meg a fuvarlevélbe
bejegyzett adatokkal, vagy nem tartották meg a feltételesen fuvarozható áruk fuvarozására vonatkozó rendelkezéseket, a vizsgálat eredményét fel kell tüntetni a küldeményt kísérõ fuvarlevél másolatán, és ha a fuvarlevél másodpéldánya még a fuvarozó birtokában van, azon is. Ebben az esetben a vizsgálat költségei az árut terhelik,
amennyiben azokat azonnal ki nem fizetik.
3. § Ha a berakást a feladó végzi, joga van kérni, hogy a
fuvarozó ellenõrizze az áru állapotát, csomagolását, a fuvarlevélen szereplõ bejegyzések pontosságát az árudarabok számára, jelölésére és számozására vonatkozóan, valamint a bruttó tömeget, illetve a másként feltüntetett
mennyiséget. A fuvarozó csak akkor köteles a vizsgálatot
elvégezni, ha ehhez megfelelõ eszközökkel rendelkezik. A
fuvarozó követelheti a vizsgálat költségeinek a kifizetését.
A vizsgálat eredményét a fuvarlevélen fel kell tüntetni.

12. cikk
A fuvarlevél bizonyító ereje
1. § A fuvarlevél az ellenkezõ bizonyításáig igazolja a
fuvarozási szerzõdés megkötését, feltételeit és az árunak a
fuvarozó általi átvételét.

10. cikk
Költségek fizetése
1. § Amennyiben a feladó és a fuvarozó nem állapodnak
meg másképp, a költségeket (fuvardíj, egyéb díjak, vám és
más, a szerzõdés megkötésétõl az áru kiszolgáltatásáig felmerülõ költség) a feladó fizeti.

2. § Ha a fuvarozó végzi a berakást, a fuvarlevél – ellenkezõ bizonyításig – tanúsítja az áru állapotát és csomagolását, úgy, ahogy azt a fuvarlevélre bejegyezték, vagy ha
ilyen bejegyzések nincsenek, azt, hogy a fuvarozó általi átvételekor az áru láthatólag jó állapotban volt, és hogy az
árudarabok számára, jelölésére és számozására, valamint
az áru bruttó tömegére vagy a másként feltüntetett mennyi-
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ségére vonatkozóan a fuvarlevélen szereplõ bejegyzések
pontosak.

rendelkezésére bocsátja a szükséges iratokat, és ellátja a
fuvarozót az összes szükséges információval.

3. § Ha a feladó végzi a berakást, a fuvarlevél – ellenkezõ bizonyításig – tanúsítja az árunak a fuvarlevélbe bejegyzett állapotát és csomagolását, vagy ha ilyen bejegyzés nincs, az áru láthatólag jó állapotát, és – ha a fuvarozó a
rakományt vizsgálta és a vizsgálat tényét és eredményét a
fuvarlevélre rávezette – a 2. §-ban említett kijelentések helyességét.

2. § A fuvarozó nem köteles ellenõrizni, hogy az iratok
és az információk pontosak és elégségesek-e. A feladó felel a fuvarozóval szemben minden olyan kárért, amely
abból származik, hogy az említett iratok vagy információk
hiányoznak, hiányosak vagy szabálytalanok, kivéve, ha ez
a fuvarozó hibája.

4. § Ezzel szemben a fuvarlevél nem a fentiek szerinti
bizonyíték, ha azon megalapozott fenntartást jegyeztek be.
Megalapozott fenntartásnak számít, ha a fuvarozónak
nincs megfelelõ eszköze arra, hogy ellenõrizze: a küldemény megfelel-e a fuvarlevélen feltüntetett bejegyzéseknek.

3. § A fuvarozó felelõs a fuvarlevélben megjelölt és a
fuvarlevélhez csatolt vagy a fuvarozónak átadott iratok elvesztésének vagy helytelen felhasználásának következményeiért, kivéve, ha az iratok elveszését vagy azok helytelen felhasználásából eredõ kárt olyan körülmények okozták, amelyeket a fuvarozó nem tudott elkerülni, és amelyek
következményeit nem tudta elhárítani. Mindazonáltal a fizetendõ kártérítés nem haladhatja meg azt az összeget,
amelyet az áru teljes elveszése esetén kellene fizetni.

13. cikk
Az áru berakása és kirakása
1. § A feladó és a fuvarozó megállapodnak abban, hogy
kinek a feladata az áru berakása és kirakása. Ha ilyen megállapodás nem született, az árudarabok be- és kirakása a
fuvarozó feladata, míg a kocsirakománynál a berakás a feladó, a kirakás pedig az átvevõ feladata a kiszolgáltatást
követõen.
2. § A feladó felelõs az általa végzett hibás berakás minden következményéért, így köteles különösen a fuvarozó
ebbõl eredõ kárát megtéríteni. A hibás berakás bizonyítása
a fuvarozó feladata.

14. cikk
Csomagolás

4. § A feladó a fuvarlevélbe tett bejegyzéssel, vagy az
átvevõ a 18. cikk 3. §-ának megfelelõen kérheti, hogy:
a) a vám-, vagy más államigazgatási hatóság által megkövetelt elõírások teljesítésénél jelen legyen, vagy megbízottja által magát képviseltesse, hogy minden szükséges
felvilágosítást és magyarázatot meg tudjon adni;
b) õ maga vagy megbízottja töltse ki a vám-, vagy más
államigazgatási hatóság által megkövetelt nyomtatványokat, amennyiben annak a tagállamnak a jogszabályai és
elõírásai, ahol ez történik, ezt lehetõvé teszik;
c) ha õ maga vagy megbízottja jelen van a vám-, vagy
más államigazgatási hatóság által megkövetelt elõírások
teljesítésénél, vagy ha õ maga vagy megbízottja tölti ki
azokat, a vámilletéket és más járulékokat kifizethesse,
amennyiben annak a tagállamnak a jogszabályai és elõírásai, ahol ez történik, az ilyen kifizetést lehetõvé teszik.
Ilyen esetekben sem a feladó, sem az áru felett rendelkezési joggal bíró átvevõ, sem megbízottjuk nem veheti birtokába az árut.

A feladó felel a fuvarozóval szemben minden olyan kárért és költségért, amelynek a csomagolás hiánya vagy a
hibás csomagolás az oka, kivéve, ha a csomagolás hiányossága az áru átvételekor szemmel látható vagy a fuvarozó által ismert volt, és õ erre vonatkozóan nem tett fenntartást.

5. § Amennyiben a vám-, vagy más államigazgatási hatóság által megkövetelt elõírások teljesítését a feladó által
megjelölt helyen a hatályos elõírások nem teszik lehetõvé,
vagy ha e célból a feladó olyan eljárást írt elõ, amely nem
teljesíthetõ, a fuvarozó a jogosult érdekei szempontjából
legkedvezõbbnek tûnõ intézkedést köteles megtenni és értesítenie kell a feladót a megtett intézkedéseirõl.

15. cikk
Államigazgatási hatósági elõírások teljesítése

6. § Ha a feladó vállalta a vámilleték kifizetését, a fuvarozó a vámhatósági elõírásokat választása szerint vagy a
fuvarozás közben, vagy a rendeltetési állomáson teljesíti.

1. § A vám- és más államigazgatási hatóság által megkövetelt elõírásoknak a kiszolgáltatás elõtti teljesítése érdekében a feladó a fuvarlevélhez csatolja vagy a fuvarozó

7. § Ugyanakkor a fuvarozó az 5. § szerint járhat el, ha
az átvevõ a fuvarlevelet a rendeltetési állomáson hatályos
szabályok által megadott határidõn belül nem vette át.
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8. § A feladó köteles betartani az áru csomagolására és
ponyvázására vonatkozó vám-, vagy más államigazgatási
hatósági elõírásokat. Ha a feladó nem csomagolta és ponyvázta az elõírásoknak megfelelõen az árut, a fuvarozó jogosult ezt megtenni; az ebbõl származó költségek az árut
terhelik.

16. cikk
Fuvarozási határidõk
1. § A fuvarozási határidõt a feladó és a fuvarozó közösen állapítja meg. Ha errõl nem születik megállapodás, a
fuvarozási határidõ nem lehet hosszabb, mint ami a
2–4. §-ok alkalmazásából adódik.
2. § A 3. és 4. § kivételével a leghosszabb fuvarozási határidõk a következõk:
a) a kocsirakományokra
– kezelési idõ
12 óra,
– fuvarozási határidõ minden megkezdett 400 km-re
24 óra;
b) darabáru esetén
– kezelési idõ
24 óra,
– fuvarozási határidõ minden megkezdett 200 km-re
24 óra.
A távolságok a megállapodásban rögzített útvonalra vonatkoznak, ennek hiányában a lehetséges legrövidebb útvonalra.
3. § A fuvarozó a következõ esetekben meghatározott
idõtartamra póthatáridõket állapíthat meg:
a) azokra a küldeményekre, amelyeket a következõk
szerint fuvaroznak
– eltérõ nyomtávú vonalakon,
– tengeri vagy belvízi úton,
– közúton, ha nincs vasúti összeköttetés;
b) olyan rendkívüli körülmények esetében, amelyek a
forgalom rendkívüli megnövekedését idézik elõ, vagy az
üzemben rendkívüli nehézségeket okoznak.
A póthatáridõk hosszát az Általános Fuvarozási Feltételekben fel kell tüntetni.
4. § A fuvarozási határidõ az áru átvételétõl kezdõdik;
és a fuvarozó hibáján kívüli várakozás idejével meghosszabbodik. A fuvarozási határidõ szünetel vasárnap és
a törvényes ünnepnapokon.

17. cikk
Kiszolgáltatás
1. § A fuvarozó köteles a teljesítés helyén az átvevõnek
a fuvarlevelet átadni és az árut kiszolgáltatni, átvételi elis-
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mervény és a fuvarozási szerzõdés alapján járó összegek
megfizetése ellenében.
2. § Az árunak az átvevõ részére történt kiszolgáltatásával egyenértékû, ha a teljesítés helyén hatályos elõírásoknak megfelelõen:
a) az árut nem a fuvarozó felügyelete alatt álló épületben vagy raktárban adják át a vám-, vagy adóhatóságnak,
b) az árut a fuvarozónak raktározásra átadják, vagy valamely szállítmányozónál letétbe helyezik, vagy közraktárban helyezik el.
3. § Az árunak a rendeltetési állomásra való megérkezése után az átvevõ kérheti a fuvarozótól, hogy a fuvarlevelet
adja át és az árut szolgáltassa ki a részére. Ha az áru elveszését állapították meg, vagy ha az áru a 29. cikk 1. §-ában
megállapított határidõ lejártáig nem érkezett meg, az átvevõ jogosult a fuvarozóval szemben a fuvarozási szerzõdésbõl eredõ jogait saját nevében érvényesíteni.
4. § A jogosult az áru átvételét még a fuvarlevél átvétele
és a fuvarozási szerzõdésbõl eredõ költségek megfizetése
után is mindaddig megtagadhatja, amíg valamely általa állított hiány vagy kár megállapítása céljából a kívánt vizsgálat meg nem történik.
5. § Egyébként az áru kiszolgáltatása a teljesítés helyén
érvényes elõírásoknak megfelelõen történik.
6. § Ha az árut anélkül szolgáltatták ki, hogy az utánvétet elõzetesen beszedték volna, a fuvarozó köteles a feladót
kártalanítani az árut terhelõ utánvét összegének erejéig, ez
azonban nem érinti az átvevõvel szembeni visszkereseti
jogát.

18. cikk
Az áru feletti rendelkezési jog
1. § A feladónak joga van az áru felett rendelkezni és
utólagos rendelkezésekkel módosítani a fuvarozási szerzõdést. A feladó kérheti a fuvarozótól, hogy:
a) ne folytassa a fuvarozást;
b) halassza el a kiszolgáltatást;
c) más átvevõnek szolgáltassa ki az árut, mint aki a fuvarlevélen fel van tüntetve;
d) a vasút az árut ne a fuvarlevélben megjelölt teljesítési helyen, hanem valamely más helyen szolgáltassa ki.
2. § A feladó joga a fuvarozási szerzõdés módosítására
megszûnik, még akkor is, ha a fuvarlevél másodpéldánya
az õ birtokában van, ha az átvevõ:
a) a fuvarlevelet kiváltotta;
b) az árut átvette;
c) a 17. cikk 3. §-a szerint érvényesítette a jogát;
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d) a 3. §-ban foglaltak szerint utasítás adására jogosult;
ettõl kezdve a fuvarozó az átvevõ utasításait és rendelkezéseit köteles teljesíteni.
3. § A fuvarozási szerzõdés módosításának joga az átvevõt már a fuvarlevél kiállításától kezdõdõen megilleti, kivéve, ha a feladó ezzel ellenkezõ utasítást jegyez be a fuvarlevélbe.
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7. § Ha a fuvarozó a feladó utólagos rendelkezésének
anélkül tesz eleget, hogy a fuvarlevél másodpéldányának a
bemutatását megkövetelné, az átvevõvel szemben felel
minden az átvevõt ért kárért, ha a másodpéldányt az átvevõnek átadták. Magasabb kártérítésre azonban nem köteles, mint amely az áru elveszése esetében jár.

20. cikk
4. § Az átvevõ joga a fuvarozási szerzõdés módosítására
megszûnik, ha
a) a fuvarlevelet kiváltotta;
b) az árut átvette;
c) jogait a 17. cikk 3. §-a értelmében érvényesítette;
d) az 5. § értelmében úgy rendelkezik, hogy az árut más
személynek kell kiszolgáltatni, és ez a személy a 17. cikk
3. §-a szerint jogait érvényesíti.
5. § Ha az átvevõ úgy rendelkezett, hogy az árut más
személynek kell kiszolgáltatni, ez a személy nem jogosult
a fuvarozási szerzõdés módosítására.

Fuvarozási akadály
1. § Fuvarozási akadály esetén a fuvarozó dönti el, hogy
célszerû-e az áru fuvarozását az útvonal megváltoztatásával folytatni, vagy a jogosult érdekének az felel meg inkább, ha a fuvarozó a rendelkezésére álló lényeges adatok
közlése mellett az utasítását kéri.
2. § Ha a fuvarozás folytatása nem lehetséges, a fuvarozó utasítást kér a rendelkezésre jogosulttól. Ha a fuvarozó
nem kap utasítást ésszerû idõn belül, olyan intézkedéseket
kell tennie, amelyek megítélése szerint a rendelkezésre jogosult érdekeinek leginkább megfelelnek.

19. cikk
A rendelkezési jog gyakorlása
1. § Ha a feladó vagy a 18. cikk 3. §-a szerinti esetben az
átvevõ utólagos rendelkezéssel kívánja a fuvarozási szerzõdést módosítani, be kell mutatnia a fuvarozónak a fuvarlevél másodpéldányát, amelyen fel kell tüntetni a módosításokat.
2. § A feladó vagy – a 18. cikk 3. §-a szerinti esetben – az átvevõ megtéríti a fuvarozónak az utólagos rendelkezések végrehajtásából származó költségeket és kárt.
3. § Az utólagos rendelkezések végrehajtásának lehetségesnek, jogszerûnek és ésszerûen elvárhatónak kell lennie, amikor a rendelkezések eljutnak ahhoz, akinek azokat
végre kell hajtania, és nem zavarhatják a fuvarozó vállalkozásának normális mûködését, továbbá nem okozhatnak
kárt más küldemények feladóinak vagy átvevõinek.

21. cikk
Kiszolgáltatási akadály
1. § Kiszolgáltatási akadály esetén a fuvarozó köteles
errõl a feladót késedelem nélkül értesíteni, és tõle utasítást
kérni, kivéve, ha a feladó a fuvarlevélbe tett bejegyzéssel
kérte, hogy kiszolgáltatási akadály esetén az árut neki
küldjék vissza.
2. § Ha a kiszolgáltatási akadály megszûnik, mielõtt a
feladó utasítása a fuvarozóhoz megérkezik, az árut a átvevõnek ki kell szolgáltatni. Errõl a feladót haladéktalanul
értesíteni kell.
3. § Ha az átvevõ az áru átvételét megtagadja, a feladót
az utasítási jog akkor is megilleti, ha a fuvarlevél másodpéldányát nem tudja bemutatni.

4. § Az utólagos rendelkezések nem vezethetnek a küldemény megosztásához.

4. § Ha a kiszolgáltatási akadály azután merül fel, hogy az
átvevõ a 18. cikk 3–5. §-ai értelmében a fuvarozási szerzõdést módosította, a fuvarozó köteles az átvevõt értesíteni.

5. § Ha a 3. §-ban foglaltak alapján a fuvarozó nem tudja
végrehajtani a kapott rendelkezéseket, azonnal értesíteni
köteles azt, akitõl a rendelkezések származnak.

22. cikk

6. § A fuvarozó hibája esetén felelõs a rendelkezés nem
vagy nem megfelelõ végrehajtásának a következményeiért.
Magasabb kártérítésre azonban nem köteles, mint amely az
áru elveszése esetében jár.

A fuvarozási és kiszolgáltatási akadályok
következményei
1. § A fuvarozó részére meg kell téríteni azokat a költségeket, amelyek azért merültek fel, mert
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a) utasítást kért,
b) a kapott utasításokat végrehajtotta,
c) a kért utasítás nem vagy nem idõben jutott el hozzá,
d) vagy a 20. cikk 1. §-a értelmében, akkor is, ha a fuvarozó úgy hozott döntést, hogy nem kért elõtte utasítást,
kivéve akkor, ha ezek a költségek a fuvarozó hibájából keletkeztek.
A fuvarozó a fuvardíjat az igénybe vett útvonalra szedheti be, és az ennek megfelelõ fuvarozási határidõt igényelheti.
2. § A 20. cikk 2. §-ában és a 21. cikk 1. §-ában megadott
esetekben a fuvarozó a jogosult költségére az árut azonnal kirakhatja. Ezzel a fuvarozást befejezettnek kell tekinteni. A
fuvarozó ilyen esetben köteles az árut a jogosult részére megõrizni. Az árut harmadik személyre is rábízhatja és ilyenkor
csak e harmadik személy elvárható gondossággal való kiválasztásáért felel. A fuvarozási szerzõdés alapján járó díjak és
az egyéb költségek továbbra is az árut terhelik.
3. § A fuvarozó az árut értékesítheti, anélkül, hogy a jogosult utasításait bevárná, ha az áru romlandó, vagy állapota ezt indokolttá teszi, vagy ha a raktározási költségek
nem állnának arányban az áru értékével. A fuvarozó más
esetben is értékesítheti az árut, ha ésszerû határidõn belül
nem kapott a jogosulttól ezzel ellenkezõ olyan utasítást,
amelynek végrehajtása ésszerûen elvárható.
4. § Ha az árut értékesítették, az eladásból befolyt összeget – az árut terhelõ költségek levonása után – a jogosult
rendelkezésére kell bocsátani. Ha a befolyt összeg ezeknél
a költségeknél kisebb, a különbözetet a feladónak kell
megfizetnie.
5. § Az értékesítés esetén alkalmazandó eljárást annak a
tagállamnak a jogszabályai és elõírásai, illetve szokásai
határozzák meg, ahol az áru található.
6. § Ha a feladó a fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadály esetén ésszerû idõn belül nem ad utasítást, és ha a fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadályt nem lehet a 2. és a
3. §-oknak megfelelõen elhárítani, a fuvarozó az árut
visszaküldheti a feladónak, vagy ha indokolt, a feladó
költségére megsemmisítheti.

III. Cím
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varozási határidõ túllépésébõl eredõ károkért, bármilyen is
az igénybe vett vasúti infrastruktúra.
2. § A fuvarozó mentesül ez alól a felelõsség alól, ha az
elveszést, sérülést, vagy a fuvarozási határidõ túllépését a
jogosult hibája, a fuvarozó hibájára vissza nem vezethetõ
rendelkezése, az áru sajátos hibája (belsõ megromlás,
veszteség stb.) vagy olyan körülmény okozta, amelyet a
fuvarozó nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el.
3. § A fuvarozó mentesül ez alól a felelõsség alól, ha az
elveszés vagy sérülés a következõ körülmények egyikével
vagy ezek közül többel együtt járó különös kockázatból
ered:
a) az áru nyitott vasúti kocsiban történõ fuvarozása az
Általános Fuvarozási Feltételek vagy ha errõl kifejezetten
megállapodtak és a fuvarlevélbe bejegyezték. Ha az áru a
légköri (idõjárási) hatások következtében szenvedett kárt,
az intermodális fuvarozási egységekben és a vasúti kocsin,
zárt jármûvekben fuvarozott áru nem számít nyitott vasúti
kocsiban fuvarozottnak. Ha a nyitott vasúti kocsiban fuvarozott árunál a feladó ponyvát alkalmaz, a fuvarozóra
ugyanaz a felelõsség hárul, mint a nem ponyvázott nyitott
vasúti kocsiban való fuvarozásánál, akkor is, ha olyan áruról van szó, amely az Általános Fuvarozási Feltételek alapján nyitott vasúti kocsiban nem fuvarozható;
b) a csomagolás hiánya vagy hiányossága olyan áruknál, amelyek csomagolás nélkül vagy hiányos csomagolásban természetüknél fogva elveszésnek vagy sérülésnek
vannak kitéve;
c) a feladó által végzett berakás vagy az átvevõ által
végzett kirakás;
d) bizonyos áruk természetes tulajdonságai, amelynek
következtében teljes vagy részleges elveszésnek vagy sérülésnek vannak kitéve, különösen törés, rozsdásodás, természetes belsõ megromlás, kiszáradás, vagy elszóródás
útján;
e) az árudarabok szabálytalan, pontatlan vagy hiányos
megnevezése vagy számozása;
f) élõállat fuvarozása;
g) olyan fuvarozás, amely az érvényes rendelkezések
vagy a feladó és a fuvarozó között létrejött és a fuvarlevélbe bejegyzett megegyezés alapján kísérõvel történik, ha az
elveszés vagy a sérülés olyan kockázatból ered, amelyet a
kísérõnek kellett volna elhárítania.

FELELÕSSÉG
24. cikk
23. cikk
A felelõsség alapja

Felelõsség a vasúti jármû áruként való
fuvarozása esetén

1. § A fuvarozó felelõs azért a kárért, amely az áru teljes
vagy részleges elveszése vagy sérülése következtében az
áru átvételétõl a kiszolgáltatásig keletkezik, valamint a fu-

1. § A saját kerekein futó vasúti jármû esetében,
amennyiben azt áruként adták fel, a fuvarozó felel a jármû
vagy alkatrészeinek elveszésébõl vagy sérülésébõl kelet-
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kezõ kárért, amely az átvétel és a kiszolgáltatás között keletkezik, valamint a fuvarozási határidõ túllépésébõl származó kárért, kivéve ha bizonyítja, hogy a kár nem az õ hibájából keletkezett.
2. § A fuvarozó nem felelõs azoknak az alkatrészeknek
az elveszéséért, amelyek a jármû hosszanti oldalaira nem
kerültek feliratozásra, vagy amelyeket nem tüntettek fel a
jármûvet kísérõ jegyzékben.

25. cikk
Bizonyítási teher
1. § A fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy az elveszést, a sérülést vagy a fuvarozási határidõ túllépését
a 23. cikk 2. §-ában felsorolt tények valamelyike okozta.
2. § Ha a fuvarozó azt állítja, hogy az elveszés vagy a sérülés – az eset körülményeit figyelembe véve – a 23. cikk
3. §-ában felsorolt különös kockázatok egyikébõl vagy
ezek közül többõl eredhetett, azt kell vélelmezni, hogy így
történt. A jogosult azonban bizonyíthatja, hogy a kár sem
részben, sem egészben nem lehetett ezeknek a veszélyeknek az egyike sem.
3. § A 2. § szerinti vélelem nem alkalmazható a 23. cikk
3. §-ának a) pontjában említett esetben, ha a hiány rendkívül nagymértékû, vagy egész árudarabok vesztek el.
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varozás-teljesítési segéd felelõsségére nézve is, az általa
végzett fuvarozás vonatkozásában. A 36. és a 41. cikkeket
kell alkalmazni, ha keresetet indítanak olyan alkalmazottak vagy más személyek ellen, akiknek a szolgáltatásait a
fuvarozás-teljesítési segéd a fuvarozás teljesítése érdekében igénybe vette.
3. § Minden külön megállapodás, amellyel a fuvarozó a
jelen Egységes Szabályokban foglalt kötelezettségei között nem szereplõ kötelezettséget vállal, vagy amellyel lemond olyan jogokról, amelyekkel az Egységes Szabályok
értelmében rendelkezik, hatálytalan a fuvarozás-teljesítési
segéd vonatkozásában, ha az nem fogadta el kifejezetten
írásban. A fuvarozót viszont kötik azok a kötelezettségek,
illetve joglemondás, amelyet külön megállapodásban vállalt, akár elfogadja azt a fuvarozás-teljesítési segéd, akár
nem.
4. § Amennyiben és amilyen mértékben a fuvarozó és a
fuvarozás-teljesítési segéd egyaránt felelõs, felelõsségük
egyetemleges.
5. § A kártérítés együttes összege, – amelyet a fuvarozó,
a fuvarozás-teljesítési segéd, az elõbbiek alkalmazottai és
azok, akik a fuvarozás teljesítésében közremûködtek, kifizetni kötelesek – nem haladhatja meg a jelen Egységes
Szabályokban feltüntetett határokat.
6. § Jelen cikk nem érinti azt a visszkereseti jogot,
amely a fuvarozó és a fuvarozás-teljesítési segéd között
felmerülhet.

26. cikk
28. cikk
Részfuvarozók
Az elveszés vagy sérülés vélelme újrafeladás esetén
Ha egyetlen fuvarozási szerzõdés tárgyát képezõ fuvarozást több részfuvarozó teljesít, az árunak a fuvarlevéllel
való átvételével minden fuvarozó szerzõdõ féllé válik a fuvarozási szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen, és terhelik az abból eredõ kötelezettségek. Ebben az esetben
minden fuvarozó felelõs az egész útvonalon történõ fuvarozásért a kiszolgáltatásig.

1. § Ha a jelen Egységes Szabályoknak megfelelõen feladott küldeményt ugyanezen Szabályok szerint újra feladják, és az újrafeladás után részleges elveszést vagy sérülést
állapítanak meg, azt kell vélelmezni, hogy a kár az utolsó
fuvarozási szerzõdés teljesítése során történt, feltéve hogy
a küldemény a fuvarozó õrizetében maradt és ugyanabban
az állapotban adták fel újra, amilyen állapotban az újrafeladás helyére érkezett.

27. cikk
Fuvarozás-teljesítési segéd
1. § A fuvarozó akkor is felelõs a fuvarozás egészéért,
ha a fuvarozás teljesítését részben vagy egészben fuvarozás-teljesítési segédre bízta, akár joga van erre a fuvarozási szerzõdés alapján, akár nem.
2. § Jelen Egységes Szabályok rendelkezései, amelyek a
fuvarozó felelõsségét szabályozzák, alkalmazandók a fu-

2. § Ezt a vélelmet kell alkalmazni továbbá, ha az újrafeladást megelõzõ fuvarozási szerzõdés nem tartozott
a jelen Egységes Szabályok hatálya alá, amennyiben az
Egységes Szabályokat kellett volna alkalmazni az elsõ
feladási hely és a végsõ rendeltetési hely közötti közvetlen feladásra.
3. § Ezt a vélelmet kell alkalmazni továbbá, ha az újrafeladást megelõzõ fuvarozási szerzõdés egy, a jelen Egységes Szabályokhoz hasonló, a közvetlen nemzetközi vas-
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úti árufuvarozást szabályozó egyezmény hatálya alá tartozott, és ez az egyezmény az Egységes Szabályoknak megfelelõen feladott küldemények javára azonos jogi vélelmet
tartalmaz.

29. cikk
Az áru elveszésének vélelme
1. § A jogosult további bizonyítás nélkül elveszettnek
tekintheti az árut, ha azt a fuvarozási határidõ lejártától
számított harminc napon belül az átvevõnek nem szolgáltatták ki vagy nem bocsátották a rendelkezésére.
2. § A jogosult az elveszett áruért járó kártérítés átvétele
alkalmával írásban kérheti, hogy õt késedelem nélkül értesítsék, ha az árut a kártérítés kifizetését követõ egy éven
belül megtalálják. Errõl a kérésrõl a fuvarozó írásbeli igazolást ad.
3. § A 2. §-ban említett értesítés kézhezvételét követõ
harminc napon belül a jogosult követelheti, hogy szolgáltassák ki neki az árut a fuvarozási szerzõdésbõl eredõ költségek kifizetése és a felvett kártérítés visszafizetése ellenében, levonva – adott esetben – az abban foglalt költségeket. Mindazonáltal a 33. és 35. cikkekben megállapított, a
fuvarozási határidõ túllépéséért járó kártérítésre vonatkozó igényei megmaradnak.
4. § Ha a 2. §-ban említett kérést nem terjesztették elõ,
vagy a 3. §-ban említett határidõn belül utasítást nem adtak, illetõleg az árut csak a kártérítés kifizetését követõ egy
év letelte után találták meg, a fuvarozó rendelkezik az áru
felett annak a tagállamnak a jogszabályai és elõírásai szerint, amelynek a területén az áru található.
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alkatrészének elveszése esetén, a kártérítés a jármû, az intermodális fuvarozási egység, vagy alkatrészeik szokásos,
az elveszés napján és helyén érvényes értékére korlátozódik, minden további kártérítés kizárásával. Amennyiben
az elveszés napját vagy helyét nem lehet megállapítani, a
kártérítés a fuvarozó általi átvétel napján és helyén szokásos értékre korlátozódik.
4. § Ezenkívül a fuvarozónak vissza kell térítenie a fuvardíjat, a kifizetett vámilletéket és az egyéb, az elveszett
áru fuvarozásával kapcsolatos költségeket, kivéve a fogyasztási adót olyan árura, amelyet a fogyasztási adókötelezettség felfüggesztésével fuvaroznak.

31. cikk
Felelõsség a fuvarozás közben keletkezett veszteségért
1. § Azoknál az áruknál, amelyek természetüknél fogva
önmagában a fuvarozás ténye folytán általában veszteséget szenvednek, a fuvarozó az útvonal hosszától függetlenül a veszteségnek csak azért a részéért felelõs, amely a
következõ megengedett mértéket meghaladja:
a) a tömeg két százaléka a folyékony vagy nedves állapotban feladott áruknál;
b) a tömeg egy százaléka a száraz áruknál.
2. § A felelõsségnek az 1. § szerinti korlátozására nem
lehet hivatkozni, ha bizonyítást nyer, hogy a veszteség az
eset körülményeit figyelembe véve nem olyan okból eredt,
amely a veszteség megengedett mértékét indokolja.
3. § Abban az esetben, ha egy fuvarlevél alapján több
árudarabot fuvaroztak, a veszteséget mindegyik árura külön számítják ki, amennyiben ezek tömegét a feladáskor a
fuvarlevélben külön-külön feltüntették, vagy az más módon megállapítható.

30. cikk
Kártérítés az áru elveszéséért
1. § Az áru teljes vagy részleges elveszése esetében a fuvarozó, minden további kár megtérítése nélkül, olyan kártérítést tartozik fizetni, amelynek összegét az áru tõzsdei
árfolyama, vagy ha ilyen nincs, az aktuális piaci ár, és ha
ilyen sincs, az azonos fajtájú és minõségû árunak az áru
felvételének helyén és napján fennálló szokásos értéke
alapján számítják ki.
2. § A kártérítés összege nem lehet több mint a hiányzó
bruttó tömeg minden kilogrammja után számított 17 elszámolási egység.
3. § A saját kerekein futó, áruként feladott vasúti jármûnek vagy intermodális fuvarozási egységnek vagy ezek

4. § Az áru teljes elveszése vagy egyes árudarabok elveszése esetében a kártérítés kiszámításánál tömegveszteség
címén levonásnak nincs helye.
5. § Ez a cikk nem érinti a 23. és a 25. cikkeket.

32. cikk
Kártérítés a sérülésért
1. § Az áru sérülése esetében a fuvarozó – minden további kártérítés kizárásával – köteles megtéríteni az áru értékcsökkenésének összegét. Ezt az összeget annak a százalékos értékcsökkenésnek az alapján kell kiszámítani,
amellyel az árunak a 30. cikk szerint megállapított értéke a
rendeltetési helyén csökkent.
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2. § A kártérítés nem haladhatja meg:
a) ha a sérülés következtében az egész küldemény értéktelenné vált azt az összeget, amelyet a teljes elveszés
esetében kellene megfizetni;
b) ha a sérülés következtében a küldeménynek csak egy
része szenvedett értékcsökkenést azt az összeget, amelyet
az értékcsökkenést szenvedett rész elveszése esetében kellene megfizetni.
3. § A saját kerekein futó, áruként feladott vasúti jármûnek, az intermodális fuvarozási egységnek vagy ezek alkatrészeinek a sérülése esetén a kártérítés – minden további kártérítés kizárásával – a helyreállítás összegére korlátozott. A kártérítés nem haladhatja meg az áru elveszése
esetén fizetendõ összeget.
4. § A fuvarozónak vissza kell térítenie a 30. cikk
4. §-ában megadott költségeknek az 1. §-ban meghatározott arányos részét is.
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34. cikk

Kártérítés értékbevallás esetén
A feladó és a fuvarozó megegyezhetnek abban, hogy a feladó a fuvarlevélbe bejegyzi az áru értékét, amely a 30. cikk
2. §-ában rögzített határértéket meghaladja. Ebben az esetben
a megjelölt összeg lép a határérték helyébe.

35. cikk
Kártérítés a kiszolgáltatási érdekbevallás esetében
A feladó és a fuvarozó megállapodhatnak abban, hogy a
feladó bejegyzi a fuvarlevélre – elveszés, sérülés, vagy a
fuvarozási határidõ túllépése esetére – a kiszolgáltatási érdek számszerû összegét. A kiszolgáltatási érdekbevallás
esetében a 30., 32. és 33. cikkekben meghatározott kártérítésen felül, a megjelölt összegig a bizonyított további kár
megtérítése is követelhetõ.

33. cikk
36. cikk
Kártérítés a fuvarozási határidõ túllépéséért
1. § Ha a fuvarozási határidõ túllépésébõl kár keletkezett, a fuvarozó köteles kártérítést fizetni, amely nem haladhatja meg a fuvardíj négyszeresét.
2. § Az áru teljes elveszése esetén a 30. cikk alapján fizetendõ kártérítésen felül az 1. § szerinti kártérítést nem
kell megfizetni.
3. § Az áruk részleges elveszése esetében az 1. § szerinti
kártérítés nem haladhatja meg a küldemény el nem veszett
részének megfelelõ fuvardíj négyszeresét.
4. § Az áru olyan sérülése esetében, amely nem a fuvarozási határidõ túllépésének következménye, az 1. § szerinti kártérítést – adott esetben – a 32. cikk szerinti kártérítésen felül kell megfizetni.
5. § Az 1. § szerint, továbbá a 30. és 32. cikkekben foglaltaknak megfelelõ kártérítés együttes összege nem lehet
magasabb, mint az áru teljes elveszése esetében fizetendõ
kártérítés.
6. § Ha a fuvarozási határidõt a 16. cikk 1. §-a szerint
megállapodással határozták meg, az 1. §-ban foglaltaktól
eltérõ kártérítési módban is meg lehet állapodni. Ha ebben
az esetben a 16. cikk 2–4. §-aiban megállapított fuvarozási
határidõt túllépik, a jogosult követelheti akár a megállapodás szerinti, akár az 1–5. § szerinti kártérítést.

A felelõsség korlátozásaira vonatkozó hivatkozási jog
megszûnése
A felelõsségnek a 15. cikk 3. §-ában, a 19. cikk 6. és
7. §-aiban, továbbá a 30., 32–35. cikkekben elõírt korlátozásai nem alkalmazhatók, ha bizonyítást nyer, hogy a kár
olyan cselekménybõl vagy mulasztásból származik, amelyet a fuvarozó követett el, akár ilyen kár elõidézésének
szándékával, akár gondatlanságból annak tudatában, hogy
a kár valószínûleg bekövetkezik.

37. cikk
Átszámítás és kamat
1. § Ha a kártérítés kiszámítása során külföldi pénznemben kifejezett összegeket kell átszámítani, az átszámítást a
kártérítés fizetésének napján és helyén érvényes árfolyamon kell végezni.
2. § A jogosult a kártérítés után évi öt százalékos kamatot követelhet a 43. cikk szerinti igény napjától, vagy ha
ilyen igényt nem terjesztettek elõ, a jogi eljárás megindításának napjától számítva.
3. § Ha a jogosult az igény végleges rendezéséhez szükséges igazoló iratokat a számára megszabott ésszerû határidõn belül a fuvarozónak nem nyújtja be, ennek a határidõnek a lejárta és az iratok tényleges benyújtása közötti idõre
kamat nem jár.
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38. cikk
Felelõsség a vasúti-tengeri forgalomban

1. § Az Egyezmény 24. cikkének 1. §-ában említett vonalakon lebonyolódó vasúti-tengeri fuvarozásnál a 23. cikkben
felsorolt mentesítõ okokat mindegyik tagállam, amennyiben
az Egységes Szabályok hatálya alá tartozó vonalak jegyzékébe megfelelõ bejegyzés felvételét kéri, még az alábbi mentesítõ okok összességével egészítheti ki:
a) tûzvész, ha a fuvarozó bizonyítja, hogy azt nem a saját,
vagy a kapitánynak, valamely tengerésznek, a révkalauznak,
a fuvarozó alkalmazottainak a tevékenysége vagy mulasztása
okozta;
b) élet- és vagyonmentés vagy ennek megkísérlése a
tengeren;
c) az áru elhelyezése a fedélzeten, ha a feladó a fedélzeti elhelyezéshez a fuvarlevélben beleegyezését adta és az
árut nem vasúti kocsiban fuvarozzák;
d) a tengeren vagy egyéb hajózható vizeken fennálló
veszélyek és kockázatok.
2. § A fuvarozó az 1. § szerinti mentességi okokra csak
akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy az elveszés, sérülés
vagy a fuvarozási határidõ túllépése tengeri útvonalon következett be, az áru fedélzeten való elhelyezése és a hajóból való kirakása közötti idõszakban.
3. § Ha a fuvarozó az 1. § szerinti okokra hivatkozik,
továbbra is felelõs, ha a jogosult bizonyítja, hogy az elveszés, a sérülés vagy a fuvarozási határidõ túllépése a
fuvarozónak, a kapitánynak, valamely tengerésznek, a
révkalauznak vagy a fuvarozó alkalmazottainak a hibájából következett be.
4. § Ha egy tengeri útvonalat az Egyezmény 24. cikkének 1. §-ában említett jegyzékbe felvett több vállalkozás
szolgál ki, az útvonalra alkalmazott felelõsségi rendszereknek mindegyik vállalkozás esetében ugyanazoknak
kell lenniük. Továbbá, ha ezeket a vállalkozásokat több
tagállam kívánságára vették fel a jegyzékbe, a felelõsségi
rendszer alkalmazására vonatkozóan ezeknek a tagállamoknak elõzetesen meg kell egyezniük.
5. § Az 1. és a 4. §-oknak megfelelõ intézkedésekrõl a
Fõtitkárt értesíteni kell. Hatályba legkorábban attól a naptól számított harminc nap elteltével lépnek, amelyen a Fõtitkár errõl a többi tagállamot értesítette. A fuvarozás alatt
álló küldeményekre ezek az intézkedések nem érvényesek.

39. cikk
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és a kárért valamely tagállamban a nukleáris energia terén
fennálló felelõsségre vonatkozó jogszabályok és elõírások
szerint a nukleáris berendezés üzemben tartója vagy az õt
helyettesítõ más személy felelõs.

40. cikk
A fuvarozó felelõssége más személyekért
A fuvarozó felelõs alkalmazottaiért és más személyekért, akiknek a szolgáltatását a fuvarozás teljesítésénél
igénybe veszi, ha az alkalmazottak vagy más személyek
feladataik körében járnak el. A fuvarozás során igénybe
vett vasúti infrastruktúra-üzemeltetõk úgy tekintendõk,
mint akiknek a szolgáltatását a fuvarozó a fuvarozás teljesítésénél igénybe veszi.

41. cikk
Egyéb eljárások
1. § A jelen Egységes Szabályok hatálya alá tartozó
minden esetben a fuvarozóval szemben eljárás a felelõsség
tekintetében vagy bármilyen más jogcímen csakis a jelen
Egységes Szabályok feltételeinek és korlátozásainak megfelelõen indítható.
2. § Ugyanez vonatkozik azokra az eljárásokra is, amelyeket olyan személyekkel szemben indítanak, akikért a
fuvarozó a 40. cikk értelmében felelõs.

IV. Cím
AZ IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE
42. cikk
Részleges elveszés és sérülés megállapítása
1. § Ha a fuvarozó részleges elveszést vagy sérülést fedez fel vagy feltételez, vagy ha a jogosult ilyet állít, a fuvarozó köteles késedelem nélkül, és ha lehetséges, a jogosult
jelenlétében jegyzõkönyvben rögzíteni – az elveszés vagy
sérülés természete szerint – az áru állapotát, tömegét és
amennyire lehetséges, a kár terjedelmét és okát, valamint
keletkezésének idõpontját.
2. § A jegyzõkönyv egy másolatát díjtalanul át kell adni
a jogosultnak.

Felelõsség nukleáris baleset esetében
A fuvarozó az Egységes Szabályok alapján õt terhelõ
felelõsség alól mentesül, ha a kárt nukleáris baleset okozta,

3. § Ha a jogosult a jegyzõkönyvben foglalt megállapításokat nem fogadja el, követelheti, hogy az áru állapotát
és tömegét, valamint a kár okát és összegét a felek vagy a
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bíróság által kijelölt szakértõ állapítsa meg. A követendõ
eljárásra annak a tagállamnak jogszabályai és elõírásai az
irányadók, ahol a megállapítás történik.

43. cikk
Igények
1. § A fuvarozási szerzõdéssel kapcsolatos igényeket
annak a fuvarozónak kell írásban címezni, aki ellen a peres
eljárás indítható.
2. § Az igény benyújtására az a személy jogosult, akinek
joga van a fuvarozó ellen peres eljárást indítani.
3. § Ha a feladó nyújt be igényt, a fuvarlevél másodpéldányát kell bemutatnia. Ennek hiányában be kell mutatnia
az átvevõtõl kapott meghatalmazását, vagy bizonyítania
kell, hogy az átvevõ az áru átvételét megtagadta.
4. § Ha az átvevõ nyújt be igényt, be kell mutatnia a fuvarlevelet, ha azt neki átadták.
5. § A fuvarlevelet, a másodpéldányát, valamint mindazokat az okiratokat, amelyeknek az igényhez való csatolását a jogosult szükségesnek tartja, eredetiben vagy – a fuvarozó kívánságára kellõképpen hitelesített – másolatban
kell benyújtani.
6. § Az igény elintézése során a fuvarozó a fuvarlevél, a
másodpéldány és az utánvéti igazolás eredetiben történõ
bemutatását követelheti, hogy rávezethesse ezekre a végsõ
elintézés megtörténtét.

44. cikk
A fuvarozóval szembeni keresetindításra jogosult
személyek
1. § A 3. és 4. §-ok kivételével a fuvarozási szerzõdésen
alapuló keresetet indíthat:
a) a feladó, addig az idõpontig, amikor az átvevõ
1. a fuvarlevelet kiváltotta,
2. az árut átvette, vagy
3. a 17. cikk 3. §-a vagy a 18. cikk 3. §-a szerinti jogait érvényesítette;
b) az átvevõ, attól az idõponttól, amikor:
1. a fuvarlevelet kiváltotta,
2. az árut átvette, vagy
3. a 17. cikk 3. §-a vagy a 18. cikk 3. §-a szerinti jogait érvényesítette.
2. § Az átvevõ keresetindítási joga megszûnik, amint az
átvevõ által a 18. cikk 5. §-a szerint kijelölt személy a fu-
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varlevél birtokába jutott, az árut átvette, vagy a 17. cikk
3. §-a szerinti jogait gyakorolta.
3. § A fuvarozási szerzõdés alapján kifizetett összeg
visszafizetése iránti keresetet csak az indíthatja, aki az
összeget kifizette.
4. § Az utánvétre vonatkozó kereset benyújtására csak a
feladó jogosult.
5. § A keresetindításhoz a feladónak be kell mutatnia a
fuvarlevél másodpéldányát. Ennek hiányában az átvevõtõl
kapott felhatalmazást kell bemutatnia, vagy bizonyítania
kell, hogy az átvevõ az áru átvételét megtagadta. Szükség
esetén a feladónak bizonyítania kell a fuvarlevél hiányát
vagy elveszését.
6. § A keresetindításhoz az átvevõ a fuvarlevelet köteles
bemutatni, ha azt átadták neki.

45. cikk
A keresettel megtámadható fuvarozók
1. § A fuvarozási szerzõdésre alapozott keresetet a 3. és
4. §-okban említetteken kívül csak az elsõ fuvarozó vagy
az utolsó fuvarozó ellen, vagy az ellen a fuvarozó ellen lehet indítani, akinek tevékenysége során az eljárás megindítására okot adó körülmény történt.
2. § Ha a fuvart részfuvarozók teljesítik, és az áru kiszolgáltatására köteles fuvarozó saját beleegyezésével
szerepel a fuvarlevélen, az 1. § értelmében keresetet lehet
ellene indítani, akkor is, ha sem az árut, sem a fuvarlevelet
nem kapta meg.
3. § A visszafizetés iránti keresetet olyan összegre, amelyet a fuvarozási szerzõdés értelmében fizettek ki, az ellen
a fuvarozó ellen lehet indítani, aki az összeget beszedte,
vagy akinek a javára az adott összeget beszedték.
4. § A kiszolgáltatáskor fizetett utánvétre vonatkozó keresetet kizárólag az árut a feladás helyén átvevõ fuvarozó
ellen lehet indítani.
5. § Viszontkereset vagy kifogás formájában igény az
1–4. §-okban említett fuvarozókon kívüli más fuvarozó ellen is elõterjeszthetõ, ha az eljárásban érvényesített fõkövetelés ugyanazon a fuvarozási szerzõdésen alapul.
6. § Amennyiben a jelen Egységes Szabályok alkalmazandók a fuvarozás-teljesítési segédre is, ellene is indítható kereset.
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7. § Ha a felperes több fuvarozó között választhat, választási joga megszûnik, mihelyt bármelyik fuvarozó ellen
keresetet indít; ez akkor is érvényes, ha a felperes egy vagy
több fuvarozó és egy fuvarozás-teljesítési segéd között választhat.

46. cikk
Eljáró bíróság
1. § A jelen Egységes Szabályok alapján indított kereset
a felek által közösen kijelölt tagállam bírósága vagy annak
az államnak a bírósága elõtt indítható, amelynek területén:
a) a felperes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye,
székhelye, az a telephelye vagy irodája van, amely a fuvarozási szerzõdést megkötötte, vagy
b) az a hely, ahol a fuvarozó az árut átvette, vagy a kiszolgáltatásra kijelölt hely van.
Más bíróságokhoz nem lehet fordulni.
2. § Ha a jelen Egységes Szabályok alapján az 1. § értelmében illetékes valamely bíróság elõtt már keresetet indítottak, vagy ha egy ilyen perben egy ilyen bíróság ítéletet
hozott, újabb keresetet nem lehet indítani ugyanabban az
ügyben, ugyanazon felek között, kivéve, ha annak a bíróságnak az ítélete, amely elõtt az elsõ keresetet indították,
abban az államban, ahol az újabb keresetet indították, nem
végrehajtható.

47. cikk
A keresetindítási jog megszûnése
1. § Ha a jogosult az árut átveszi, a fuvarozóval szemben
részleges elveszésért, sérülésért vagy a fuvarozási határidõ
túllépéséért a fuvarozási szerzõdésbõl eredõ keresetindítási joga megszûnik.
2. § Nem szûnik meg azonban a keresetindítási jog:
a) részleges elveszés vagy sérülés esetében, ha
1. az elveszést vagy sérülést a 42. cikknek megfelelõen az elõtt állapították meg, hogy a jogosult az
árut átvette;
2. az a megállapítás, amelynek a 42. cikk értelmében
meg kellett volna történnie, kizárólag a fuvarozó
hibájából maradt el;
b) külsõleg fel nem ismerhetõ olyan kár esetében, amelyet csak azt követõen állapítottak meg, hogy a jogosult az
árut átvette, ha a jogosult:
1. a kár felfedezése után azonnal, de legkésõbb az
áru átvételét követõ hét napon belül a kárnak a
42. cikk szerinti megállapítását kéri, és
2. bizonyítja, hogy a kár a felvétel és a kiszolgáltatás
között keletkezett;
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c) a fuvarozási határidõ túllépése esetében, ha a jogosult hatvan napon belül a 45. cikk 1. §-ában megjelölt fuvarozók valamelyikével szemben a jogait érvényesíti;
d) ha a jogosult bizonyítja, hogy a kár olyan cselekménybõl vagy mulasztásból származik, amelyet akár ilyen
kár elõidézésének szándékával, akár gondatlanságból
okoztak, annak tudatában, hogy a kár valószínûleg bekövetkezik.
3. § Ha az árut a 28. cikk szerint újra feladták, az elõzõ
fuvarozási szerzõdések egyikébõl eredõ, a részleges elveszés vagy sérülés esetére vonatkozó kereseti jog úgy szûnik meg, mintha egyetlen fuvarozási szerzõdés lett volna.

48. cikk
Az igények elévülése
1. § A fuvarozási szerzõdésbõl eredõ igények egy év
alatt évülnek el. Az elévülési idõ azonban a következõ igények esetében két év:
a) a fuvarozó által az átvevõtõl beszedett utánvét kifizetésére irányuló igény;
b) a fuvarozó általi eladásból eredõ bevételek visszafizetésére irányuló igény;
c) szándékosan vagy gondatlanul, de ilyen kár valószínû bekövetkezésének a tudatában elkövetett cselekmény
vagy mulasztás által okozott kár megtérítésére irányuló
igény;
d) a 28. cikk szerinti esetben az újrafeladást megelõzõ
valamely fuvarozási szerzõdésre alapított igény.
2. § Az elévülési idõ elkezdõdik:
a) a teljes elveszés miatti igény esetében a fuvarozási
határidõ lejártát követõ harmincadik napon;
b) részleges elveszés, sérülés vagy a fuvarozási határidõ túllépése miatti kártérítési igény esetében azon a napon, amelyen a kiszolgáltatás megtörtént;
c) egyéb esetekben azon a napon, amelyen a keresetindítási jog gyakorolható.
Az elévülési idõ kezdõ napja nem számít bele az elévülés idejébe.
3. § A 43. cikknek megfelelõen a fuvarozóhoz írásban
intézett igény esetében az elévülés szünetel addig a napig,
amelyen a fuvarozó az igényt írásban elutasítja, és az
ahhoz csatolt iratokat visszaadja. Ha a fuvarozó az igényt
részben ismeri el, az elévülés az igény el nem ismert része
tekintetében tovább folyik. Az igény vagy a válasz átvételének, valamint az iratok visszaküldésének a bizonyítása
azt a felet terheli, aki erre a tényre hivatkozik. Ugyanazon
tárgyra vonatkozó további igények az elévülést nem szüneteltetik.
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4. § Elévült kereseti jog sem viszontkeresettel, sem kifogás útján nem érvényesíthetõ.
5. § Az elévülés szünetelésére és megszakadására egyebekben a nemzeti jog irányadó.

V. Cím
A FUVAROZÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK
49. cikk
Elszámolás
1. § Bármely fuvarozó, aki a feladás vagy kiszolgáltatás
alkalmával díjakat vagy a fuvarozási szerzõdésbõl eredõ
egyéb költségeket beszedett, vagy akinek ezeket be kellett
volna szednie, köteles az érintett fuvarozóknak az õket
megilletõ részt kifizetni. A fizetés módját a fuvarozók közötti megállapodások szabályozzák.
2. § A 12. cikk a részfuvarozók közötti kapcsolatokra is
alkalmazandó.
50. cikk
Visszkereseti jog
1. § Azt a fuvarozót, aki a jelen Egységes Szabályok
szerint kártérítést fizetett, a következõ rendelkezéseknek
megfelelõen visszkereseti jog illeti meg azokkal a fuvarozókkal szemben, akik a fuvarozásban részt vettek:
a) az a fuvarozó, aki a kárt okozta, egyedül felel azért;
b) ha a kárt több fuvarozó okozta, mindegyik az általa
okozott kárért felelõs; ha ez nem állapítható meg, a kártérítési
kötelezettség a fuvarozók között a c) pont szerint oszlik meg;
c) ha nem bizonyítható, hogy a kárt melyik fuvarozó
okozta, a kártérítési kötelezettség a fuvarozásban részt
vevõ valamennyi fuvarozó között oszlik meg, kivéve azokat, akik bizonyítják, hogy a kárt nem õk okozták; a kártérítési kötelezettség a fuvardíjban való részesedés arányában oszlik meg a fuvarozók között.
2. § Bármely említett fuvarozó fizetésképtelensége esetében az õt terhelõ, ki nem fizetett részlet a fuvarozásban
részt vevõ többi fuvarozó között a fuvardíjban való részesedés arányában oszlik meg.
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visszkereseti jogot érvényesítik, nem vitathatja, ha a kártérítést bíróság állapította meg, és az utóbbi fuvarozó számára – szabályos értesítés útján – lehetõvé tették, hogy az eljárásba beavatkozzék. Az eljárásról való értesítés és az eljárásba történõ beavatkozás határidejét az alapper bírósága
állapítja meg.
2. § A visszkeresettel élõ fuvarozó köteles igényét
ugyanabban az eljárásban valamennyi fuvarozó ellen érvényesíteni, akivel nem egyezett meg. Ha ezt elmulasztja, elveszíti visszkereseti jogát azokkal a fuvarozókkal szemben, akik ellen nem indított eljárást.
3. § A bíróságnak ugyanabban az ítéletben kell határoznia az elé terjesztett összes visszkeresetrõl.
4. § A visszkereseti jogát érvényesíteni kívánó fuvarozó
annak a tagállamnak a bíróságához fordulhat, amelynek területén a fuvarozásban részt vevõ fuvarozó székhelye, telephelye vagy irodája van, amely a fuvarozási szerzõdést
kötötte.
5. § Ha a visszkeresetet több fuvarozó ellen kell indítani, a felperes fuvarozó jogosult kiválasztani a 4. § szerint
hatáskörrel rendelkezõ bíróságok közül azt, amely elõtt a
visszkeresetet megindítja.
6. § Visszkereseti eljárás nem kapcsolható össze a fuvarozási szerzõdés szerinti jogosult által indított kártérítési
eljárással.

52. cikk
Megállapodások visszkeresetre vonatkozóan
A fuvarozók köthetnek olyan megállapodásokat, amelyek eltérnek a 49. és 50. cikkektõl.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról
szóló Szabályzat
(RID – az Egyezmény C Függeléke)
1. cikk
Hatály

51. cikk
Visszkereseti eljárás
1. § Az 50. cikk szerint visszkeresettel élõ fuvarozó által
teljesített fizetés érvényességét az a fuvarozó, aki ellen a

1. § Ezt a Szabályzatot kell alkalmazni
a) a veszélyes áruknak a tagállamok területén történõ
nemzetközi vasúti fuvarozására,
b) a CIM Egységes Szabályok hatálya alá tartozó, a
vasúti fuvarozást kiegészítõ fuvarozásra, az egyéb közle-
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kedési móddal történõ szállításra vonatkozó nemzetközi
elõírások betartásával,
valamint a jelen Szabályzat Mellékletében említett tevékenységekre.
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6. cikk
Melléklet

A Melléklet a jelen Szabályzat szerves részét képezi.
2. § Azok a veszélyes áruk, amelyeket a Melléklet a fuvarozásból kizár, nem képezhetik nemzetközi fuvarozás
tárgyát.
2. cikk
Mentesség
A jelen Szabályzatot – részben vagy egészében – nem
kell alkalmazni azokra a veszélyes árukra, amelyekre a
Melléklet mentességet állapít meg. Mentesség csak akkor
állapítható meg, ha az áru mennyisége, természete vagy
csomagolása garantálja a fuvarozás biztonságát.
3. cikk

***
A Melléklet szövege a Veszélyes Áruk Fuvarozási
Szakértõ Bizottsága által az 1980. évi május hó 9. napján
kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
19. cikkének 4. §-a szerint, az Egyezményt módosító 1999.
évi június 3-án kelt Jegyzõkönyv hatálybalépésekor megállapított szöveg.

Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban
engedélyezett jármûvekre vonatkozó szerzõdésekre
(CUV – az Egyezmény D Függeléke)

Korlátozások
1. cikk
A tagállamok fenntartják maguknak azt a jogot, hogy
veszélyes áruknak a saját területükön való nemzetközi fuvarozását, a fuvarozás biztonságán kívül, egyéb okokból is
szabályozhassák vagy megtilthassák.
4. cikk
Egyéb elõírások
A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó fuvarozásra a vasúti árufuvarozásra általában vonatkozó nemzeti, illetve
nemzetközi elõírások továbbra is érvényesek.
5. cikk
Engedélyezett vonattípusok. Kézipoggyászként,
útipoggyászként vagy gépjármûben való szállítás
1. § Veszélyes áru csak tehervonaton fuvarozható, kivéve
a) a Melléklet szerint fuvarozásra felvehetõ olyan veszélyes árukat, amelyek a nem tehervonattal történõ fuvarozásra vonatkozó legnagyobb mennyiségi és különleges
fuvarozási feltételeknek megfelelnek;
b) a Melléklet különleges elõírásai szerint, a CIV Egységes Szabályok 12. cikkének megfelelõen kézipoggyászként, útipoggyászként, illetve gépjármûben szállított veszélyes árukat.

Hatály
Jelen Egységes Szabályok azokra a két- vagy többoldalú szerzõdésekre vonatkoznak, amelyek a vasúti jármûvek
szállítóeszközként való használatát szabályozzák, a CIV
Egységes Szabályokkal és a CIM Egységes Szabályokkal
összhangban.
2. cikk
Meghatározások
Jelen Egységes Szabályok alkalmazásában
a) ,,vasúti közlekedési vállalat”: magán- vagy állami
vállalat, amelynek engedélye van vontatással történõ személyszállításra vagy árufuvarozásra;
b) ,,jármû”: vontató eszközzel nem rendelkezõ, saját
kerekein vasúti sínen közlekedõ jármû;
c) ,,üzembentartó”: az a személy, aki a jármûvet, mint
szállítóeszközt tartós jelleggel gazdaságilag hasznosítja,
akár tulajdonosa, akár rendelkezési joga van felette;
d) ,,honállomás”: ahová a használati szerzõdés elõírásainak megfelelõen a jármûvet vissza kell vagy lehet
küldeni.
3. cikk
Jelek és feliratok a jármûveken

2. § Az utas veszélyes árut nem vihet magával kézipoggyászként, nem adhat fel útipoggyászként vagy gépjármûben, ha az áru nem felel meg a Melléklet különleges
elõírásainak.

1. § Tekintet nélkül a jármûvek nemzetközi forgalomban való részvételének mûszaki engedélyezésére vonatkozó elõírásokra, aki az 1. cikkben említett szerzõdésnek
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megfelelõen egy jármûvet átad, biztosítania kell a jármûvön az alábbiak feltüntetését:
a) az üzembentartó;
b) adott esetben az a vasúti közlekedési vállalat, amelynek jármûparkjába a jármû be van sorolva;
c) adott esetben a honállomás;
d) a használati szerzõdésben rögzített egyéb jelek és
feliratok.
2. § Az 1. §-ban elõírt jelek és feliratok elektronikus
azonosító jelekkel is kiegészíthetõk.

4. cikk
Felelõsség a jármû elveszése vagy sérülése esetén
1. § Az a vasúti közlekedési vállalat, amelynek a jármûvet, mint szállítóeszközt használatra átadták, felel a jármûnek vagy tartozékainak elveszésébõl vagy sérülésébõl
származó károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár nem
az õ hibájából származik.
2. § A vasúti közlekedési vállalat nem felel a jármû
mindkét oldalán fel nem tüntetett és a kísérõ leltárjegyzékben sem szereplõ tartozékok elveszésébõl vagy sérülésébõl származó károkért.
3. § A jármû vagy tartozékai elveszése esetén a kártérítés – minden további kártérítés kizárásával – a jármûnek,
illetve tartozékainak, az elveszés idejében és helyén szokásos értékére korlátozódik. Amennyiben az elveszés napját vagy helyét nem lehet megállapítani, a kártérítés a jármû használatra való átadásának napján és helyén szokásos
értékre korlátozódik.
4. § A jármû vagy tartozékai sérülése esetén a kártérítés – minden további kártérítés kizárásával – a javítási
költségekre korlátozódik. A kártérítés nem haladhatja meg
az elveszés esetén járó összeget.
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6. cikk

A jármû elveszésének vélelme
1. § A jogosult további bizonyítási kötelezettség nélkül elveszettnek tekintheti a jármûvet, ha attól a vasúti közlekedési
vállalattól, amelyiknek használatra átadta a jármûvet, mint
szállítóeszközt, kérte a jármû megkeresését, és a kérés kézhezvételétõl számított három hónapon belül a jármûvet nem
bocsátották rendelkezésére, illetve semmilyen jelzést nem
kapott arra vonatkozóan, hogy a jármû hol található. Ez a határidõ meghosszabbodik a jármû olyan veszteglési idejével,
amely nem tulajdonítható a vasúti közlekedési vállalatnak,
vagy amely sérülés következménye.
2. § Amennyiben az elveszettnek tekintett jármûvet a
kártérítés megfizetését követõen megtalálják, a jogosult a
jármû megtalálásáról való értesítés kézhezvételétõl számított hat hónapon belül követelheti attól a vasúti közlekedési vállalattól, amelynek a jármûvet szállítóeszközként való
használatra átadta, hogy a jármûvet a honállomáson vagy
egy megállapodás szerinti másik helyen szolgáltassa
vissza a részére, díjfizetés nélkül és a kártérítés visszafizetése mellett.
3. § A 2. §-ban említett kérés hiányában, vagy ha a jármûvet a kártérítés megfizetését követõ egy év letelte után
találják meg, az a vasúti közlekedési vállalat, amelynek a
jogosult a jármûvet szállítóeszközként való használatra átadta, a jármû felett annak a helynek a jogszabályai és elõírásai szerint rendelkezik, ahol a jármû található.
4. § A szerzõdõ felek az 1–3. §-októl eltérõ rendelkezésekben is megállapodhatnak.

7. cikk
Felelõsségvállalás a jármû okozta károkért

5. § A szerzõdõ felek az 1–4. §-októl eltérõ rendelkezésekben is megállapodhatnak.

1. § Az a személy, aki az 1. cikkben említett szerzõdés
alapján a jármûvet szállítóeszközként való használatra átadta, felel az õ hibájából a jármû által okozott károkért.

5. cikk

2. § A szerzõdõ felek az 1. §-tól eltérõ rendelkezésekben
is megállapodhatnak.

A felelõsség korlátaira való hivatkozási jog
elvesztése

8. cikk

A 4. cikk 3. és 4. §-ai szerinti felelõsségi korlátozások
nem alkalmazhatók, ha bizonyítást nyer, hogy a kár olyan
cselekménybõl vagy mulasztásból származik, amelyet a
vasúti közlekedési vállalat követett el, akár ilyen kár elõidézésének a szándékával, akár gondatlanságból, de annak
tudatában, hogy ilyen kár valószínûleg bekövetkezik.

Jogátruházás
Ha a jármû használatára vonatkozó szerzõdés elõírja,
hogy vasúti közlekedési vállalat a jármûvet szállítóeszközként való használatra átadhatja más vasúti közlekedési vállalatnak, az üzembentartó beleegyezésével a vasúti közle-
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kedési vállalat a többi vasúti közlekedési vállalattal megállapodhat
a) hogy – visszkereseti jogának fenntartása mellett – helytállással tartozik az üzembentartóval szemben a
jármû vagy annak tartozékai elveszéséért vagy károsodásáért fennálló felelõsségükért;
b) hogy a többi vasúti közlekedési vállalattal szemben
csak az üzembentartó felel a jármû által okozott károkért,
de kizárólag az a vasúti közlekedési vállalat jogosult a többi vasúti közlekedési vállalat jogait érvényesíteni, amely
az üzembentartó szerzõdéses partnere.
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11. cikk
Joghatóság

1. § A jelen Egységes Szabályoknak megfelelõen kötött
szerzõdésen alapuló keresetet a szerzõdõ felek által közös
megegyezéssel kijelölt bíróságok elõtt lehet indítani.
2. § Ha a felek másképp nem állapodnak meg, az alperes
székhelye szerinti tagállam bíróságainak van joghatósága.
Ha az alperesnek a tagállamokban nincs székhelye, annak
a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal,
amelynek területén a kár keletkezett.

9. cikk
Alkalmazottakért és más személyekért való felelõsség

12. cikk

1. § A szerzõdõ felek felelõsek alkalmazottaikért és más
személyekért, akiknek a szolgáltatását a fuvarozás teljesítésénél igénybe veszik, ha ezek az alkalmazottak és más
személyek feladatkörükben járnak el azok funkciói gyakorlása közben.

A kereseti jog elévülése

2. § Ha a szerzõdõ felek másképp nem állapodnak meg,
annak a vasúti infrastruktúrának az üzembentartói, amelyen a vasúti közlekedési vállalat a jármûvet szállítóeszközként használja, olyan személyeknek tekintendõk, akiknek a szolgáltatását a vasúti közlekedési vállalat igénybe
veszi.

1. § A 4. és 7. cikkeken alapuló kereseti jog elévülési
ideje három év.
2. § Az elévülési idõ elkezdõdik:
a) a 4. cikken alapuló keresetek esetén a jármû elveszése vagy sérülése megállapításának napján, illetve azon a
napon, amelyen a jogosult a jármûvet a 6. cikk 1. §-a vagy
4. §-a szerint elveszettnek tekinthette;
b) a 7. cikken alapuló keresetek esetén azon a napon,
amelyen a kár bekövetkezett.

3. § Az 1. és 2. §-t a 8. cikknek megfelelõ helytállás esetén is alkalmazni kell.

10. cikk

Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban
használt infrastruktúrára vonatkozó szerzõdésekre
(CUI – az Egyezmény E Függeléke)

Egyéb keresetek

I. Cím

1. § A jelen Egységes Szabályok hatálya alá tartozó
minden esetben csak ezen Egységes Szabályok és a használati szerzõdés feltételei és korlátozásai figyelembevételével lehet bármilyen jogcímen kártérítési igényt érvényesíteni a kocsi vagy annak tartozékai elvesztése vagy sérülése miatt azzal a vasúti közlekedési vállalattal szemben,
amelynek a kocsit fuvarozási eszközként való használatra
rendelkezésre bocsátottak.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. § Az 1. §-t alkalmazni kell a 8. cikknek megfelelõ
helytállás esetében is.
3. § Ugyanezt kell alkalmazni azokra a keresetekre is,
amelyeket olyan alkalmazottak vagy más személyek ellen
indítanak, akikért az a vasúti közlekedési vállalat, amelynek a jármûvet szállítóeszközként való használatra átadták, felelõsséggel tartozik.

1. cikk
Hatály
1. § Jelen Egységes Szabályok minden, a CIV Egységes
Szabályoknak és a CIM Egységes Szabályoknak megfelelõ,
a nemzetközi fuvarozás céljára szolgáló vasúti infrastruktúra
használatáról szóló szerzõdésre vonatkoznak. A Szabályok a
szerzõdõ felek székhelyétõl és nemzetiségétõl függetlenül alkalmazandók. Jelen Egységes Szabályokat akkor is alkalmazni kell, ha a vasúti infrastruktúrát államok vagy állami intézmények vagy szervezetek mûködtetik vagy használják.
2. § Tiszteletben tartva a 21. cikket, jelen Egységes Szabályok más jogviszonyokra nem alkalmazandók, például
különösen:
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a) a fuvarozó vagy az infrastruktúra-üzemeltetõ felelõsségére az alkalmazottaival vagy más személyekkel
szemben, akiknek a szolgáltatásait a feladatai végrehajtásában igénybe veszi;
b) egyrészrõl a fuvarozó vagy az infrastruktúra-üzemeltetõ, másrészrõl harmadik személyek egymással szembeni felelõsségére.

a használt infrastruktúra található – tanúsítja, hogy a fuvarozót illetõen:
– a vállalat belsõ szervezete, valamint
– az alkalmazásban álló személyzet és az infrastruktúra
használata közben alkalmazott jármûvek megfelelnek a
biztonságra vonatkozó, az adott infrastruktúrán a veszélytelen szolgáltatás biztosítását célzó követelményeknek.

2. cikk

4. cikk

A testi károsodással kapcsolatos felelõsségre
vonatkozó nyilatkozat

Kötelezõ jog

1. § Bármely tagállam bármikor kijelentheti, hogy a saját területén bekövetkezõ balesetek áldozataira vonatkozóan nem alkalmazza a testi károsodással (halál, sérülés
vagy más testi vagy lelki ártalom) kapcsolatos felelõsségre
vonatkozó összes rendelkezést, amennyiben az áldozatok
saját állampolgárai, vagy állandó lakóhelyük az adott államban van.

Ha jelen Egységes Szabályok nem rendelkeznek másképp, semmis minden olyan rendelkezés, amely közvetlenül vagy közvetve eltér a jelen Egységes Szabályoktól. Az
ilyen rendelkezés semmissége nem vonja maga után a
szerzõdés más rendelkezéseinek semmisségét. Mindazonáltal a szerzõdõ felek vállalhatnak nagyobb felelõsséget és
súlyosabb kötelezettségeket, mint amilyeneket a jelen
Egységes Szabályok elõírnak, vagy megállapíthatják az
anyagi károkra vonatkozó kártérítés legnagyobb összegét.

2. § Az 1. § szerinti nyilatkozatot tevõ tagállam bármikor visszavonhatja nyilatkozatát a letéteményes értesítésével. Ez a visszavonás azt a napot követõ egy hónappal lép
hatályba, amelyen a letéteményes a tagállamokat errõl értesítette.

II. Cím
A HASZNÁLATI SZERZÕDÉS

3. cikk
Meghatározások
Jelen Egységes Szabályok alkalmazásában:
a) ,,vasúti infrastruktúra”: valamennyi vasúti pálya és a
vasút egyéb helyhez kötött létesítménye és berendezése,
amely szükséges a vasúti jármûvek közlekedéséhez és a
biztonságos forgalomhoz;
b) ,,infrastruktúra-üzemeltetõ”: az a személy, aki vasúti
infrastruktúrát rendelkezésre bocsát;
c) ,,fuvarozó”: a CIV Egységes Szabályoknak vagy a
CIM Egységes Szabályoknak megfelelõ nemzetközi vasúti személy- vagy árufuvarozással foglalkozó személy;
d) ,,kisegítõ munkaerõ”: a feladatkörükben eljáró alkalmazottak vagy más személyek, akiknek a szolgáltatásait a fuvarozó vagy az infrastruktúra-üzemeltetõ igénybe
veszi a szerzõdés teljesítéséhez;
e) ,,harmadik személy”: az infrastruktúra-üzemeltetõn,
a fuvarozón és a kisegítõ munkaerõn kívüli személy;
f) ,,engedély”: a fuvarozási tevékenység folytatására
vonatkozó engedély annak a tagállamnak a jogszabályai és
elõírásai szerint, ahol a fuvarozó fõtevékenységének székhelye van;
g) ,,biztonsági tanúsítvány”: olyan okirat, amely – annak a tagállamnak a jogszabályai és elõírásai szerint, ahol

5. cikk
Tartalom és forma
1. § Az infrastruktúra-üzemeltetõ és a fuvarozó közötti
kapcsolatokat használati szerzõdés szabályozza.
2. § A szerzõdés szabályozza különösen a használat
közigazgatási, mûszaki és pénzügyi feltételeit. A szerzõdés legalább a következõkre terjed ki:
a) a használandó infrastruktúra,
b) a használat terjedelme,
c) az infrastruktúra-üzemeltetõ által nyújtott szolgáltatások,
d) a fuvarozó által nyújtott szolgáltatások,
e) az alkalmazandó személyzet,
f) a használandó jármûvek,
g) a pénzügyi feltételek.
3. § A szerzõdést írásban vagy azzal egyenértékû formában kell megkötni. Az írásos vagy azzal egyenértékû forma hiánya vagy rendellenessége, továbbá a 2. §-ban megadott valamely kérdés hiánya nem érinti a szerzõdés létezését és érvényességét, amely ilyen esetben is a jelen Egységes Szabályok hatálya alá tartozik.
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6. cikk

A fuvarozó és az infrastruktúra-üzemeltetõ különleges
kötelezettségei
1. § A fuvarozónak a vasúti fuvarozási tevékenység
folytatására engedéllyel kell rendelkeznie. Az alkalmazott
személyzetnek és a használt jármûveknek ki kell elégíteniük a biztonsági elõírásokat. Az infrastruktúra-üzemeltetõ követelheti a fuvarozótól – érvényes engedély és biztonsági tanúsítvány eredetiben vagy hiteles másolatban való
bemutatásával vagy más módon – annak bizonyítását,
hogy a fenti elõírásokat betartják.
2. § A fuvarozó köteles tájékoztatni az infrastruktúra-üzemeltetõt minden olyan eseményrõl, amely engedélyének, tanúsítványának vagy más bizonyítékának érvényességét érinti.
3. § Az infrastruktúra-üzemeltetõ követelheti a fuvarozótól annak bizonyítását, hogy felelõsségbiztosítással rendelkezik, vagy más, azzal egyenértékû intézkedést tett,
hogy a 9–12. cikkek szerinti, bármilyen jogcímen alapuló
igénynek eleget tud tenni. A fuvarozó évente köteles hiteles formában bizonyítani, hogy felelõsségbiztosítása vagy
az azzal egyenértékû intézkedés még mindig fennáll; köteles továbbá írásban tájékoztatni az infrastruktúra-üzemeltetõt minden azokkal kapcsolatos változásról, annak hatálybalépése elõtt.
4. § A szerzõdõ felek tájékoztatják egymást minden
olyan eseményrõl, amely megakadályozhatja a közöttük
létrejött szerzõdés teljesítését.

7. cikk
A szerzõdés idõtartama
1. § A használati szerzõdés köthetõ határozott vagy határozatlan idõre.
2. § Az infrastruktúra-üzemeltetõ azonnali hatállyal felmondhatja a használati szerzõdést, ha
a) a fuvarozónak már nincs vasúti fuvarozói engedélye;
b) az alkalmazott személyzet és a használt jármûvek
nem felelnek meg többé a biztonsági elõírásoknak;
c) a fuvarozó fizetési hátralékban van, éspedig
1. két egymást követõ fizetési idõszakra és egy havi
használat ellenértékét meghaladó összegre vonatkozóan, vagy
2. két fizetési idõszakot meghaladó idõszakra és kéthavi használat ellenértékének megfelelõ összegre
vonatkozóan;
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d) a fuvarozó nyilvánvalóan megsértette a 6. cikk
2. és 3. §-aiban rögzített különleges kötelezettségei valamelyikét.
3. § A fuvarozó azonnali hatállyal felmondhatja a használati szerzõdést, ha az infrastruktúra-üzemeltetõ elveszíti
az adott infrastruktúrára vonatkozó üzemeltetési jogát.
4. § Bármely szerzõdõ fél azonnali hatállyal felmondhatja a használati szerzõdést, ha a másik szerzõdõ fél nyilvánvalóan nem tett eleget alapvetõ kötelezettségének, ha
az adott kötelezettség a személyek vagy az áruk biztonságát érinti. A szerzõdõ felek megállapodhatnak e jog gyakorlásának módjáról.
5. § Az a szerzõdõ fél, aki a felmondásra okot adott, felel a másik félnek ebbõl eredõ káráért, kivéve ha bizonyítani tudja, hogy a kár nem az õ hibájából származott.
6. § A szerzõdõ felek megállapodhatnak a 2. § c) és
d) pontjában és az 5. §-ban foglalt rendelkezésektõl eltérõ
feltételekrõl.

III. Cím
FELELÕSSÉG
8. cikk
Az infrastruktúra-üzemeltetõ felelõssége
1. § Az infrastruktúra-üzemeltetõ felelõs
a) a halálért, személyi sérülésért, egyéb nem vagyoni
károsodásért,
b) a dologi kárért (ingó vagy ingatlan vagyon megsemmisülése vagy károsodása),
c) a CIV Egységes Szabályok és a CIM Egységes Szabályok alapján, a fuvarozó által fizetendõ kártérítés miatt
keletkezett vagyoni veszteségért,
amely a fuvarozót vagy az általa igénybe vett kisegítõ
munkaerõt éri az infrastruktúra használata közben és az
infrastruktúrából eredõen.
2. § Az infrastruktúra-üzemeltetõ mentesül a fenti felelõsség alól
a) halál, személyi sérülés, egyéb nem vagyoni károsodás, továbbá a CIV Egységes Szabályok értelmében a fuvarozó kártérítési kötelezettségbõl eredõ vagyoni vesztesége esetén,
1. ha a kárt okozó esemény az infrastruktúra üzemeltetéséhez nem kapcsolódó körülmények miatt következett be, amelyeket az infrastruktúra-üzemeltetõ az adott eset körülményei által megkívánt
gondosság ellenére sem kerülhetett el, és nem
háríthatta el azok következményeit,
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2. olyan mértékben, amilyen mértékben a kárt okozó
esemény a károsult hibájának a következménye,
3. ha a kárt okozó esemény egy harmadik személy
magatartásának a következménye, amelyet az infrastruktúra-üzemeltetõ az eset körülményei által
megkövetelt gondosság ellenére sem kerülhetett
el, és annak következményeit nem háríthatta el;
b) a CIM Egységes Szabályok értelmében a fuvarozó
által fizetendõ kártérítésbõl eredõ dologi kár és vagyoni
veszteség esetében, ha a kár a fuvarozó hibájából vagy az
általa kiadott utasításból keletkezett, amely nem tulajdonítható az infrastruktúra-üzemeltetõnek, vagy olyan körülményekbõl adódott, amelyeket az infrastruktúra-üzemeltetõ nem kerülhetett el, és amelyek következményeit nem
háríthatta el.
3. § Ha a kárt okozó esemény egy harmadik személy
magatartásának következménye, és az ennek ellenére a
2. § a) pontjának értelmében, nem mentesül teljes mértékben a felelõsség alól a jelen Egységes Szabályok által megállapított határig felelõs anélkül, hogy a harmadik személy
elleni visszkereseti joga sérülne.
4. § A szerzõdõ felek megállapodhatnak abban, hogy az
infrastruktúra-üzemeltetõ felel-e, és milyen mértékben a fuvarozónak a késedelembõl vagy üzemzavarból eredõ káráért.

9. cikk
A fuvarozó felelõssége
1. § A fuvarozó felelõs:
a) a testi károsodásért (halál, sérülés és egyéb testi vagy
lelki ártalom),
b) az anyagi kárért (ingó vagy ingatlan vagyon megsemmisülése vagy károsodása),
amelyet a használt szállítóeszközök, a szállított személyek
vagy áruk okoztak az infrastruktúra-üzemeltetõnek vagy
az általa igénybe vett kisegítõ munkaerõt éri az infrastruktúra használata közben.
2. § A fuvarozó mentesül e felelõsség alól
a) testi károsodás esetén
1. ha kárt okozó esemény a fuvarozó mûködésén kívül esõ körülmények miatt következett be, amelyet
a fuvarozó az adott eset körülményei által megkívánt gondosság ellenére sem kerülhetett el, és nem
háríthatta el azok következményeit,
2. olyan mértékben, amilyen mértékben a kárt okozó
esemény a károsult hibájának a következménye,
3. ha a kárt okozó esemény egy harmadik személy
magatartására vezethetõ vissza, amelyet a fuvarozó az eset körülményei által megkövetelt gondosság ellenére sem kerülhetett el, és annak következményeit nem háríthatta el;
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b) ha a kár az infrastruktúra-üzemeltetõ hibájából, vagy
az általa kiadott utasításból ered, amely nem tulajdonítható
a fuvarozónak, vagy olyan körülményekbõl adódott, amelyeket a fuvarozó nem kerülhetett el, és amelyek következményeit nem háríthatta el.
3. § Ha a kárt okozó esemény egy harmadik személy
magatartásának következménye, és az üzembentartó ennek ellenére a 2. § a) pontjának értelmében nem mentesül
teljes mértékben a felelõsség alól, a jelen Egységes Szabályok által megállapított határig felelõs anélkül, hogy a harmadik személy elleni visszkereseti joga sérülne.
4. § A szerzõdõ felek megállapodhatnak abban, hogy a
fuvarozó felel-e, és milyen mértékben az infrastruktúra-üzemeltetõnek a késedelembõl vagy üzemzavarból eredõ káráért.

10. cikk
Közösen okozott kár
1. § Ha a kárhoz az infrastruktúra-üzemeltetõnek felróható okok és a fuvarozónak felróható okok egyaránt hozzájárultak, minden szerzõdõ fél csak olyan mértékben felelõs, amilyen mértékben a 8. és 9. cikkek értelmében a neki
felróható okok a kárhoz hozzájárultak. Amennyiben nem
lehet megállapítani milyen mértékben járultak hozzá az
egyes feleknek felróható okok a kárhoz, mindegyik fél viseli azt a kárt, amely õt érte.
2. § Az 1. § megfelelõen alkalmazandó, ha a kárhoz az
infrastruktúra-üzemeltetõnek és az adott vasúti infrastruktúrát használó több fuvarozónak felróható okok is hozzájárultak.
3. § A 9. cikkben említett kár esetén az 1. § elsõ mondata
értelemszerûen alkalmazandó, ha a kárhoz több, ugyanazt
az infrastruktúrát használó fuvarozónak felróható okok járultak hozzá. Ha nem lehet megállapítani, hogy az egyes
fuvarozóknak felróható okok milyen mértékben járultak
hozzá a kárhoz, az infrastruktúra-üzemeltetõvel szemben a
fuvarozók egyenlõ arányban felelõsek.

11. cikk
Kártérítés halál esetén
1. § Halál esetén a kártérítés kiterjed:
a) az elhalálozás folytán keletkezett szükséges költségekre, különösen a holttest szállításának és a temetésnek a
költségeire;
b) ha a halál nem azonnal következett be, a 12. cikkben
megállapított károkra.
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2. § Ha az elhalálozás folytán olyan személyek, akiknek
eltartására az elhunyt a törvény szerint kötelezett volt,
vagy a jövõben kötelezett lett volna, ellátásukat elveszítették, ezért a veszteségért is kártérítés illeti õket. Olyan személyek kárára vonatkozó kereseti jogra, akiknek az elhunyt törvényes kötelezettség nélkül eltartást nyújtott, a
nemzeti jog irányadó.

összegre korlátozzák a kártérítést, nem alkalmazhatók, ha
bizonyított, hogy a kár olyan cselekménybõl vagy mulasztásból származik, amelyet a károkozó követett el akár
ilyen kár elõidézésének a szándékával, akár gondatlanságból, de annak tudatában, hogy ilyen kár valószínûleg bekövetkezik.

12. cikk

16. cikk

Kártérítés sérülés esetén

Átszámítás és kamatozás

Sérülés vagy egyéb testi vagy lelki sérelem esetében a
kártérítés magába foglalja:
a) a szükséges költségeket, különösen a gyógyítási és a
szállítási költségeket;
b) azt a vagyoni hátrányt, amely a sérültet teljes vagy
részleges munkaképtelensége vagy megnövekedett szükségletei folytán éri.

1. § Ha a kártérítés során külföldi pénznemben kifejezett összegeket kell átszámítani, az átszámítást a kártérítés
kifizetésének napján és helyén érvényes árfolyamon kell
végezni.

13. cikk

2. § A jogosult a kártérítés után évi öt százalékos kamatot követelhet a békéltetési eljárás kezdeményezésének,
vagy az Egyezmény V. Címében elõírt választottbírósághoz való folyamodásnak, vagy a jogi eljárás megindításának a napjától számítva.

Egyéb testi károsodások megtérítése
A nemzeti jog irányadó arra nézve, hogy az infrastruktúra-üzemeltetõ vagy a fuvarozó köteles-e és milyen mértékben a 11. és 12. cikkek szerinti károkon kívül más testi
károkért is kártérítést nyújtani.

14. cikk
A kártérítés formája és összege halál és sérülés esetében
1. § A 11. cikk 2. §-ában és a 12. cikk b) pontjában megállapított kártérítést átalány formájában kell teljesíteni. Ha
azonban a nemzeti jog szerint járadék megállapítása lehetséges, a kártérítést ilyen formában kell teljesíteni, ha a sérült
személy vagy a 11. cikk 2. §-a szerinti jogosultak kívánják.

17. cikk
Felelõsség nukleáris baleset esetében
Az infrastruktúra-üzemeltetõ és a fuvarozó mentesülnek az Egységes Szabályok alapján az õket terhelõ felelõsség alól, ha a kárt nukleáris baleset okozta, és a kárért valamely tagállamban a nukleáris energia terén fennálló felelõsségre vonatkozó jogszabályok és elõírások szerint a
nukleáris berendezés üzembentartója vagy az annak helyébe lépõ más személy felelõs.

18. cikk
2. § Az 1. § szerint teljesítendõ kártérítés összegét a
nemzeti jognak megfelelõen kell megállapítani. Az Egységes Szabályok alkalmazásában azonban a személyenkénti
felsõ határ 175 000 elszámolási egység átalányként, vagy
ennek az összegnek megfelelõ járadék, ha a nemzeti jog
ennél alacsonyabb felsõ határt állapít meg.

Felelõsség a kisegítõ munkaerõért
Az infrastruktúra-üzemeltetõ és a fuvarozó felelõs az általuk igénybe vett kisegítõ munkaerõért.

15. cikk

19. cikk

A felelõsség korlátozására való hivatkozás jogának
elvesztése

Egyéb igények

A jelen Egységes Szabályokban, valamint a nemzeti
jogban elõírt felelõsségi korlátozások, amelyek egy adott

1. § Az Egységes Szabályok hatálya alá tartozó minden
esetben, az infrastruktúra-üzemeltetõvel vagy a fuvarozóval szemben a felelõsségük alapján bármilyen jogcímen
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keresetet csak a jelen Egységes Szabályok feltételei és korlátozásai megtartásával lehet indítani.
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23. cikk
Visszkereset

2. § Ugyanez vonatkozik azokra a keresetekre is, amelyeket olyan kisegítõ munkaerõvel szemben indítanak,
akiért az infrastruktúra-üzemeltetõ vagy a fuvarozó a
18. cikk értelmében felelõs.

20. cikk
Kártérítési megállapodások
A szerzõdõ felek megállapodhatnak olyan feltételekben, amelyek alapján érvényesítik kártérítési jogaikat a
másik féllel szemben, vagy lemondanak azokról.

IV. Cím
A KISEGÍTÕ MUNKAERÕ ÁLTAL INDÍTOTT
KERESETEK

A fuvarozó által a CIV Egységes Szabályok vagy a
CIM Egységes Szabályok alapján fizetett kártérítés érvényességét nem lehet vitatni, ha a kártérítést bíróság
állapította meg, és az infrastruktúra-üzemeltetõnek szabályos értesítés útján lehetõvé tették, hogy az eljárásba
beavatkozzék.

24. cikk
Hatáskör
1. § A jelen Egységes Szabályok alapján kereset a szerzõdõ felek közötti megállapodással kijelölt tagállamok bíróságai elõtt indítható.
2. § Ha a felek nem állapodnak meg ezzel ellentétesen,
annak a tagállamnak a bírósága rendelkezik joghatósággal, amelynek területén az infrastruktúra-üzemeltetõ székhelye van.

21. cikk
Az infrastruktúra-üzemeltetõ vagy a fuvarozó elleni
keresetek
1. § A fuvarozó által igénybe vett kisegítõ munkaerõ a
felelõsség tekintetében az infrastruktúra-üzemeltetõ ellen, az általa okozott károkra vonatkozóan bármilyen
jogcímen keresetet csak a jelen Egységes Szabályokban
megállapított feltételek és korlátozások megtartásával
indíthat.
2. § Az infrastruktúra-üzemeltetõ által igénybe vett
kisegítõ munkaerõ a felelõsség tekintetében a fuvarozó
ellen, az általa okozott károkra vonatkozóan, bármilyen
jogcímen csak a jelen Egységes Szabályokban megállapított feltételek és korlátozások megtartásával indíthat.

V. Cím
A JOGOK GYAKORLÁSA

25. cikk
Elévülés
1. § A jelen Egységes Szabályokon alapuló igények három év alatt évülnek el.
2. § Az elévülés határideje azon a napon kezdõdik, amelyen a kár keletkezett.
3. § Halál esetén az elévülési határidõ a halál napját követõ naptól számított három év, de nem haladhatja meg a
baleset napját követõ naptól számított öt évet.
4. § Olyan személy, akinek a felelõsségét megállapították, az 1. §-ban elõírt elévülési határidõ lejárta után is indíthat visszkeresetet, ha azt annak az tagállamnak a törvényei szerinti határidõn belül indítja, ahol az eljárás folyik. Ez a határidõ azonban nem lehet kevesebb, mint kilencven nap attól a naptól számítva, amelyen a visszkeresetet indító személy elismerte az igényt, vagy az ellene indított eljárásról értesítették.

22. cikk
Békéltetési eljárás
A szerzõdõ felek megállapodhatnak békéltetési eljárásban vagy az Egyezmény V. Címében meghatározott választottbírósághoz fordulnak.

5. § Az elévülési határidõ szünetel, ha a felek békéltetõi
eljárásról állapodnak meg, vagy ha az Egyezmény V. Címében említett választottbírósághoz fordulnak.
6. § Az elévülési határidõ szünetelésére és félbeszakadására egyebekben a nemzeti jog az irányadó.
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Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban
használni tervezett vasúti berendezésekre vonatkozó
mûszaki szabványok érvényesítésére és egységes
mûszaki elõírások elfogadására
(APTU – az Egyezmény F Függeléke)
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m) ,,mûszaki szakértõi bizottság”: az Egyezmény
13. cikke 1. §-ának f) bekezdésében meghatározott bizottság.

3. cikk
1. cikk
Célkitûzések
Hatály
Jelen Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban
használni tervezett vasúti berendezésekre vonatkozó mûszaki szabványok érvényesítésének és egységes mûszaki
elõírások elfogadásának az eljárásait állapítják meg.

2. cikk
Meghatározások
Jelen Egységes Szabályok és Mellékletei értelmében:
a) ,,tagállam”: a Szervezet olyan tagállama, amely nem
tett az Egyezmény 42. cikk 1. §-ának elsõ bekezdése értelmében az Egységes Szabályokra vonatkozó nyilatkozatot;
b) ,,nemzetközi forgalom”: a vasúti jármûvek legalább
két tagállam területét érintõ vasúti forgalma;
c) ,,vasúti közlekedési vállalat”: a magán-, vagy állami
vállalat, amelynek engedélye van vontatással történõ személyszállításra vagy árufuvarozásra;
d) ,,infrastruktúra-üzemeltetõ”: az a vállalat vagy hatóság, amely vasúti infrastruktúrát üzemeltet;
e) ,,vasúti berendezés” minden nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti eszköz, különösen a gördülõállomány és a vasúti infrastruktúra;
f) ,,vasúti jármû”: minden – vontatással vagy anélkül – vasúti sínen saját kerekein közlekedésre alkalmas
jármû;
g) ,,vontatójármû”: vonóerõ kifejtésére alkalmas vasúti
jármû;
h) ,,teherkocsi”: áruszállításra szolgáló, vonóerõ kifejtésére nem alkalmas vasúti jármû;
i) ,,személykocsi”: utasszállításra szolgáló, vonóerõ kifejtésére nem alkalmas vasúti jármû;
j) ,,vasúti infrastruktúra”: valamennyi vasúti pálya és a
vasút egyéb helyhez kötött létesítménye és berendezése,
amely szükséges a vasúti jármûvek közlekedéséhez és a
biztonságos forgalomhoz;
k) ,,mûszaki szabvány”: országos vagy nemzetközi
szabványügyi testület által, saját eljárása alapján elfogadott mûszaki specifikáció. Az Európai Közösségekben kidolgozott mûszaki specifikáció mûszaki szabványnak minõsül;
l) ,,mûszaki elõírás”: a mûszaki szabványnak nem minõsülõ, a gyártásra, üzemeltetésre, karbantartásra vagy
más, vasúti berendezéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozó
szabály;

1. § A vasúti berendezésre vonatkozó mûszaki szabványok érvényesítése és az egységes mûszaki elõírások elfogadása a következõ céllal történik, hogy:
a) elõsegítse a jármûvek szabad közlekedését és más
vasúti berendezések szabad felhasználását a nemzetközi
forgalomban;
b) hozzájáruljon a nemzetközi forgalom biztonságossá,
megbízhatóvá, és elérhetõvé tételéhez;
c) a környezetvédelem és közegészségügy kérdéseit
figyelembe vegye.
2. § A vasúti jármûvekre vonatkozó mûszaki szabványok érvényesítésénél és az egységes mûszaki elõírások
elfogadásánál kizárólag a nemzetközi szinten kidolgozott
szabványok és eljárások vehetõk figyelembe.
3. § Amennyire csak lehetséges
a) biztosítani kell mûszaki rendszerek és a nemzetközi
forgalomhoz szükséges alkatrészek kölcsönös alkalmazhatóságát;
b) a mûszaki szabványoknak és az egységes mûszaki
elõírásoknak – indokolt esetben változatokkal is – megvalósíthatóságot kell szolgálnia.

4. cikk
A mûszaki szabványok és elõírások kidolgozása
1. § A vasúti berendezésre vonatkozó mûszaki szabványok és elõírások kidolgozása az erre feljogosított elismert
szervek feladata.
2. § Az ipari termékek és eljárások szabványosítása országosan és nemzetközileg elismert szabványügyi szervek
feladata.

5. cikk
A mûszaki szabványok érvényesítése
1. § Egy mûszaki szabvány érvényesítési kérelmét benyújthatja:
a) bármely tagállam;
b) bármely regionális gazdasági integrációs szervezet,
amelyre a saját tagállamai átruházták a vasúti berendezés-
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re vonatkozó mûszaki szabványok területére érvényes jogalkotási hatáskörüket;
c) bármely országos, vagy nemzetközi szabványügyi
testület, amely a vasút szabványosítás feladatával meg van
bízva;
d) bármely nemzetközi képviseleti szövetség, amelynek tagjai számára tevékenységük folytatása során, a vasúti anyagra vonatkozó mûszaki szabványok elengedhetetlenül fontosak, biztonsági és gazdaságossági okokból.
2. § A Mûszaki Szakértõi Bizottság dönt a mûszaki
szabványnak az Egyezmény 16., 20. cikkei és 33. cikkének
3. és 4. §-aiban rögzített eljárás szerinti érvényesítése tárgyában. Döntéseik az Egyezmény 35. cikk 3. és 4. §-ai szerint lépnek hatályba.

6. cikk
Egységes mûszaki elõírások elfogadása
1. § Egységes mûszaki elõírás elfogadása iránti kérelmet nyújthat be:
a) bármely tagállam;
b) bármely regionális gazdasági integrációs szervezet,
amelyre a tagállamok átruházták a vasúti berendezésre vonatkozó egységes mûszaki elõírások területére érvényes
jogalkotási hatáskörüket;
c) bármely nemzetközi képviseleti szövetség, amelynek
tagjai számára, tevékenységük folytatása során a vasúti
anyagra vonatkozó egységes mûszaki elõírások elengedhetetlenül fontosak, biztonsági és gazdaságossági okokból.
2. § A Mûszaki Szakértõi Bizottság dönt az egységes mûszaki elõírás elfogadásáról az Egyezmény 16., 20. cikkei és
33. cikk 6. §-ában rögzített eljárás szerint. Döntéseik az
Egyezmény 35. cikk 3. és 4. §-ai szerint lépnek hatályba.
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a) Valamennyi vasúti jármûre érvényes mûszaki szabványok és egységes mûszaki elõírások (1. Melléklet);
b) Vontatójármûvekre vonatkozó mûszaki szabványok
és egységes mûszaki elõírások (2. Melléklet);
c) Teherkocsikra vonatkozó mûszaki szabványok és
egységes mûszaki elõírások (3. Melléklet);
d) Személykocsikra vonatkozó mûszaki szabványok és
egységes mûszaki elõírások (4. Melléklet);
e) Az f) pontba nem tartozó infrastruktúra berendezésekre vonatkozó mûszaki szabványok és egységes mûszaki elõírások (5. Melléklet);
f) Biztosítóberendezési és forgalomirányító rendszerekre vonatkozó mûszaki szabványok és egységes mûszaki elõírások (6. Melléklet);
g) Információs technológiai rendszerekre vonatkozó
mûszaki szabványok és egységes mûszaki elõírások
(7. Melléklet);
h) Minden más vasúti berendezésre érvényes mûszaki
szabványok és egységes mûszaki elõírások (8. Melléklet).
2. § A mellékletek jelen Egységes Szabályok szerves részét képezik. A mellékletek felépítésénél figyelembe kell
venni a tagállamokban érvényes sajátosságokat, a nyomtávra, a jármû szelvényre, az energiaellátó rendszerre, a
közlekedésbiztonsági és menetirányítási rendszerre vonatkozóan.
3. § A mellékletek a Mûszaki Szakértõi Bizottság által
az Egyezmény módosítására vonatkozó, 1999. június 3-án
elfogadott jegyzõkönyv hatálybalépését követõen elfogadott változatot tartalmazzák, amelyet ugyanazon eljárás
alapján fogadtak el, mint amelyet az Egyezménynek – a
Mellékletek módosítására vonatkozó – 16., 20. cikkei és a
33. cikkének 6. §-ai elõírnak.

9. cikk
7. cikk

Nyilatkozatok

Kérelmek benyújtása
Az 5. és 6. cikkekben említett kérelmeknek teljesnek,
összefüggõnek és alátámasztottnak kell lenniük. A kérelmeket valamelyik munkanyelven a Szervezet Fõtitkárához
kell benyújtani.

8. cikk
Mûszaki mellékletek
1. § Az érvényesített mûszaki szabványokat és az elfogadott egységes mûszaki elõírásokat a következõ Mellékletek tartalmazzák az alábbi felsorolás szerint:

1. § Bármely tagállam jogosult – attól számított négy
hónapon belül, hogy a Fõtitkár jegyzékben közli a Mûszaki Szakértõi Bizottság döntését – a Fõtitkárhoz indokolással ellátott nyilatkozatot tenni arról, hogy az adott érvényesített mûszaki szabványt, vagy az adott elfogadott egységes mûszaki elõírást egyáltalán nem vagy csak részben
fogja alkalmazni a saját területén található vasúti infrastruktúrára és annak forgalmára.
2. § Az 1. § szerint nyilatkozó tagállamokat lehet figyelembe venni azoknak a tagállamoknak a számbavételénél,
amelyek az Egyezmény 35. cikk 4. §-a értelmében kifogást
terjesztettek elõ azért, hogy a Mûszaki Szakértõi Bizottság
valamely döntése ne lépjen hatályba.
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3. § Az a tagállam, amely az 1. § szerint nyilatkozatot
terjesztett elõ, azt a Fõtitkár értesítése mellett bármikor
visszavonhatja. A visszavonás az értesítést követõ második hónap elsõ napján lesz hatályos.

10. cikk
A Mûszaki Egység hatályon kívül helyezése
A Mûszaki Szakértõi Bizottság által a 8. cikk 3. §-a szerint elfogadott Mellékletek hatálybalépésével, a Vasúti
Mûszaki Egységrõl szóló Bernben, 1882. október 21. napján aláírt nemzetközi Egyezmény 1938-as változata szerinti valamennyi tagállam a hivatkozott Egyezményt köteles hatályon kívül helyezni.

11. cikk
A Mellékletek elsõbbsége
1. § A Mûszaki Szakértõi Bizottság által a 8. cikk 3. §-a
szerint elfogadott Mellékletek hatálybalépését követõen a
Mellékletekben foglalt mûszaki szabványoknak és egységes mûszaki elõírásoknak elsõbbsége van a tagállamok közötti kapcsolatokban, a Bernben, 1882. október 21-én aláírt Vasúti Mûszaki Egységrõl szóló Nemzetközi Egyezmény 1938-as változatának rendelkezéseivel szemben.
2. § A Mûszaki Szakértõi Bizottság által a 8. cikk 3. §-a
szerint elfogadott Mellékletek hatálybalépését követõen a
Mellékletekben található jelen Egységes Szabályoknak,
valamint a mûszaki szabványoknak és az egységes mûszaki elõírásoknak elsõbbsége van a tagállamokban az alábbi
mûszaki rendelkezésekkel szemben:
a) a nemzetközi forgalomban a személykocsik átmenetérõl és használatáról szóló (RIC) Szabályzattal szemben;
b) a nemzetközi forgalomban a kölcsönös teherkocsi
használatról szóló (RIV) Szabályzattal szemben.
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B. Jármû szelvény
1. Normál nyomtávú vasutak az európai kontinensen
2. Normál nyomtávú vasutak Nagy-Britanniában
3. ...
C. ...

2. Melléklet
Vontatójármûvekre vonatkozó mûszaki szabványok
és egységes mûszaki elõírások
A. Energiaellátó rendszerek
1. Egyenáram 3000 V
2. Egyenáram 1500 V vagy kevesebb
3. Váltakozó áram 25 KV / 50 Hz
4. Váltakozó áram 15 KV / 16 Hz
B. Vonatbefolyásoló rendszerek...
....

3. Melléklet
Teherkocsikra vonatkozó mûszaki szabványok
és egységes mûszaki elõírások

4. Melléklet
Személykocsikra vonatkozó mûszaki szabványok
és egységes mûszaki elõírások

5. Melléklet
Infrastruktúra berendezésekre vonatkozó mûszaki
szabványok és egységes mûszaki elõírások

1. Melléklet

6. Melléklet

Valamennyi vasúti jármûre vonatkozó mûszaki
szabványok és egységes mûszaki elõírások

A biztosítóberendezési- és forgalomirányító rendszerekre
vonatkozó mûszaki szabványok
és egységes mûszaki elõírások

A. Nyomtáv
1. Normál nyomtávú vasút (1435 mm)
2. Széles nyomtávú vasút (orosz) (1520 mm)
3. Széles nyomtávú vasút (finn) (1524 mm)
4. Széles nyomtávú vasút (ír) (1600 mm)
5. Széles nyomtávú vasút (ibériai) (1688 mm)
6. Egyéb vasutak

7. Melléklet
Információs technológiarendszerekre
vonatkozó mûszaki szabványok és egységes
mûszaki elõírások
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8. Melléklet

Bármely egyéb vasúti berendezésre vonatkozó mûszaki
szabványok és egységes mûszaki elõírások
***
A fenti hivatkozott Mellékletekbe elõször a vasúti berendezésekre már létezõ, és nemzetközi szinten már elismert, a Vasúti Mûszaki Egységben, a RIV-ben, RIC-ben,
valamint az UIC döntvényekben megtalálható mûszaki
szabványokat és egységes mûszaki elõírásokat kell beépíteni.

Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban
használt vasúti berendezések mûszaki
engedélyezésére
(ATMF – az Egyezmény G Függeléke)
1. cikk
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g) ,,típusengedélyezés”: az az eljárás, amellyel az illetékes hatóság egy vasúti jármû prototípusát engedélyezi és
ennek alapján egy egyszerûsített eljárás keretében engedélyezi azoknak a vasúti jármûveknek a használatát, amelyek
ennek a prototípusnak megfelelnek;
h) ,,üzemeltetési engedély”: az illetékes hatóság által
kiadott engedély, amellyel az egyes vasúti jármûvek nemzetközi forgalomban közlekedhetnek;
i) ,,vasúti jármû”: minden – vontatással vagy anélkül – saját kerekein közlekedõ jármû;
j) ,,egyéb vasúti berendezés”: bármely a nemzetközi
forgalomban való részvételre szánt vasúti felszerelés,
amely nem vasúti jármû;
k) ,,Mûszaki Szakértõi Bizottság”: az Egyezmény
13. cikke 1. §-ának f) pontjában meghatározott bizottság.

3. cikk
Engedélyezés nemzetközi forgalom számára
1. § A nemzetközi forgalomban való részvétel céljából
minden vasúti jármûvet a jelen Egységes Szabályokkal
összhangban engedélyeztetni kell.

Hatály
Jelen Egységes Szabályok azt az eljárást rögzítik,
amellyel a vasúti jármûveket és egyéb vasúti berendezéseket a nemzetközi forgalom és használat számára engedélyeznek.

2. cikk
Meghatározások
Jelen Egységes Szabályok és a Mellékletek alkalmazásában:
a) ,,tagállam”: a Szervezet olyan tagállama, amely nem
tett az Egyezmény 42. cikk 1. §-ának elsõ bekezdése értelmében az Egységes Szabályokra vonatkozó nyilatkozatot;
b) ,,nemzetközi forgalom”: vasúti jármûvek legalább
két tagállam területét érintõ vasúti forgalma;
c) ,,vasúti közlekedési vállalat”: magán- vagy állami
vállalat, amelynek engedélye van vontatással történõ személyszállításra vagy árufuvarozásra;
d) ,,infrastruktúra-üzemeltetõ”: az a vállalat vagy hatóság, amely vasúti infrastruktúrát üzemeltet;
e) ,,üzembentartó”: az a személy, aki a jármûvet, mint
szállítóeszközt tartós jelleggel gazdaságilag hasznosítja,
akár tulajdonosa, akár rendelkezési joga van felette;
f) ,,mûszaki engedélyezés”: az az eljárás, amelynek során a hatáskörrel rendelkezõ mûszaki hatóság a vasúti jármûvet forgalomba engedi és egyéb vasúti berendezések
nemzetközi forgalomban való használatát engedélyezi;

2. § A mûszaki engedélyezés célja azt ellenõrizni, hogy
a vasúti jármû megfelel-e az alábbi feltételeknek:
a) az APTU Egységes Szabályok Mellékletében meghatározott szerkezeti elõírásoknak,
b) a RID Mellékletében meghatározott, gyártásra és
szerelvényekre vonatkozó elõírásoknak,
c) a 7. cikk 2. §-a és 3. §-a szerint alkalmazandó különleges engedélyezési feltételeknek.
3. § Az 1. és 2. §, valamint az azt követõ cikkek más vasúti berendezésekre és jármûvek, illetve más vasúti felszerelések egyes szerkezeti elemeinek az engedélyezésére értelemszerûen érvényesek.

4. cikk
Eljárások
1. § A mûszaki engedélyezés:
a) egy szakaszban történik, amikor egyetlen vasúti jármûnek adják meg az üzemeltetési engedélyt, vagy
b) két, egymást követõ szakaszban, amikor:
1. a típusengedélyt egy adott vasúti jármûprototípusra adják meg,
2. majd ezt követõen egy egyszerûsített eljárás keretében egyes jármûvekre adnak engedélyt, amellyel
tanúsítják adott prototípussal való egyezõségét.
2. § Ez a rendelkezés nem akadályozza a 10. cikk alkalmazását.
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ványba foglalt szaktudás egy általánosan elfogadott mûszaki szabályon alapul.

Illetékes hatóság
1. § A vasúti jármûvek és egyéb vasúti berendezések
nemzetközi forgalom számára történõ engedélyezése annak a belföldi vagy nemzetközi hatóságnak a feladata,
amelynek – az adott tagállam törvényeivel és elõírásaival
összhangban – a hatáskörébe tartozik.

3. § A mûszaki fejlõdés lehetõvé tétele végett az APTU
Egységes Szabályok Mellékleteiben meghatározott általánosan elismert mûszaki szabályoktól és a szerkezeti elõírásoktól el lehet térni, amennyiben:
a) a biztonság legalább olyan fokú, mint a szabályok és
elõírások betartása esetén,
b) a csereszabatosság biztosított.

2. § Az 1. §-ban hivatkozott hatóságok a mûszaki engedélyezésre vonatkozó hatáskörüket átruházhatják megfelelõnek elismert szervekre, azzal a feltétellel, hogy az engedélyezésre vonatkozó felügyeletet a hivatkozott hatóságok biztosítják. A mûszaki engedélyezésre vonatkozó hatáskör átruházása egy vasúti közlekedési vállalatra, oly
módon, hogy e jogosultság gyakorlásából másikat kizárnak, nem megengedett. Nem megengedett a hatáskör átruházása vasúti berendezések gyártásában közvetlenül vagy
közvetett módon résztvevõ infrastruktúra-üzemeltetõre
sem.

4. § Amikor egy tagállam a 2. § vagy a 3. § szerint egy
vasúti jármûvet engedélyeztet, errõl késedelem nélkül értesíti a Szervezet Fõtitkárát. A Fõtitkár errõl értesíti a többi
tagállamot. A Fõtitkár által adott értesítést követõ egy hónapon belül bármely tagállam kérheti a Mûszaki Szakértõi
Bizottság összehívását, annak megállapítása céljából,
hogy a 2. § vagy a 3. § alkalmazásának feltételei teljesülnek-e. A Bizottság e tárgyban attól a naptól számított három hónapon belül hoz határozatot, amelyen a Fõtitkár az
összehívásra irányuló kérelmet kézhez kapta.

6. cikk

8. cikk

A mûszaki engedélyezés elismertetése
A tagállam illetékes hatósága jelen Egységes Szabályokkal összhangban engedélyezi a prototípust és az üzemeltetést. A kiállított tanúsítványokat a többi tagállamban
a hatóságok, a vasúti közlekedési vállalatok és az infrastruktúra-üzemeltetõk elismerik, anélkül, hogy újabb vizsgálatra, vagy új mûszaki engedélyezésre volna szükség ahhoz, hogy ezen tagállamok területén az adott berendezések
a forgalomban részt vehessenek és használatba kerüljenek.

7. cikk
Elõírások a jármûvek szerkezetére vonatkozóan
1. § A nemzetközi forgalomba való engedélyezéshez a
vasúti jármûveknek a következõ elõírásoknak kell megfelelniük:
a) az APTU Egységes Szabályok Mellékletében meghatározott szerkezeti elõírásoknak;
b) a RID Mellékletében meghatározott, gyártásra és
szerelvényekre vonatkozó elõírásoknak.
2. § Amennyiben az APTU Egységes Szabályok Mellékletének nincsen vonatkozó rendelkezése, a mûszaki engedélyezés során az általánosan elismert mûszaki szabályozásokat kell alkalmazni. Egy mûszaki szabvány, akkor
is, ha nincs az APTU Egységes Szabályokban meghatározott eljárással érvényesítve, biztosra vehetõ, hogy a szab-

Egyéb berendezésekre vonatkozó szerkezeti elõírások
1. § A nemzetközi forgalomban való használat engedélyezése céljából az egyéb vasúti berendezéseknek az
APTU Egységes Szabályok Mellékletében meghatározott
elõírásoknak meg kell felelniük.
2. § A 7. cikk 2–4. §-ai megfelelõen irányadók.
3. § A tagállamok számára az 1985. május 31. napján
kelt, a Fõ Nemzetközi Vasútvonalakról szóló Európai
Egyezménynek (AGC), valamint az 1991. február 1. napján kelt, a Fontos Nemzetközi Kombinált Fuvarozási Vonalakról és ezek Létesítményeirõl kötött Európai Egyezménybõl (AGTC) eredõ kötelezettségek továbbra is érvényesek.

9. cikk
Üzemeltetési elõírások
1. § A vasúti közlekedési vállalatok, amelyek a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti jármûveket üzemeltetnek, kötelesek betartani az APTU Egységes Szabályok Mellékletében meghatározott, a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti jármûvek üzemeltetésére vonatkozó elõírásokat.
2. § A tagállamokban a nemzetközi alkalmazásra szánt
és arra alkalmas infrastruktúrát – beleértve a közlekedés-
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biztonsági és irányítási rendszereket – üzembentartó vállalkozások és közigazgatási szervek kötelesek betartani az
APTU Egységes Szabályok Mellékleteiben foglalt mûszaki elõírásokat, és azokat állandóan érvényesíteni kell adott
infrastruktúra kialakításánál és üzemeltetése közben.

10. cikk
Mûszaki engedélyezés
1. § A mûszaki engedély megadása (típusengedély, üzemeltetési engedély) egy adott vasúti jármû prototípusára,
vagy egy adott vasúti jármûre vonatkozóan történik.
2. § A mûszaki engedélyezést kérheti:
a) a gyártó,
b) vasúti közlekedési vállalat,
c) egy jármû üzembentartója,
d) egy jármû tulajdonosa.
A kérelmet bármely, az 5. cikkben meghatározott hatáskörrel rendelkezõ hatóságnál elõ lehet terjeszteni, bármely
tagállamban.
3. § Aki egyszerûsített mûszaki engedélyezési eljárással
kéri a vasúti jármû üzemeltetési engedélyezését [4. cikk
1. § b) pont], a kérelméhez köteles csatolni egy, a 11. cikk
2. §-ának megfelelõen kitöltött tanúsítványt a típusengedélyrõl, és köteles megfelelõ módon igazolni, hogy azok a
jármûvek, amelyekre az üzemeltetési engedélyt kéri, megfelelnek ennek a prototípusnak.
4. § A mûszaki engedélyt a kérelmezõ személyére való
tekintet nélkül kell megadni.
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8. § A prototípusra kiadott engedélyt, vagy az üzemeltetési engedélyt csak az a hatóság vonhatja vissza, amelyik
azt kiadta.
9. § Az üzemeltetési engedélyt felfüggesztik:
a) ha a vasúti jármûvekre az APTU Egységes Szabályok Mellékleteiben az engedélyezésre vonatkozó, a
7. cikk 2. vagy 3. §-a szerinti különleges feltételek szerinti,
vagy a RID Mellékletében meghatározott, gyártásra és
szerelvényekre vonatkozó elõírásokban elõírt mûszaki
vizsgálatokat és ellenõrzéseket, valamint a karbantartási
vagy javítási munkákat nem végzik el;
b) ha a vasúti jármû súlyos sérülése esetén az illetékes
hatóság elõtti bemutatás kötelezettségének nem tesznek
eleget;
c) ha jelen Egységes Szabályokat és az APTU Egységes Szabályok Mellékleteiben foglalt elõírásokat nem tartják be;
d) ha az illetékes hatóság elrendeli.
10. § Az üzemeltetési engedély érvényét veszti, ha a
vasúti jármûvet kivonják a forgalomból. A forgalomból
való kivonásról az üzemeltetési engedélyt kiadó, illetékes
hatóságot tájékoztatni kell.
11. § Amennyiben a jelen Egységes Szabályok nem tartalmaznak vonatkozó rendelkezéseket, a mûszaki engedélyezési eljárásra annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni, amelyben a mûszaki engedély iránti kérelmet benyújtották.

11. cikk
Tanúsítványok

5. § A mûszaki engedélyt elvben korlátlan idõre adják;
lehet általános vagy korlátozott.
6. § A prototípus alapján kiadott engedély visszavonható, ha az annak alapján gyártott vagy gyártandó vasúti jármû közlekedése során nem biztosított az üzemeltetés biztonsága, az egészségvédelmi és a környezetvédelmi elõírások betartása.
7. § Az üzemeltetési engedély visszavonható:
a) ha a vasúti jármû már nem felel meg az APTU Egységes Szabályok Mellékleteiben meghatározott szerkezeti
elõírásoknak, a 7. cikk 2. §-a vagy 3. §-a szerinti különleges engedélyezési feltételeknek, vagy a RID Mellékletében meghatározott, gyártásra és szerelvényekre vonatkozó
elõírásoknak, és amennyiben az üzembentartó nem tesz
eleget az illetékes hatóság felszólításának, hogy a hibákat
adott határidõn belül hárítsa el;
b) ha az 5. § szerinti korlátozott engedélyezésbõl származó kötelezettségeknek és feltételeknek nem tesznek eleget, vagy azokat nem tartják be.

1. § A típusengedélyt és az üzemeltetési engedélyt külön – „Tanúsítvány a prototípus engedélyezésérõl” és „Tanúsítvány az üzemeltetés engedélyezésérõl” – megnevezésû okmányokon adják ki.
2. § A prototípus engedélyezésérõl szóló tanúsítványnak tartalmaznia kell:
a) a vasúti jármû prototípusa gyártójának megnevezését;
b) minden olyan mûszaki adatot, amely a vasúti jármû
prototípusának azonosításához szükséges;
c) adott esetben, egy adott prototípusú vasúti jármûre
és e prototípusnak megfelelõ vasúti jármûvekre vonatkozó
különleges közlekedtetési feltételeket.
3. § Az üzemeltetési engedélyezésrõl szóló tanúsítványnak tartalmaznia kell:
a) a vasúti jármû üzembentartójának megnevezését;
b) minden olyan mûszaki adatot, amely szükséges az
adott vasúti jármû azonosításához. Ez a prototípus engedé-
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lyezésére kiadott tanúsítványra történõ hivatkozással is
történhet;
c) adott esetben, a vasúti jármû közlekedtetésére vonatkozó különleges feltételeket;
d) adott esetben az érvényességi határidõt;
e) a vasúti jármûre az APTU Egységes Szabályok Mellékleteiben a különleges engedélyezési feltételekrõl rendelkezõ 7. cikk 2. vagy 3. §-a szerinti, a RID Mellékletében meghatározott, gyártásra és szerelvényekre vonatkozó
elõírásokban elõírt vizsgálatokat, valamint minden egyéb
mûszaki felülvizsgálatot, amely a szerkezeti elemekre és a
jármû meghatározott gépegységeire vonatkoznak.
4. § A tanúsítványokat legalább két nyelven kell
nyomtatni, amelyek közül legalább egy a Szervezet
munkanyelve.

12. cikk
Egységes minták
1. § A Szervezet a „Tanúsítvány a prototípus engedélyezésérõl”, valamint a „Tanúsítvány az üzemeltetés engedélyezésérõl” megnevezésû okmányokra egységes mintákat
ír elõ. Ezeket a Mûszaki Szakértõi Bizottság készíti elõ és
fogadja el.
2. § Az Egyezmény 35. cikkének 1. §-a, valamint
3–5. §-ai megfelelõen irányadók.

13. cikk
Adatbank
1. § A nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti
jármûvekrõl adatbankot hoznak létre, amelynek elkészítése és aktualizálása a Szervezet feladata.
2. § A vasúti jármûvek üzemeltetési engedélyének megadására illetékes hatóságok, vagy adott esetben az általuk
felhatalmazott szervek, késedelem nélkül megküldik a
Szervezetnek azokat az adatokat, amelyek a jelen Egységes Szabályok értelmében a nemzetközi forgalom számára
engedélyezett vasúti jármûvekre vonatkozóan szükségesek. A Mûszaki Szakértõi Bizottság állapítja meg, hogy
mely adatok szükségesek. Kizárólag ezeket az adatokat tárolják az adatbankban. Minden esetben közölni kell a
Szervezettel az engedélyezett típusnak a forgalomból való
kivonását, a hatósági kocsileállítást, az üzemeltetési engedély visszavonását, és a jármûvön végzett – prototípustól
eltérõ – változtatásokat.
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3. § Az adatbankban rögzített – a vasúti jármû mûszaki
engedélyezésére vonatkozó – adatok nem minõsülnek bizonyító erejûnek.
4. § A bevitt adatokat lekérdezhetik:
a) a tagállamok;
b) azok a vasúti közlekedési vállalatok, amelyek részt
vesznek a nemzetközi forgalomban, és amelyek székhelye
egy tagállamban van;
c) olyan infrastruktúra-üzemeltetõk, amelyeknek a
székhelye abban a tagállamban van, amelyben nemzetközi
forgalmat bonyolítanak;
d) a vasúti jármûgyártók, saját jármûveik vonatkozásában;
e) a vasúti jármû üzembentartói, saját jármûveik vonatkozásában.
5. § Azokat az adatokat, amelyekhez a 4. §-ban felsorolt
jogosultak hozzáférnek, továbbá az azokhoz való hozzáférés feltételeit jelen Egységes Szabályok Melléklete állapítja meg. E Melléklet az Egységes Szabályok szerves részét
képezi. Tartalmáról az Ellenõrzõ Bizottság az Egyezmény
16., 17. cikkeiben és a 33. cikk 4. §-ban meghatározott eljárással dönt.

14. cikk
Feliratok és jelzések
1. § A nemzetközi forgalomra engedélyezett vasúti jármûveken fel kell tüntetni:
a) egy olyan jelzést, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a
jelen Egységes Szabályoknak megfelelõen engedélyezték
a jármûvet a nemzetközi forgalom számára;
b) egyéb feliratokat és jelzéseket, amelyeket az APTU
Egységes Szabályok Mellékletei elõírnak.
2. § A Mûszaki Szakértõi Bizottság állapítja meg az 1. §
a) pontban meghatározott jelzést, valamint azt az átmeneti
idõszakot, amelyen belül a nemzetközi vasúti forgalomban
engedélyezett jármûvek eltérõ feliratokkal és jelzésekkel
közlekedhetnek.
3. § Az Egyezmény 35. cikkének 1. §-a és 3–5. §-ai
megfelelõen irányadók.

15. cikk
Karbantartás
A vasúti jármûveket és egyéb vasúti berendezéseket
megfelelõen karban kell tartani, annak érdekében, hogy
forgalmuk vagy a nemzetközi forgalomban történõ használatuk ne veszélyeztesse az üzemeltetés biztonságát, ne
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károsítsa a környezetet és megfeleljen az egészségvédelmi
elõírásoknak. Ennek érdekében a vasúti jármûveket az
APTU Egységes Szabályok Mellékleteiben meghatározott
szerelési, karbantartási és üzemeltetési, a 7. cikk 2. §-a
vagy 3. §-a szerinti egyedi engedélyezési feltételeiben,
vagy a RID Mellékletében meghatározott, gyártásra és
szerelvényekre vonatkozó elõírásokban elõírt vizsgálatoknak és karbantartási mûveleteknek alá kell vetni.
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írásokat, az engedélyezés különleges feltételeit tartalmazó
a 7. cikk 2. vagy 3. §-át, illetve a RID Mellékletében meghatározott, gyártásra és szerelvényekre vonatkozó elõírásokat betartották.

18. cikk
Az elõírások figyelmen kívül hagyása

16. cikk
Balesetek és súlyos sérülések
1. § A vasúti jármûveket ért baleset vagy súlyos sérülés
esetében a vasúti infrastruktúra-üzemeltetõje – adott esetben az üzembentartóval vagy a vasúti közlekedési vállalattal együtt – köteles:
a) késedelem nélkül meghozni minden szükséges intézkedést, a biztonságos vasúti forgalom, a környezetvédelem és az egészségügyi elõírások betartása érdekében,
és
b) megállapítani a baleset vagy a súlyos sérülés okát.
2. § Súlyosan sérültnek tekintik azt a jármûvet, amelyet
már nem lehet egyszerû módon javítani ahhoz, hogy egy
vonatszerelvény részét képezze, és nem képes saját kerekein a veszélytelen üzemeltetés biztonságával közlekedni.
3. § A balesetekrõl és a súlyos sérülésekrõl a jármûvet
forgalomba engedélyezõ hatóságot azonnal értesíteni kell.
E hatóság kérheti a sérült jármû bemutatását – esetleg már
javított állapotban – annak érdekében, hogy felülvizsgálja
a kiadott üzemeltetési engedély érvényességét. Adott esetben az engedélyezési eljárást újra le kell folytatni.
4. § A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a
szervezetet a nemzetközi forgalomban bekövetkezett balesetek és súlyos sérülések okáról. Bármely tagállam kérésére a Mûszaki Szakértõi Bizottság megvizsgálhatja a
nemzetközi forgalomban bekövetkezett súlyos balesetek
okát, annak érdekében, hogy az APTU Egységes Szabályok Mellékletében a vasúti jármûvekre és egyéb vasúti
berendezésekre meghatározott szerkezeti és üzemeltetési
elõírásokat lehetõleg fejlesszék.

17. cikk
Jármûvek leállítása és visszautasítása
Az 5. cikkben hivatkozott hatáskörrel rendelkezõ hatóság, egy másik vasúti közlekedési vállalat vagy infrastruktúra-üzemeltetõ nem utasíthatja vissza és nem állíthatja le
a vasúti jármûveket, ha a jelen Egységes Szabályokat, az
APTU Egységes Szabályainak Mellékletébe foglalt elõ-

1. § A 2. § és a 10. cikk 9. §-ának c) pontja kivételével
jelen Egységes Szabályok és az APTU Egységes Szabályok Mellékleteiben található elõírások be nem tartásának
jogkövetkezményeit annak a tagállamnak a belsõ jogszabályai és elõírásai szabályozzák, amelynek illetékes hatósága kiadta az üzemeltetési engedélyt, beleértve a jogszabályok összeütközésének az esetére vonatkozó szabályozást is.
2. § A jelen Egységes Szabályok és az APTU Egységes
Szabályok Mellékleteiben található elõírások be nem tartásának az infrastruktúrára vonatkozó polgári jogi és büntetõjogi következményeit annak a tagállamnak a belsõ jogszabályai és elõírásai szabályozzák, amelynek területén az
infrastruktúra-üzemeltetõjének a székhelye van, beleértve
a jogszabályok összeütközésének az esetére vonatkozó
szabályozást is.
19. cikk
A vitás esetek rendezése
Amennyiben két vagy több tagállam között a nemzetközi forgalomban használni tervezett jármûvek és az egyéb
vasúti berendezések mûszaki engedélyezése kapcsán vita
keletkezik, és azt nem sikerül közvetlen tárgyalás útján
rendezni, a tagállamok a Mûszaki Szakértõi Bizottsághoz
fordulhatnak. Ilyen vitákat az Egyezmény V. Címében
foglalt eljárásokkal összhangban a Választottbíróság elé is
lehet terjeszteni.”

3. § Az Országgyûlés felhatalmazást ad arra, hogy a Magyar Köztársaság a COTIF 42. cikke alapján a szerzõdéshez a következõ fenntartást tegye:
„A Magyar Köztársaság nem alkalmazza a COTIF következõ Függelékeit:
– Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerzõdésekre
(CUI – a COTIF E Függeléke),
– Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban
használni tervezett vasúti berendezésekre vonatkozó mûszaki szabványok érvényesítésére és egységes mûszaki
elõírások elfogadására (APTU – a COTIF F Függeléke),
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– Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban
használt vasúti berendezések mûszaki engedélyezésére
(ATMF – a COTIF G Függeléke).”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedéspolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.
(3) A Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetésérõl szóló 1986. évi 2. törvényerejû rendelet rendelkezéseit a Magyar Köztársaságban azon államok tekintetében kell alkalmazni, amelyek nem részes felei a jelen
törvénnyel kihirdetett, Vilniusban elfogadott, 1999. június
3-án kelt Jegyzõkönyvnek.
(4) A Jegyzõkönyv, valamint az 1986. évi 2. törvényerejû rendelettel kihirdetett, Bernben, az 1980. évi
május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény (COTIF) Részes Államainak körérõl és az abban bekövetkezett változásokról a külügyminiszter közleményben ad tájékoztatást.
(5) Ha a CIV Egységes Szabályok és CIM Egységes
Szabályok végrehajtása érdekében a részes vasúttársaságok a COTIF 10. Cikkének megfelelõen kiegészítõ határozmányokban állapodnak meg, azokat honlapjukon oldalhû szöveggel közzéteszik, és a közlekedéspolitikáért
felelõs tárca hivatalos lapjában meghirdetik.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány tagjainak
rendeletei
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 növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
65. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésének
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a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a (3) bekezdés
a) pontja vonatkozásában az egészségügyi miniszterrel,
valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §
(1) A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a a) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[a) a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a
növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az
ennek módosításáról szóló,]
„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
valamint a Bizottság 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
irányelvvel módosított 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 irányelvei,”
(2) Az R. 45. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2004/248/EK határozata (2004. március
10.) az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ fel nem vételérõl, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról, valamint az ennek módosításáról szóló a
Bizottság 2004. április 28-i 835/2004/EK rendelete,
b) a Bizottság 2005/303/EK határozata (2005. március
31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen
anyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyezésének visszavonásáról,
c) a Bizottság 2005/487/EK határozata (2005. július 4.)
a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékle-
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tébe történõ felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
d) a Bizottság 2005/864/EK határozata (2005. december 2.) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról.”

2. §
Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet melléklete szerint módosul.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 1. számú melléklete B. részének 40. (cipermetrin), 43. (daminozid), 65. (endoszulfán), 80. (fenuron),
108. (indoxakarb), 130. (klórpirifosz), 131. (klórpirifosz-metil), 133. (klórtalonil), 134. (klórtoluron), 144.
(mankoceb), 145. (MCPA), 146. (MCPB), 155. (metilbromid), 156. (metiram), 172. (oxamil), 184. (pirimikarb),
208. (rimszulfuron), 220. (terbufosz), 227. (tiofanát-metil), 228. (tolilfluanid), 230. (triazamat), 233. (tribenuron-metil) és 240. (tritikonazol) sora.

4. §
Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2005/53/EK irányelve (2005. szeptember 16.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórtalonil,
klórtoluron, cipermetrin, daminozid és tiofanátmetil hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról,
b) a Bizottság 2005/54/EK irányelve (2005. szeptember 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tribenuron
hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról,
c) a Bizottság 2005/57/EK irányelve (2005. szeptember 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az MCPA és az
MCPB hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
d) a Bizottság 2005/72/EK irányelve (2005. október
21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórpirifosz,
klórpirifosz-metil, mankozeb, maneb és metiram hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról,
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e) a Bizottság 2006/5/EK irányelve (2006. január 17.) a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a varfarin hatóanyagként
való felvétele tekintetében történõ módosításáról,
f) a Bizottság 2006/6/EK irányelve (2006. január 17.) a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tolilfluanid hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
g) a Bizottság 2006. január 27-i 2006/10/EK irányelve
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a forklórfenuron és az
indoxakarb hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról,
h) a Bizottság 2006/16/EK irányelve (2006. február 7.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az oxamil hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról,
i) a Bizottság 2006/19/EK irányelve (2006. február 14.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az 1-metilciklopropén
hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról,
j) a Bizottság 2006/39/EK irányelve (2006. április 12.) a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klodinafop, a pirimikarb,
a rimszulfuron, a tolklofosz-metil és a tritikonazol hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
k) a Bizottság 2006/45/EK irányelve (2006. május 16.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a propoxikarbazon hatóanyag specifikációjának tekintetében történõ módosításáról,
l) a Bizottság 2006/76/EK irányelve (2006. szeptember
22.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórtalonil hatóanyag specifikációjára vonatkozó módosításáról,
m) a Bizottság 2004/248/EK határozata (2004. március
10.) az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ fel nem vételérõl, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról, valamint az ennek módosításáról szóló a
Bizottság 2004. április 28-i 835/2004/EK rendelete,
n) a Bizottság 2005/303/EK határozata (2005. március
31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen
anyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyezésének visszavonásáról,
o) a Bizottság 2005/487/EK határozata (2005. július 4.)
a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
p) a Bizottság 2005/864/EK határozata (2005. december 2.) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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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:
[Sorszám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

1

2

3

„78

77

Propoxikarbazon

Azonosító
számok
4
CAS-szám:
145026-81-9
CIPAC-szám:
655

IUPAC név
5
2-(4,5-dihidro-4-metil5-oxo-3-propoxi-1H1,2,4-triazol-1il)karboxamidoszulfonilbenzoesavmetil-észter

Tisztaság(1)
6
≥ 950 g/kg
(nátriumpropoxikarbazonban
kifejezve)

Hatálybalépés
időpontja

Az alkalmazás
határideje

A növényvédő
szerek
újraértékelésének határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások
11]
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
kockázatcsökkentő intézkedéseket kell
alkalmazni.”

7

8

9

10

2004.04.01.

2006.09.19.

2005.08.31.

2014.03.31.

3. Az R. 1. számú mellékletének „A.” része a következő 104–127. sorokkal egészül ki:
[Sorszám
1
„104.

EU
Nr.
2
102

Hatóanyag
megnevezése
3
klórtalonil

Azonosító
számok
4
CAS-szám:
1897-45-6
CIPAC-szám:
288

IUPAC név
5
tetraklór-izoftalonitril

Tisztaság(1)

Hatálybalépés
időpontja

6
7
985 g/kg
2006.03.01.
— hexaklórbenzol:
legfeljebb
0,04 g/kg
— dekaklórbifenil:
legfeljebb
0,03 g/kg

Az alkalmazás
határideje

A növényvédő
szerek
újraértékelésének határideje

Lejárat időpontja

8
2006.09.01.

9
2010.02.28.

10
2016.02.28.

Speciális előírások
11]
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.
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[Sorszám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság(1)

Hatálybalépés
időpontja

Az alkalmazás
határideje

A növényvédő
szerek
újraértékelésének 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.
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.
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.
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

105.

106.

107.

103

104

105

klórtoluron
(sztereokémiailag nem
megadott)

CAS-szám:
15545-48-9

cipermetrin

CAS-szám:
52315-07-8

daminozid

3-(3-klór-p-tolil)-1,1dimetil-karbamid

975 g/kg

2006.03.01.

2006.09.01.

2010.02.28.

2016.02.28.

2006.03.01.

2006.09.01.

2010.02.28.

2016.02.28.

CIPAC-szám:
332

(RS)-alfa-ciano-3900 g/kg
fenoxi-benzil (1RS)cisz-transz-3-(2,2diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát
(4 izomerpár : cisz-1,
cisz-2, transz-3,
transz-4)

CAS-szám:
1596-84-5

N-dimetilaminoszukcinamidsav

2006.03.01.

2006.09.01.

2010.02.28.

2016.02.28.

CIPAC-szám:
217

CIPAC-szám:
330

990 g/kg
Szennyező
anyagok:
— Nnitrozódimetilamin:
legfeljebb
2,0 mg/kg
— 1,1dimetilhidrazid:
legfeljebb
30 mg/kg
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[Sorszám

EU
Nr.
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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.
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.
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.
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-,

108.

109.

106

107

tiofanát-metil
(sztereokémiailag
nemmegadott)

CAS-szám:
23564-05-8

tribenuron

CAS-szám:
106040-48-6
(tribenuron)

CIPAC-szám:
262

CIPAC-szám:
546

110.

108

MCPA

CAS-szám:
94-74-6
CIPAC-szám: 2

dimetil 4,4′-(ofenilén)bisz(3tioallofanát)

950 g/kg

2006.03.01.

2006.09.01.

2010.02.28.

2016.02.28.

2-[4-metoxi-6-metil1,3,5-triazin-2il(metil)karbamoilszulfamoil]benzoésav

950 g/kg
2006.03.01.
(tribenuronmetilben
kifejezve)

2006.09.01.

2010.02.28.

2016.02.28.

4-klór-o-toliloxiecetsav

≥ 930 g/kg

2006.11.01.

2010.04.30.

2016.04.30.

2006.05.01.
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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.
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.
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.
A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként
való használata
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek

111.

109

MCPB

CAS-szám:
94-81-5

4-(4-klór-o-toliloxi)vajsav

≥ 920 g/kg

2006.05.01.

2006.11.01.

2010.04.30.

2016.04.30.

O,O-Dietil-O-(3,5,6triklór-2-piridil)tiofoszfát

≥ 970 g/kg 2006.07.01.
Az
O,O,O,Otetraetilditiopirofoszfát
(szulfotep)
toxikológiai
jelentőséggel
bíró
szennyezőanyagnak
bizonyult,
3 g/kg-os
maximális
szintet
állapítottak
meg rá.

2007.01.01.

2010.06.30.

2016.06.30.

O,O-dimetil-O-(3,5,6triklór-2-piridil)tiofoszfát

≥ 960 g/kg
Az
O,O,O,Otetrametilditiopirofoszfát
(szulfotep)

2007.01.01.

2010.06.30.

2016.06.30.

CIPAC-szám:
50

112.

112

klórpirifosz

CAS-szám:
2921-88-2
CIPAC-szám:
221

113.

113

klórpirifoszmetil

CAS-szám:
5598-13-0
CIPAC-szám:
486

2006.07.01.
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114.

114

maneb

CAS-szám:
12427-38-2
CIPAC-szám:
61

115.

115

mankoceb

CAS-szám:
8018-01-7
(előzőleg 806567-5)
CIPAC-szám:
34

mangánetilénbisz(ditiokabamát) (polimer)

mangán etilénbisz
(ditiokarbamát)
(polimer)komplex
cinksóval

Tisztaság(1)

Hatálybalépés
időpontja

6
7
és az
O,O,Otrimetil-O(3,5,6triklór-2piridinil)difoszforditi
oát
(szulfotepészter)
toxikológiai
jelentőségű
szennyezőanyagnak
bizonyult,
szennyezőanyagonként
5 g/kgos
maximális
szintet
állapítottak
meg.
> 860 g/kg 2006.07.01.
Az etiléntiokarbamid
gyártási
szennyezőanyag
toxikológiai
veszélyt
jelent, és
nem
haladhatja
meg a
maneb
tartalom
0,5 %-át.

> 800 g/kg 2006.07.01.
Az etiléntiokarbamid
gyártási
szennyezőanyag
toxikológiai
veszélyt
jelent, és
nem
haladhatja
meg a
mankoceb
tartalom
0,5 %-át.

2006/128. szám

Az alkalmazás
határideje

A növényvédő
szerek
újraértékelésének határideje

Lejárat időpontja

Speciális előírások

8

9

10
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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.
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.
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

2007.01.01.

2010.06.30.

2016.06.30.

2007.01.01.

2010.06.30.

2016.06.30.
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116

metiram

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.
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.
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.
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

116.

CAS-szám:
9006-42-2
CIPAC-szám:
478

cink ammónia
etilénbisz(ditiokarbamát) –
poli[etilénbisz(tiuramdiszulfid)]

> 840 g/kg 2006.07.01.
Az etiléntiokarbamid
gyártási
szennyezőanyag
toxikológiai
veszélyt
jelent, és
nem
haladhatja
meg a
metiram
tartalom
0,5 %-át.

2007.01.01.

2010.06.30.

2016.06.30.

117.

XX

varfarin

CAS-szám:
(RS)-4-hidroxi-3-(3≥ 990 g/kg
81-81-2
oxo-1-fenilbutil)
CIPAC-szám: 70 koumarin 3-(α-acetonilbenzil)-4hidroxikoumarin

2006.10.01.

2007.04.01.

2010.09.30.

2013. 09. 30.

118.

YY

tolilfluanid

CAS N 731-27-1 N-fluorodiklórmetil-tio- 960 g/kg
CIPAC N 275
N',N'-dimetil-N-ptolilszulfamid

2006.10.01.

2007.04.01.

2010.09.30.

2016.09.30.
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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.
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.
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.

119.

117

oxamil

CAS-szám:
23135-22-0
CIPAC-szám:
342

N,N-dimetil-2-metilkarbamoil-oxi-imino2-(metiltio)-acetamid

970 g/kg

2006.08.01.

2007.02.01.

2010.07.30.

2016.07.31.

120.

118

1-metilciklopropén
(e hatóanyag
számára nem
terveznek ISO
közhasználatú
nevet adni)

CAS-szám:
3100-04-7
CIPAC-szám
nincs
hozzárendelve

1-metilciklopropén

≥ 960 g/kg 2006.04.01.
Az 1-klór2-metilpropén és a
3-klór2-metilpropén
(a gyártás
során
keletkező
szennyeződések)
toxikológiailag
aggodalomra adnak
okot és a
technikai
tisztaságú
anyagban
való
előfordulásuk különkülön nem
haladhatja
meg a
0,5 g/kg-ot.

2006.10.01.

2007.09.30.

2016.03.31.
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121.

119

3
forklórfenuron

4
CAS-szám:
68157-60-8
CIPAC-szám:
633

5
1-(2-klór-4-piridinil)3-fenilkarbamid

6
≥ 978 g/kg

7
2006.04.01.

8
2006.10.01.

9
2007.09.30.

10
2016.03.31.

11]
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-klór2,3,4a,5-tetrahidro-4a(metoxikarbonil)indeno
[1,2-e][1,3,4]oxadiazin2-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- ≥ 950 g/kg 2007.02.01.
2-piridiloxi)-fenoxi](klodinafoppropionsav
propargilban
kifejezve)

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

3
pirimikarb

4
CAS-szám:
23103-98-2
CIPAC-szám:
231

5
2-dimetilamin-5,6dimetilpirimidin-4-il
dimetilkarbamát

6
≥ 950 g/kg

7
2007.02.01.

8
2007.08.01.

9
2011.01.31.

10
2017.01.31.

125.

127

rimszulfuron

CAS-szám:
122931-48-0
CIPAC-szám:
716

1-(4-6
dimetoxipirimidin-2-il)3-(3-etilszulfonil2-piridilszulfonil) urea

≥ 960 g/kg
(rimszulfuronban
kifejezve)

2007.02.01.

2007.08.01.

2011.01.31.

2017.01.31.

126.

128

tolkofosz-metil

CAS-szám:
57018-04-9
CIPAC-szám:
479

O-2,6-diklór-p-tolil
O,O-dimetil
foszforotioát O-2,6diklór-4-metilfenil
O,O-dimetil
foszforotioát

≥ 960 g/kg

2007.02.01.

2007.08.01.

2011.01.31.

2017.01.31.

Speciális előírások
11]
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.
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.
A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő
szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amennyiben az engedélyező
hatóság olyan kérelmet bírál
el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a tolklofoszmetilt 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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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(±)-(E)-5-(4klórbenzilidén)-2,2dimetil-1-(1H-1,2,4triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

≥ 950 g/kg

11]
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.
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.”

127.

129

tritikonazol

CAS-szám:
131983-72-7
CIPAC-szám:
652

2007.02.01.

2007.08.01.

2011.01.31.

2017.01.31.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
75/2006. (X. 19.) FVM
rendelete
az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

2006/128. szám
3. §

(1) Támogatási kérelemnek a támogatási rendelet
33. §-ának (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelem minõsül.
(2) A támogatási kérelem elbírálására és az ellenõrzésre
a támogatási rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A támogatási összeg 2007. március 31-ig kerül kifizetésre.
4. §

1. §
E rendelet alkalmazásában
a) agrár „de minimis” rendelet: az EK-Szerzõdés
87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezõgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelet;
b) anyajuh: az 1782/2003/EK rendelet 112. cikkének
a) pontjában meghatározott nõivarú juh;
c) regisztrált mezõgazdasági termelõ: az Európai Unió
közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz
kapcsolódó, nemzeti költségvetésbõl nyújtott kiegészítõ
támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott
agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl
szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
d) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ;
d) támogatási rendelet: az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 25/2006. (III. 31.)
FVM rendelet.

2. §
(1) E rendelet alapján anyajuh tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.
(2) A támogatás igénybevételére az az anyajuhot tartó
regisztrált mezõgazdasági termelõ jogosult, aki a támogatási rendelet 30. §-a szerint anyajuhtartási támogatásban
részesül.
(3) A támogatás mértéke 650 Ft/anyajuh. A támogatás a
támogatási rendelet 30. §-a szerinti támogatás alapját képezõ állatok után vehetõ igénybe.
(4) A támogatás regisztrált mezõgazdasági termelõnként, naptári évenként egy alkalommal nyújtható, és
összege nem haladhatja meg egy évre a 260 000 forintot,
de legfeljebb az ezer eurót, valamint az agrár „de minimis”
rendelet 3. cikk (2) bekezdés szerinti küszöbértéket.

(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás az agrár „de
minimis” rendelet hatálya alá tartozik.
(2) A mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm.
rendelet 5. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatási keretek túllépése esetén az MVH az igényelt támogatás összegét – az érintett regisztrált mezõgazdasági termelõnél a túllépés mértékével megegyezõen – csökkenti.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a támogatási rendelet 33. § (3) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az MVH a 11. § szerinti döntést legkésõbb 2006.
december 15-ig megküldi a mezõgazdasági termelõnek.”
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

III. rész HATÁROZATOK
Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
45/2006. (X. 19.) OGY
határozata
dr. Juhászné Lévai Katalin országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*
A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Juhászné
Lévai Katalin országgyûlési képviselõ mentelmi jogát
* A határozatot az Országgyûlés a 2006. október 16-i ülésnapján fogadta el.
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a Debreceni Városi Bíróság 75.B.1154/2006/2-I. számú
megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Pettkó András s. k.,

Podolák György s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Statisztikai Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzata*
TARTALOMJEGYZÉK
I.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JOGÁLLÁSA,
FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE

II.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÁLTALÁNOS
ADATAI

III.

A KSH BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓINAK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

IV.

A KSH VEZETÕINEK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
A KSH vezetõinek általános kötelezettségei és jogai
A KSH elnökének egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH elnökhelyettesének egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH statisztikai elnökhelyettesének különös joga
A KSH gazdasági elnökhelyettesének különös jogai és felelõssége
A KSH fõosztályvezetõjének (igazgatójának) egyéb jogai és
kötelezettségei
A KSH fõosztályvezetõ-helyettesének (igazgatóhelyettesének) egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH önálló osztályvezetõjének egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH osztályvezetõjének egyéb jogai és kötelezettségei

V.

A KSH SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS AZOK FELADATKÖREI
A. A KSH ELNÖKE KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
Az Elnöki Titkárság feladatköre
Az Ellenõrzési osztály feladatköre
Tervezési fõosztály
A Program- és erõforrás tervezési osztály feladatköre
A Teljesítménymérési és elemzõ osztály feladatköre

* A Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a
Központi Statisztikai Hivatal elnökének 11/2006. KSH utasítása adta ki. Az
utasítás hatálybalépésének napja a Statisztikai Közlönyben való közzététel
napja. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 72. § (1) bekezdése értelmében a miniszterelnök jóváhagyta.
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B. STATISZTIKAI ELNÖKHELYETTES FELÜGYELETE ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
Árstatisztikai fõosztály
A Fogyasztói árstatisztikai osztály feladatköre
A Külkereskedelmi árstatisztikai osztály feladatköre
A Termelõi árstatisztikai osztály feladatköre
Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai fõosztály
Az Életszínvonal-statisztikai felvételek osztály feladatköre
A Munkaügy-statisztikai osztály feladatköre
A Társadalmi rétegelemzés osztály feladatköre
Iparstatisztikai fõosztály
Az Éves adatgyûjtések osztály feladatköre
Az Évközi adatgyûjtések osztály feladatköre
Külkereskedelem-statisztikai fõosztály
A Termékforgalmi adatgyûjtési osztály feladatköre
A Termékforgalmi módszertani osztály feladatköre
A Szolgáltatás-külkereskedelmi osztály feladatköre
Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály
A Mezõgazdasági statisztikai osztály feladatköre
A Mezõgazdasági számlák osztály feladatköre
A Környezetstatisztikai osztály feladatköre
Nemzeti számlák fõosztály
Az Adatforrás-kezelõ osztály feladatköre
Az Ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM) osztály feladatköre
A Jövedelemszámla osztály feladatköre
A Termelési számla osztály feladatköre
Népességstatisztikai fõosztály
A Népszámlálási osztály feladatköre
A Népmozgalmi statisztikai osztály feladatköre
A Népességstatisztikai módszertani osztály feladatköre
Statisztikai kutatási és módszertani fõosztály
A Mintavételi és módszertani osztály feladatköre
Az Osztályozások és metainformációk osztálya feladatköre
A Statisztikai Szemle Szerkesztõségének (osztály) feladatköre
Szektorszámlák fõosztály
A Háztartási szektor számlák osztály feladatköre
A Kormányzati és nonprofit szektor számlák osztály feladatköre
A Tõkeszámla osztály feladatköre
Szolgáltatásstatisztikai fõosztály
A Belkereskedelmi és információstatisztikai osztály feladatköre
A Turizmus- és szállítás statisztikai osztály feladatköre
Társadalmi szolgáltatások statisztikai fõosztály
A Lakásstatisztikai osztály feladatköre
Az Egészségügyi statisztikai osztály feladatköre
A Szociális statisztikai osztály feladatköre
Az Oktatási, kulturális és K+F statisztikai osztály feladatköre
Elnökhelyettesi Titkárság
C. A GAZDASÁGI ELNÖKHELYETTES FELÜGYELETE ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
Adatgyûjtõ fõosztály
A Mezõgazdasági statisztikai osztály feladatköre
A Iparstatisztikai osztály feladatköre
A Kereskedelem statisztikai osztály feladatköre
A Gazdasági és üzleti szolgáltatások statisztikai osztály
feladatköre
A Népmozgalmi és társadalmi szolgáltatások statisztikai
osztály feladatköre
A Lakossági összeírási osztály feladatköre
Az Árstatisztikai osztály feladatköre
A Technikai osztály feladatköre
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Gazdálkodási fõosztály
A Költségvetési osztály feladatköre
A Központosított illetményszámfejtési osztály feladatköre
A Pénzügyi osztály feladatköre
A Számviteli osztály feladatköre
A Közbeszerzési osztály feladatköre
A Mûszaki és üzemeltetési osztály feladatköre
A Személyzeti és munkaügyi osztály feladatköre
Igazgatási és nemzetközi fõosztály
Az Igazgatási osztály feladatköre
A Jogi osztály feladatköre
A Nemzetközi osztály feladatköre
Az Oktatási osztály feladatköre
A Kommunikációs osztály feladatköre
A TÜK Iroda feladatköre
Informatikai fõosztály
A Gazdaságstatisztikai adatfeldolgozó osztály feladatköre
A Lakossági adatgyûjtések adatfeldolgozó osztály feladatköre
A Népmozgalmi- és egészségügyi adatfeldolgozó osztály
feladatköre
Az Adatgyûjtési koordinációs osztály feladatköre
Az Adatgyûjtés-szervezési és adat-elõkészítési fejlesztések osztály feladatköre
Az Elektronikus adatgyûjtési osztály feladatköre
A Regiszter osztály feladatköre
A Tájékoztatási rendszerfejlesztési osztály feladatköre
Az Alkalmazásfejlesztési osztály feladatköre
A Rendszertechnikai osztály feladatköre
A Rendszer-felügyeleti osztály feladatköre
Tájékoztatási fõosztály
Az Információszolgálat (osztály) feladatköre
A Tájékoztatási koordinációs és elemzõ osztály feladatköre
Az Adatgyûjtemények szerkesztõsége (osztály) feladatköre
A Területi tájékoztatási osztály feladatköre
Elnökhelyettesi Titkárság
Igazgatóságok
Az igazgatósági központ szervezeti felépítése
Az Integrált adatgyûjtések osztálya feladatköre
A Mezõgazdasági- és szolgáltatás-statisztikai osztály feladatköre
A Társadalomstatisztikai osztály feladatköre
A Tájékoztatási osztály feladatköre
A Titkársági osztály feladatköre

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
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A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
JOGÁLLÁSA, FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE
A Központi Statisztikai Hivatal jogállása
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kormányhivatal.
A KSH egyszemélyi felelõs vezetõje az elnök, akinek a
munkáját egy gazdasági és egy statisztikai elnökhelyettes
segíti.
A KSH feladata és hatásköre
A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény, és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, valamint a módosított 1/2003. (SK 7.) KSH határozattal kiadott alapító okirata határozza meg. Ennek alapján a KSH célja, hogy valósághû, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság
állapotáról és változásairól, az államhatalmi és a közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai
számára.
A KSH által végzett szakfeladatokhoz nem kapcsolódik
feladatmutató.
A KSH vállalkozói tevékenységet nem folytat, gazdálkodó szervezetben nem vesz részt. Az alaptevékenység ellátására biztosított kapacitásait a KSH eseti jelleggel kiegészítõ, kisegítõ tevékenység ellátására fordíthatja.
A KSH tevékenységének pénzügyi forrása:
– költségvetési támogatás
– saját bevételek
A KSH létszámkerete: 1496 fõ
A KSH felügyelete alatt álló intézmények
KSH Könyvtár és Levéltár [alapító okirata: a KSH elnökének 20/1999. (SK 2.) KSH határozata, módosította a
3/2005. (SK 5.) KSH határozat]
KSH Népességtudományi Kutató Intézet [alapító okirata: a KSH elnökének 22/1999. (SK 2.) KSH határozata,
módosította a 2/2005. (SK 4.) KSH határozat]
ECOSTAT KSH Gazdaságelemzõ és Informatikai Intézet [alapító okirata: a KSH elnökének 21/1999. (SK 2.)
KSH határozata, módosította az 1/2005. (SK 4.) KSH határozat]
A KSH önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely
az egyes intézményeknek, mint részben önálló költségvetési szerveknek – megállapodásban rögzített – gazdálkodási feladatait is ellátja.
A KSH-ban 141 szakmai tanácsadói és 57 szakmai fõtanácsadói cím adományozható.
A képzettségi pótlékra vonatkozó szabályokat az elnök
állapítja meg.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 6. számú függelék tartalmazza.
A KSH mûködésével kapcsolatos részletes szabályokat
jelen SzMSz-el összhangban elnöki rendelkezések határozzák meg.
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II.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
ÁLTALÁNOS ADATAI
A hivatal neve: Központi Statisztikai Hivatal
A hivatal nevének törvényben elfogadott rövidítése:
KSH
A KSH idegen nyelvû megnevezései:
angolul: Hungarian Central Statistical Office (HCSO)
franciául: Bureau Central de la Statistique de Hongrie
(BCSH)
németül: Ungarisches Statistisches Zentralamt (USZ)
A KSH székhelye: 1024 Budapest II., Keleti Károly u.
5–7.
A KSH alapító okiratának száma, kelte: 1/2003. (SK 7.)
KSH határozat, 2003. november 10.
módosította: a 3/2004. (SK 7.) KSH határozat.
A KSH azonosító számjelei:
a) a számlaszáma: MÁK (Magyar Államkincstár)
10032000-01456363
b) adószáma: 15302724-2-41 (a KSH ÁFA körbe tartozó adóalany)
c) tevékenységi körének statisztikai besorolása: 7511
általános közigazgatás
A KSH hivatalos lapja a Statisztikai Közlöny.

III.
A KSH BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓINAK
KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
A beosztott munkavállalók (a továbbiakban: dolgozó)
általános jogait és kötelezettségeit a Ktv. 38. § és az Mt.
103. § tartalmazza.
A KSH dolgozója
– feladatát közvetlen felettes vezetõje irányítása alatt
látja el. Ha felsõbb vezetõ közvetlenül ad utasítást a dolgozónak, a dolgozó köteles errõl a közvetlen felettes vezetõt
haladéktalanul tájékoztatni;
– feladatait a KSH érdekeit szem elõtt tartva, a jogszabályok, a KSH belsõ szabályozásai által meghatározott
módon és munkaköri leírásában rögzítettek szerint, a felettesétõl kapott utasítások, útmutatások alapján, a határidõ
betartásával köteles végrehajtani;
– gondoskodik a hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek érdemi döntésre való elõkészítésérõl, valamint a
döntések vezetõ utasítása szerinti végrehajtásáról;
– köteles a szakmai tudását és ismereteit a munkakörhöz szükséges követelményekhez igazodó szinten tartani,
a jogszabályokban vagy a munkáltató által elõírt képesítést
megszerezni;
– jogszabályban meghatározott kivétellel, köteles megõrizni a KSH mûködésével kapcsolatban tudomására jutott
információkat;
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– köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami a
KSH hátrányos megítéléséhez vezethet, vagy egyéb módon a KSH érdekeit kedvezõtlenül érintheti;
– közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyettesíteni munkatársát;
– felelõs a hivatali vagyon védelméért: a rendelkezésére bocsátott pénzügyi, infrastrukturális, valamint egyéb
eszközök rendeltetésszerû kezeléséért, megõrzéséért és
felhasználásáért;
– tevékenységéért fegyelmi és az Mt., a Ktv., a Ptk., és
a Közszolgálati Szabályzat elõírásai szerint – a munkajog
keretei között – anyagi felelõsséggel tartozik;
– jogosult az információra a KSH, és ezen belül a szervezeti egységek stratégiai céljairól, célkitûzéseirõl, a dolgozókat érintõ döntésekrõl;
– jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslattételre, vélemény-nyilvánításra a munkahelyével, munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben;
– jogosult megismerni a személyére vonatkozó, a
KSH-nál nyilvántartott adatokat, dokumentumokat.

IV.
A KSH VEZETÕINEK KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS JOGAI
A KSH vezetõi: –
–
–
–
–

elnök
elnökhelyettes
fõosztályvezetõ (igazgató)
önálló osztályvezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes (igazgatóhelyettes)
– osztályvezetõ

A KSH vezetõinek általános kötelezettségei és jogai
A KSH vezetõje:
– Felelõs a KSH stratégiájában, fejlesztési koncepciójában és éves munkaprogramjában megfogalmazott célok,
feladatok és a KSH érdekeinek minden törvényes eszközzel történõ, magas színvonalú érvényesítéséért.
– Irányítási jogköréhez kapcsolódóan utasítást ad, határidõket tûz ki, több beosztottat érintõ feladatkiadás esetén a munkavégzést koordinálja.
– Figyelemmel kíséri, ellenõrzi és értékeli a kiadott feladatokat és gondoskodik az értékelés eredményének
visszacsatolásáról.
– Döntési jogkört gyakorol a felelõsségi körébe tartozó, vagy oda utalt feladatok végrehajtása során annak érdekében, hogy a KSH céljait megvalósítsa.
– Feladatát a KSH tevékenységéhez kapcsolódó,
SzMSz-ben meghatározott munkamegosztáshoz igazodva
köteles ellátni.
– Vezetõi feladatait a szakmai elv és a KSH sajátosságainak figyelembevételével látja el.
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– Tevékenysége során köteles érvényre juttatni a jogszabályok, illetve a KSH belsõ szabályozásainak rendelkezéseit.
– Felelõs a KSH stratégiájának kidolgozásáért, annak
aktualizálásáért és végrehajtásáért, valamint a KSH feladatait érintõ egyéb tervek kialakításáért, aktualizálásáért,
módosításáért és végrehajtásáért.
– Felelõs az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP) és a KSH éves munkaprogramjának megtervezéséért, összeállításáért és megvalósításáért.
– Felelõs az ellátandó feladatokhoz szükséges erõforrások összeállításáért, megtervezéséért.
– Összhangot teremt a rendelkezésre álló erõforrások
és a teljesítendõ elvárások, a megvalósítandó eredmények
között.
– Kialakíttatja és mûködteti a felhasználókkal való
kapcsolattartás rendszerét.
– Felelõs az adatszolgáltatói teher méréséért, illetve az
adatszolgáltatói teher csökkentését érvényre juttatja az
adatgyûjtések tervezése során.
– Biztosítja a legjobb statisztikai gyakorlat és a minõségbiztosítási rendszer kritériumainak érvényre juttatását.
– Biztosítja a KSH mûködésének szakmai függetlenségét, döntéseinek szakszerûségét és pártatlanságát.
– A munkáltatói jogkörét a jogszabályokban, valamint
a KSH hatályos Közszolgálati Szabályzatában foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
– A közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeknél érvényre juttatja a KSH humánpolitikai céljait.
– Gyakorolja mindazon jogokat és ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a hivatal belsõ szabályzatai a hatáskörébe utalnak.
A KSH elnökének egyéb jogai és kötelezettségei
– Irányítja, és egyben felügyeli az elnökhelyettesek,
valamint a közvetlenül hozzá tartozó szervezeti egységek
vezetõinek tevékenységét.
– Képviseli a KSH-t külsõ szervek elõtt az erre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
– Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt és saját hatáskörében fenntartott ügyekben.
– Gyakorolja a szabályalkotási jogkört, ennek keretében statisztikai közleményt, elnöki utasítást, elõírást, határozatot ad ki.
– Utasításadási és aláírási jogköre – a jogszabályok keretei között – kiterjed a KSH-t érintõ minden kérdésre.
– Felelõs az OSAP összeállításáért, jóváhagyásra történõ benyújtásáért.
– Jóváhagyja a KSH stratégiai tervét.
– Jóváhagyja a KSH éves munkaprogramját, kiemelt
céljait és az egyes programokhoz tartozó erõforrásokat.
– Benyújtja a KSH költségvetési javaslatát.
– Felelõs a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásra történõ elõterjesztéséért.
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– Gondoskodik a belsõ ellenõrzés kialakításáról és mûködtetésérõl. Megteremti és biztosítja a belsõ ellenõrzés
feladatköri és szervezeti függetlenségét.
– Elõterjesztést tesz a köztársasági elnök által adományozható kitüntetésekre, illetõleg azok visszavonására,
Fényes Elek Emlékérmet és Kõrösy József Díjat adományoz, elnöki dicséretben és egyéb elismerésben részesít.
– Megállapítja az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztást.
– Általános minõsítõ jogkörrel rendelkezik (állam- és
szolgálati titok).
– Kinevezi a KSH folyóiratainak, a Statisztikai Szemlének, a Gazdaság és statisztikának és a Területi Statisztikának a fõszerkesztõit.
A KSH elnökhelyettesének egyéb jogai és kötelezettségei
– Az elnök távolléte esetén a feladatkörébe tartozó
ügyekben helyettesíti az elnököt.
– Az elnök felhatalmazása alapján képviseli a KSH-t.
– Összehangolja a felügyelete alá tartozó szervezeti
egységek munkáját, felelõs a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek programjainak koordinálásáért, a hatályos
belsõ szabályozás alapján engedélyezi új programok végrehajtását, meglévõ programok módosítását.
– Az elnök akadályoztatása esetén a tõle kapott felhatalmazás szerint aláírási jogosultságot gyakorol, illetve
aláírja mindazon ügyiratokat, amelyekre az elnöktõl felhatalmazást kap, valamint amire nézve a vezetõi hatásköre
kiterjed.
– A vonatkozó szabályok szerint állam- és szolgálati titok minõsítési joggal rendelkezik.
A KSH statisztikai elnökhelyettesének különös joga
Ellátja a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és az
ECOSTAT KSH Gazdaságelemzõ és Informatikai Intézet
felügyeletét.
A KSH gazdasági elnökhelyettesének különös jogai és
felelõssége
– Gondoskodik a gazdálkodás rendjének kialakításáról
és a gazdálkodás szabályainak betartásáról.
– Irányítja a KSH Fejezet költségvetése tervezésének
és zárszámadásának munkálatait.
– Feladatköréhez kapcsolódó irányítási jogkörében az
utasításadás joga a KSH egészére nézve megilleti. Ennek
keretében elnökhelyettesi leiratot adhat ki.
– Ellátja a KSH Könyvtár és Levéltár felügyeletét.
– Irányítja és felügyeli az informatikai biztonsági felügyelõ munkáját.

2006/128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A KSH fõosztályvezetõjének (igazgatójának) egyéb jogai és kötelezettségei
– A fõosztályvezetõ (igazgató) alapvetõ feladata szervezeti egységének irányítása.
– Közvetíti és képviseli az elnök, valamint a felügyeletet ellátó elnökhelyettes döntéseit a vezetése alá tartozó fõosztály felé.
– Irányítási jogköre keretében utasításadási jogkört
gyakorol, határidõket tûz ki, szükség esetén belsõ eljárási
rendet alakít ki, nyilvántartja a hatáskörében kiadott belsõ
rendelkezéseket.
– Irányítási jogköre keretében megszervezi és mûködteti a vezetése alá tartozó szervezeti egységek és KSH más
szervezeti egységei, valamint az esetlegesen érintett külsõ
szervek közötti együttmûködést, kapcsolatrendszert.
– Gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges információk átadásáról, a folyamatos munkavégzés feltételeinek megteremtésérõl.
– Döntései tekintetében beszámolási kötelezettsége
van az elnök, valamint a felügyeletet ellátó elnökhelyettesek felé.
– Felelõs más tárcák elõterjesztései és jogszabályai
szakmai tervezeteinek véleményezéséért.
– Képviseli a KSH-t azokon a tanácskozásokon, értekezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek a feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak.
– Aláírja mindazon ügyiratokat, amelyre az elnöktõl
vagy a felügyeletet ellátó elnökhelyettestõl felhatalmazást
kapott, illetve amire nézve a munkaköri leírásában rögzített hatásköre kiterjed.
– Szolgálati titok minõsítési joggal rendelkezik.
A KSH fõosztályvezetõ-helyettesének (igazgatóhelyettesének) egyéb jogai és kötelezettségei
– A fõosztályvezetõ (igazgató) távolléte vagy akadályoztatása esetén annak idõtartamára gyakorolja a fõosztályvezetõ (igazgató) jogkörét, és ellátja annak feladatait.
– Aláírja mindazon ügyiratokat, amelyre fõosztályvezetõtõl (igazgatótól) felhatalmazást kapott, valamint amire
nézve a munkaköri leírásában rögzített hatásköre kiterjed.
– Több fõosztályvezetõ-helyettes (igazgatóhelyettes)
esetén a fõosztályvezetõ (igazgató) teljes jogkörét távolléte esetén az általa kijelölt fõosztályvezetõ-helyettes (igazgatóhelyettes) gyakorolja.
– Gyakorolja a KSH osztályvezetõjének egyéb jogait
és kötelezettségeit, ha egyben osztályt is vezet.
A KSH önálló osztályvezetõjének egyéb jogai és kötelezettségei
– Jogai és kötelezettségei a fõosztályvezetõjével azonosak.
A KSH osztályvezetõjének egyéb jogai és kötelezettségei
– Az osztályvezetõ alapvetõ feladata osztályának szakmai irányítása és munkájának megszervezése.
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– Figyelemmel kíséri és értékeli az osztály dolgozóinak
szakmai tevékenységét.
– A szakmai feladatok hatékony ellátása érdekében,
megszervezi és koordinálja az osztály, mint munkaszervezet tevékenységét, közvetíti a munkával kapcsolatos információkat.
– Döntései tekintetében beszámolási kötelezettsége
van a fõosztályvezetõ felé.
– Felelõs a szervezeti egység hatáskörébe tartozó hivatali programok osztály-szintû megtervezéséért, koordinálásáért és megvalósításáért.
– A fõosztályvezetõ (igazgató) felhatalmazása alapján
képviseli a KSH-t tanácskozásokon, értekezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek a feladatkörébe tartozó
szakmai kérdésekkel foglalkoznak.
– Aláírási jogosultságát a munkaköri leírásában foglaltak szerint gyakorolja.

V.
A KSH SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS AZOK
FELADATKÖREI
A.
A KSH ELNÖKE KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
Az Elnöki Titkárság feladatköre
– Ellátja az elnökhöz érkezõ iratok ügyviteli feladatát,
koordinálja az ügyintézést,
– elõkészíti az elnök közszerepléseit, ellátja az ezzel
kapcsolatos koordinációs feladatokat,
– szervezi az elnök társadalmi kapcsolataival összefüggõ feladatokat, kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel és elõkészíti az ezzel kapcsolatos feladatokat,
– ellátja az elnök munkájához kapcsolódó protokoll
feladatokat,
– elkészíti az elnökégi munkamegbeszélések emlékeztetõit, figyelemmel kíséri a feladatok teljesítését,
– ellátja a Vezetõi Tanácsadó Testület titkársági feladatait.

Az Ellenõrzési osztály feladatköre
– A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló,
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a KSH Belsõ Ellenõrzési Kézikönyvében foglaltak szerint elkészíti a KSH kockázatelemzésen alapuló
stratégiai és éves ellenõrzési tervét,
– összesíti a KSH felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek ellenõrzési terveit, és gondoskodik – a KSH ellenõrzési tervével együtt – a pénzügyminiszter részére történõ
megküldésérõl,
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– szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény
ellenõrzéseket, informatikai rendszer ellenõrzéseket végez,
– megbízhatósági ellenõrzéseket folytat a KSH felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves elemi költségvetési beszámolóira irányulóan,
– szakmai felügyeletet lát el a KSH felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belsõ ellenõrzési tevékenysége
körében,
– koordinációs és módszertani feladatokat lát el a KSH
ellenõrzési rendszerének fejlesztése, egységes elvek szerinti mûködése érdekében,
– nyilvántartási rendszert mûködtet a belsõ ellenõrzések és a külsõ ellenõrzések dokumentumai tekintetében,
– biztosítja a külsõ ellenõrzõ szervek (ÁSZ, KEHI) és a
Pénzügyminisztérium részére az elõírt tárgykörökben és
tartalommal az adatszolgáltatást,
– elkészíti a KSH éves ellenõrzési beszámolóját, és a
KSH felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenõrzési beszámolói összesítésével együtt gondoskodik a
pénzügyminiszter részére történõ megküldésérõl,
– részt vesz az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési (ÁBPE) tárcaközi bizottság, valamint az ÁBPE-t támogató munkabizottságok munkájában, képviseli a
KSH-t.

Tervezési fõosztály
A Program- és erõforrás tervezési osztály feladatköre
– Koordinációs feladatok ellátása a KSH Stratégiájának összeállítása során, a Stratégiáról szóló éves jelentés
elkészítése,
– a Stratégiai Fejlesztési Tanács (SFT) munkájának
elõkészítése, az SFT adminisztrációs feladatainak ellátása,
konzultáció nyújtása a fejlesztési projektek irányításához,
mûködtetéséhez,
– a fejlesztési projektek monitoring-rendszerének mûködtetése, helyzetképek készítése a fejlesztési munkák aktuális feladatairól,
– a KSH makro BSC mutatószám-katalógusának karbantartása, a mutatók folyamatos nyomon követése és közzététele,
– a programtervezés koordinálása, a programtervezés
ügyrendjének meghatározása, a tervezés nómenklatúráinak karbantartása, felülvizsgálata, és a tervezéshez használt számítógépes alkalmazás mûködtetése,
– a hivatal éves Munkaprogramjának összeállítása a
szervezeti egységek tervei alapján, ennek során a Munkaprogram és a KSH költségvetési – pénzügyi tervének
összehangolása, egyeztetése,
– az évközben induló új programok, illetve módosítások nyilvántartása, módszertani segítségnyújtás a programgazda számára a változtatások megtervezéséhez,
– az Elektronikus Munkaidõ Nyilvántartási Rendszer
(EMU) mûködtetése,
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– adatszolgáltatás a Vezetõi Információs Rendszer
(VIR) felé.
A Teljesítménymérési és elemzõ osztály feladatköre
– A programok teljesítménymutatóinak kidolgozása a
szervezeti egységekkel együttmûködésben. A mérés, értékelés módszertanának kialakítása,
– folyamat-minõségbiztosítási rendszer bevezetése,
mûködtetése, az információk begyûjtése és rendszerezése,
dokumentálása,
– a szervezeti egységek teljesítményméréshez és folyamat-minõségbiztosításhoz kapcsolódó önértékelési, monitoring feladatainak meghatározása és koordinálása,
– a mutatók folyamatos figyelemmel kísérése a szervezeti egységekkel közösen kialakított szempontok alapján.
A kitûzött – elvárt teljesítmények (outputok), a minõség és
a felhasznált erõforrások viszonyának elemzése,
– a KSH gazdálkodási, erõforrás-felhasználási információinak átfogó elemzése, összefoglalók, rendszeres és
ad hoc vezetõi jelentések készítése, visszacsatolás a szervezeti egységek felé, különösen az általuk végzett monitoring feladatok eredményérõl,
– a Vezetõi Információs Rendszer (VIR) mûködtetése,
felügyelete, fejlesztése. Adatfogadás, a VIR portál tartalmának karbantartása.

B.
A STATISZTIKAI ELNÖKHELYETTES FELÜGYELETE
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
Árstatisztikai fõosztály
A Fogyasztói árstatisztikai osztály feladatköre
A fogyasztói árstatisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= a fogyasztói árindex és az ebbõl számított egyéb
árindexek elõállítása,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– az Európai Összehasonlítási Program (ECP) keretében a magyar adatok összeállítása.
A Külkereskedelmi árstatisztikai osztály feladatköre
A külkereskedelmi árstatisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
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– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtés tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– adatelõkészítés körében:
= törzsadat-állományok karbantartása,
= kérdõív adatainak rögzítése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= ár- és árfolyamindex, valamint volumenindex számítások végzése,
= adatbázisok fejlesztésének tervezése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
A Termelõi árstatisztikai osztály feladatköre
A termelõi árstatisztika (ipari, építõipari, üzleti szolgáltatások, mezõgazdasági árstatisztikák) területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtés tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– adatelõkészítés körében:
= törzsadat-állományok karbantartása,
= kérdõív adatainak rögzítése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= árindex számítások végzése,
= adatbázisok fejlesztésének tervezése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.

Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai fõosztály
Az Életszínvonal-statisztikai felvételek osztály feladatköre
A háztartások jövedelme, fogyasztása, vagyoni helyzete
vizsgálatára vonatkozó statisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= mintabecslés,
= a laekeni indikátorok elõállítása,
= részvétel a háztartási mikroszimulációs rendszer
mûködtetésében, fejlesztésében, a mikro-szimulációs kutatásokban,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
A Munkaügy-statisztikai osztály feladatköre
A munkaerõpiac-statisztika (foglalkoztatással, munkanélküliséggel, munkaerõ-piaci politikákkal, munkaerõ kereslettel, kínálattal, munkaidõvel, munkaidõ-kieséssel, ke-
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resettel, munkaerõköltséggel kapcsolatos statisztika) területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– adatelõkészítés,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= felvételek eredményeinek valorizálása,
= adatbázisba szervezése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
A Társadalmi rétegelemzés osztály feladatköre
A társadalmi rétegzõdésre, egyéb az életkörülményekre, az életminõségre, a lakossági idõfelhasználásra vonatkozó statisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– átfogó, szintetizáló elemzések a társadalom különbözõ rétegei életkörülményeinek elemzése (idõskorúak, fiatalok és nõk helyzetvizsgálata, szegénységvizsgálat),
– létminimum számítás,
– FEOR, ESeC osztályozások kezelése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= lakossági összeírások szakmai kollégiuma (LAK)
titkársági feladatainak ellátása.

Iparstatisztikai fõosztály
Az Éves adatgyûjtések osztály feladatköre
A gazdasági szervezetek demográfiája, éves teljesítménye és ráfordításai, valamint az ipar termékstatisztikája területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatellenõrzési szempontok kialakítása, specifikációk elkészítése,
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= adatbázisok fejlesztésének tervezése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= a vas- és acélstatisztika területén koordináció a
Magyar Vas- és Acélipari Egyesüléssel.
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Az Évközi adatgyûjtések osztály feladatköre
A gazdasági szervezetek demográfiája, havi, negyedéves teljesítménye és ráfordításai, az ipari termelés, rendelésállomány, valamint az építõipar-statisztika területén:
– módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatellenõrzési szempontok kialakítása, specifikációk elkészítése,
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= adatbázisok fejlesztésének tervezése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= az energiagazdálkodási statisztika területén koordináció az Energia Központ Kht.-val, és a Magyar
Energia Hivatallal.

Külkereskedelem-statisztikai fõosztály
A Termékforgalmi adatgyûjtési osztály feladatköre
A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika területén:
– adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– adatelõkészítés körében:
= törzsadat-állományok karbantartása,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= az adat-felülvizsgálati rend kialakítása és karbantartása, a hibagyanús tételek vállalati egyeztetése,
= kapcsolat a kiemelt adatszolgáltatókkal,
= a feldolgozott adatok ellenõrzése, javítása, jóváhagyása,
= adatbázis-fejlesztés tervezése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= a Vám- és Pénzügyõrséggel való együttmûködés
hivatali szintû koordinációja.
A Termékforgalmi módszertani osztály feladatköre
A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– az adatellenõrzési szempontok kialakítása és karbantartása,
– adatszolgáltatók felkészítése, módszertani tájékoztatás, ügyfélszolgálat, vállalatlátogatás, oktatás.
A Szolgáltatás-külkereskedelmi osztály feladatköre
A szállítási, kormányzati és az üzleti szolgáltatás-külkereskedelem statisztika területén:
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– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– adatelõkészítés,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.

Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály
A Mezõgazdasági statisztikai osztály feladatköre
A mezõgazdaság-, erdõgazdálkodás-, vadgazdálkodásés halászatstatisztika területein:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– az adatfeldolgozásokkal kapcsolatos mûveletek körében:
= az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= a mezõgazdasági statisztikai adatok térinformatikai feldolgozása, elemzése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
A Mezõgazdasági számlák osztály feladatköre
A mezõgazdasági számlarendszer (MSZR) számláinak
és a kapcsolódó mérlegeknek a kidolgozása keretében:
– az MSZR és a kapcsolódó mérlegek módszertani dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése, adatelõkészítés,
– a számlarendszer kidolgozásához kapcsolódó mérlegek összeállítása,
= az eredmények makrovalidálása, jóváhagyása,
– kapcsolódó környezeti számlák kidolgozása,
– a mezõgazdasági gazdaságok gazdaságtipológiájának kidolgozása,
– a mezõgazdaság állóeszköz-állományának, beruházásainak, készleteinek becslése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
A Környezetstatisztikai osztály feladatköre
A környezetstatisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
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– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= a környezeti számlák összeállítása,
= a környezetstatisztikai adatok térinformatikai feldolgozása, elemzése,
= a környezetstatisztikai adatbázis mûködtetése,
= a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos adatbázis
mûködtetése,
= az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
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– a termelési számlák összeállításának koordinálása,
– a termelési számlák módszertanának gondozása,
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás a fenti témakörökben,
– tájékoztatás és információszolgáltatás a fenti témakörökben.

Népességstatisztikai fõosztály
A Népszámlálási osztály feladatköre

Nemzeti számlák fõosztály
Az Adatforrás-kezelõ osztály feladatköre
A nemzeti számlákra vonatkozó statisztikai területen:
– a nemzeti számlák összeállításához igazgatási adatok
átvétele,
– feldolgozása, adatbázisba szervezése,
– az adatbázisok gondozása és fejlesztése.
Az Ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM) osztály feladatköre
A nemzeti számlákon belül:
– a forrás-felhasználás táblák és az ÁKM táblák összeállítása,
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– tájékoztatás, információszolgálat,
– speciális feladatok körében:
= súlyozott átlagos áfakulcs számítása.
A Jövedelemszámla osztály feladatköre
A nemzeti számlák szakstatisztikai területen belül:
– a jövedelemelosztási számla összeállításának koordinálása,
– a pénzügyi vállalatok szektor termelési és jövedelemelosztási számláinak összeállítása,
– a pénzügyi vállalatok éves gazdaságszerkezeti statisztikáinak összeállítása,
– a külföldi mûködõ tõke és a külföldi érdekeltségû
vállalkozások adatainak összeállítása,
– a külföldi számla összeállítása,
– a területi GDP számítása,
– tájékoztatás és információszolgáltatás a fenti témakörökben,
– módszertan dokumentálása, bemutatása, fejlesztése,
nemzetközi kapcsolattartás a fenti témaköröket érintõen.
A Termelési számla osztály feladatköre
A nemzeti számlák szakstatisztikai területen belül:
– a nem pénzügyi vállalati szektor termelésének mérése,

A népességstatisztikán belül a népesség demográfiai,
vallási, nemzetiségi, iskolázottsági, foglalkozási összetételének, háztartás- és családstruktúrájának, a lakásállomány jellemzõinek összeírása és feldolgozása területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, a népszámlálás, mikrocenzus tervezése, elõkészítése,
– a közigazgatási és területi változások nyomon követése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– a Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, a Helységnévkönyv és a Helységnévtár
szerkesztése,
– történeti statisztikai idõsorok összeállítása,
– speciális feladatok körében:
= a népszámlálási irattárak kezelése,
= intézeti regiszter létrehozása, karbantartása.
A Népmozgalmi statisztikai osztály feladatköre
A népességstatisztikán belül, a népmozgalmi statisztikai
területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatátvétel, adatgyûjtések szervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= a népességszám továbbszámítása,
= integrált migrációs adatbázis karbantartása,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
A Népességstatisztikai módszertani osztály feladatköre
A népesség-, népmozgalmi statisztika területén:
– adatfelvételi, adatátvételi módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere,
kapcsolattartás,
– adatgyûjtések, népszámlálás, mikrocenzus szervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveleteken belül
= az adatfeldolgozás szabályainak specifikálása,
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= az adatpótlás (imputálás) szabályainak meghatározása,
= munkatáblák adattartamának meghatározása,
– speciális feladatok körében:
= papíralapú és digitális számlálókörzeti mélységû
térképek kezelése, karbantartása, az adatok térségi
ábrázolása,
= a címállomány, címregiszter, országregiszter karbantartása.

Statisztikai kutatási és módszertani fõosztály
A Mintavételi és módszertani osztály feladatköre
– A reprezentatív megfigyelések mintavételi tervének
kialakítása, a teljeskörûsítés és a hibaszámítás módszereinek kidolgozása, nemzetközi együttmûködés,
– az adatfelvétel folyamatához (adatgyûjtés-tervezés,
adatelõkészítés, adatfeldolgozás) kapcsolódó módszerek
fejlesztése az egységesség és az összehangoltság megteremtése, a módszerekre vonatkozó standardok és ajánlások kidolgozása, az alkalmazásukra vonatkozó tanácsadás, tervezett ellenõrzés, nemzetközi együttmûködés,
– matematikai statisztikai módszerek kidolgozása, alkalmazása, fejlesztése, dokumentálása és alkalmazásának
ellenõrzése, tanácsadás,
– statisztikai módszertani elemzések, mikroszimuláció,
– a statisztikai tevékenység minõségirányítási rendszerének kialakítása, fejlesztése, nemzetközi együttmûködés,
– a népesedéspolitika hatékonyságát mérõ indikátorok
elemzése,
– integrált társadalmi jelzõszámrendszer kialakítása,
fejlesztése,
– speciális feladatok körében:
= módszertani szakmai kollégium titkársági feladatainak ellátása.
Az Osztályozások és metainformációk osztálya feladatköre
– A fogalmak, osztályozások, nomenklatúrák rendszereinek, a statisztikai tevékenység módszertani dokumentációjának tervezése, fejlesztése és koordinálása, a karbantartás, alkalmazás felügyelete és koordinálása,
– a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR), a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO), a szolgáltatások jegyzéke (SZJ), szakmakódok jegyzéke és más, több
szakmai területet érintõ osztályozások gondozása, az alkalmazással kapcsolatos tanácsadás,
– a GFO és a szakmakódok jegyzéke szerinti besorolási
állásfoglalások kiadása, valamint a statisztikai osztályozásokkal kapcsolatos besorolási állásfoglalások, felülvizsgálati kérelmek elbírálása.

2006/128. szám

A Statisztikai Szemle Szerkesztõségének (osztály) feladatköre
– A Statisztikai Szemle címû folyóirat tartalmi és technikai szerkesztése, nyomdai elõkészítése, kiadásával kapcsolatos feladatok összehangolása,
– folyóirat-, hír- és cikkcsere bonyolítása külföldi és
hazai szervezetekkel, folyóirat-szerkesztõségekkel,
– a Gazdaság és Statisztika címû folyóirat technikai
szerkesztése,
– a Területi Statisztika címû folyóirat technikai szerkesztése,
– szak- és tankönyvek szakmai felügyelettel történõ kiválasztása, lektorálása, kéziratának megszerkesztése, az
erre irányuló szerzõdések megkötése,
– kapcsolattartás a statisztikai tudomány képviselõivel.

Szektorszámlák fõosztály
A Háztartási szektor számlák osztály feladatköre
A nemzeti számlákon belül a bruttó hazai termék felhasználása és a háztartási szektor számlák területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– számlák összeállításához adatok átvétele, összegyûjtése,
– számlák összeállítása,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= a súlyozott átlagos áfakulcs alapú befizetéshez a
háztartások fogyasztására jutó átlagáfakulcs meghatározása.
A Kormányzati és nonprofit szektor számlák osztály feladatköre
A nemzeti számlákon belül a kormányzati és a háztartásokat segítõ nonprofit intézmények szektora számlái területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– számlák összeállításához adatok átvétele, összegyûjtése,
– számlák összeállítása,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= a folyó áras termékadók és támogatások meghatározása, az egyéb termelési adók és támogatások
éves adatainak szektoronkénti kidolgozása,
= a PPP (Public Private Partnership) programok statisztikai besorolásának vizsgálata,
= az EDP jelentés elkészítése körében a KSH hatáskörébe tartozó részének összeállítása.
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A Tõkeszámla osztály feladatköre
A nemzeti számlákon belül az állóeszköz-statisztika,
készletstatisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– számlák összeállításához adatok átvétele, összegyûjtése,
– a tõkeszámla és a vagyonmérleg összeállítása a nem
pénzügyi eszközök körére,
– adatok összeállítása,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.

Szolgáltatásstatisztikai fõosztály
A Belkereskedelmi- és információstatisztikai osztály feladatköre
A belkereskedelem és az információstatisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtés szervezése,
– adatelõkészítés az információstatisztikai adatgyûjtések esetében,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= az adatbázisok fejlesztésének és karbantartásának
tervezése, rendszeres feltöltése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
A Turizmus- és szállítás statisztikai osztály feladatköre
A szállítás-, közlekedés- és turizmusstatisztikai területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtés szervezése,
– adatelõkészítés a szállításstatisztikai adatgyûjtések
esetében,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= az adatbázisok fejlesztésének és karbantartásának
tervezése, az adattárház és tájékoztatási adatbázis
tervezése, fejlesztése, rendszeres feltöltése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
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Társadalmi szolgáltatások statisztikai fõosztály
A Lakásstatisztikai osztály feladatköre
A lakásstatisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= az adatátvételek esetében kapcsolattartás az adatszolgáltatókkal, valamint teljesség és minõség-ellenõrzés, mikrovalidálás is,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= a lakásépítési költségindex számítása,
= a lakásindikátor rendszer fejlesztése, folyamatos
karbantartása,
= a lakásstatisztikai adatbázis gondozása.
Az Egészségügyi statisztikai osztály feladatköre
Az egészségügy-statisztika területén:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= az adatátvételek esetében kapcsolattartás az adatszolgáltatókkal, valamint teljesség és minõség-ellenõrzés, mikrovalidálás is,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= a Nemzeti Egészségügyi Számlák összeállítása,
= a NESZ szakértõk tevékenységének koordinálása,
= az egészségügyi szolgáltatók regiszterének karbantartása.
A Szociális statisztikai osztály feladatköre
A szociális ellátás, igazságszolgáltatás és a nonprofit
szervezetek statisztikája területén:
– módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése, adatelõkészítés,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= az adatátvételek esetében kapcsolattartás az adatszolgáltatókkal, valamint teljesség és minõség-ellenõrzés, mikrovalidálás is,

9490

MAGYAR KÖZLÖNY

– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= a nonprofit regiszterrel kapcsolatos feladatok elvégzése, a szektor gazdasági teljesítményének statisztikai megfigyelése, szatellitszámla kidolgozása,
= a szociális szolgáltatást végzõ szervezetek regiszterének kialakítása, karbantartása,
= a szociális védelem statisztikai rendszerének
(ESSPROS) összeállítása.
Az Oktatási, kulturális és K+F statisztikai osztály feladatköre
Az oktatásstatisztika, kultúrstatisztika, sportstatisztika,
kutatás-fejlesztés és innováció statisztika területein:
– szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
– felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések tervezése,
– adatgyûjtések szervezése,
– adatelõkészítés,
– adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
= adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
= az adatátvételek esetében kapcsolattartás az adatszolgáltatókkal, valamint teljesség és minõség-ellenõrzés, mikrovalidálás is,
– tájékoztatás és információszolgáltatás,
– speciális feladatok körében:
= regiszter kialakítása, karbantartás.

Elnökhelyettesi Titkárság
Az Elnökhelyettesi Titkárság az elnökhelyettes munkáját közvetlenül segítõ operatív feladatok ellátását végzi.
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– adatgyûjtések szervezése és végrehajtása,
– adatelõkészítés,
– speciális feladatok körében:
= a regiszter-karbantartó adatgyûjtések elvégzése,
= számjelkiadás, számjellel kapcsolatos információk
megadása, ügyfélszolgálat.
A Kereskedelem statisztikai osztály feladatköre
A kereskedelemstatisztika, és ebben az ágazatban a beruházás-statisztika, az anyagstatisztika és az intézményi
munkaügyi statisztika területén:
– adatgyûjtések szervezése és végrehajtása,
– adatelõkészítés.
A Gazdasági és üzleti szolgáltatások statisztikai osztály
feladatköre
A vendéglátás és idegenforgalomi statisztika, a szállításstatisztika, az üzleti és egyéb szolgáltatások, a pénzügystatisztika, információstatisztika, a megfelelõ ágazatokban
a beruházás-statisztika, és az intézményi munkaügyi statisztika területén:
– adatgyûjtések szervezése és végrehajtása,
– adatelõkészítés.
A Népmozgalmi és társadalmi szolgáltatások statisztikai osztály feladatköre
A népmozgalomi, az egészségügyi, a szociális, az igazságügyi, az oktatásstatisztika, a kommunális ellátottság, a
környezetvédelem és vízgazdálkodás, a lakásstatisztika, a
közigazgatási statisztika, a társadalmi- és nonprofit szervezetek statisztikája területén:
– adatgyûjtések szervezése és végrehajtása,
– adatelõkészítés.
A Lakossági összeírási osztály feladatköre

C.
A GAZDASÁGI ELNÖKHELYETTES FELÜGYELETE
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
Adatgyûjtõ fõosztály
A Mezõgazdasági statisztikai osztály feladatköre
A mezõgazdaság-, erdõgazdálkodás-, vadgazdálkodás-,
halászatstatisztika területén:
– adatgyûjtések szervezése és végrehajtása,
– adatelõkészítés.
Az Iparstatisztikai osztály feladatköre
Az ipari, építõipari statisztika, és ezekben az ágazatokban a beruházás-statisztika, az anyagstatisztika és az intézményi munkaügyi statisztika területén:

A háztartások költségvetésének felmérése, az életmód-életkörülmények, a lakossági munkaerõ-felvételek
területén:
– adatgyûjtések szervezése és végrehajtása,
– adatelõkészítés.
Az Árstatisztikai osztály feladatköre
– A fogyasztói árösszeírás szervezése és végrehajtása,
adatelõkészítés,
– az összeírók szervezése, képzése, szakmai irányítása,
ellenõrzése.
A Technikai osztály feladatköre
– Technikai feltételek biztosítása,
– az adat-elõkészítõ tevékenység alkalmazástechnikai
feladatainak elvégzése.
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Gazdálkodási fõosztály

A Költségvetési osztály feladatköre
– A következõ évi költségvetés-tervezés fejezeti irányelveinek kidolgozása, a Fejezethez tartozó intézmények
költségvetés-tervezésének irányítása, a Fejezet felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetésének
jóváhagyása,
– a KSH fejezeti kezelésû elõirányzatok és a Fejezet
költségvetési javaslatának elkészítése,
– a KSH Fejezet stratégiai (3 éves) költségvetési javaslatának elkészítése,
– közremûködés a létszám- és bérgazdálkodás szabályozására vonatkozó koncepciók, fejezeti szintû szabályozások, utasítások elõkészítésében, a szabályszerû gazdálkodás követelményeinek érvényesítésében,
– a KSH Fejezethez tartozó költségvetési szerveknél a
költségvetés végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a KSH vezetésének rendszeres tájékoztatása a Fejezet költségvetési helyzetérõl,
– a hatáskörébe tartozó elõirányzat-módosítások megtétele, intézkedés az elõirányzat-maradványok rendezésérõl,
– a KSH éves fejezeti kezelésû elõirányzata felhasználására vonatkozó szabályzat jogszabályi elõírás szerinti elkészítése,
– a pénzügyminiszter irányelveinek figyelembevételével a KSH Fejezethez tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészítésére vonatkozó utasítás kiadása, a Fejezet és a fejezeti
kezelésû elõirányzatok zárszámadásának elkészítése,
– a KSH fõosztályai által a KSH felügyelete alá tartozó
intézményeknél elrendelt feladatok pénzügyi utasításainak elõzetes ellenjegyzése,
– az állami szervekhez intézett költségvetési, pénzügyi
kihatású elõterjesztések elkészítése, a KSH-hoz érkezõ
ilyen jellegû tervezetek véleményezése,
– a KSH Fejezethez tartozó költségvetési szerv(ek)
törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos intézkedések,
– javaslattétel a felügyeleti jellegû költségvetési ellenõrzési vizsgálati programok összeállításához.
A Központosított illetményszámfejtési osztály feladatköre
– A személyi juttatások központosított számfejtéséhez
szükséges adatok rögzítése, ellenõrzése, kifizetések teljesítése,
– a családtámogatási és társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatok ellátása, a kifizetések számfejtéséhez szükséges adatok rögzítése, a rögzített adatok ellenõrzése, kifizetések teljesítése,
– a foglalkoztatókra elõírt társadalombiztosítási,
egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási nyilvántartások
vezetése, ellenõrzése, bevallások és befizetési kötelezettségek teljesítése,
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– a központosított illetményszámfejtés gazdálkodónkénti magánnyugdíj-pénztári, önkéntes kölcsönös biztosító- és egészségpénztári tagdíj levonással, megfizetéssel,
bevallással kapcsolatos adatszolgáltatás adatainak rögzítése, ellenõrzése, a magánnyugdíj-pénztár választással kapcsolatos nyilatkozatok rögzítése, az adatszolgáltatás adatainak ellenõrzése,
– a személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátása,
– a Központosított Illetményszámfejtési Rendszer adataiból információ- és adatszolgáltatás teljesítése (Magyar
Államkincstár, felügyeleti szerv, Vezetõi Információs
Rendszer),
– a számfejtett személyi juttatások alapján esedékes befizetési kötelezettségek teljesítése,
– a fõkönyvi könyvelés részére bérfeladás készítése,
adatainak egyeztetése,
– a KSH felügyelete alá tartozó intézményekkel kötött
megállapodásokban meghatározott illetmény-számfejtési
feladatok ellátása.
A Pénzügyi osztály feladatköre
– Elemi költségvetésre vonatkozó javaslat összeállítása, ennek során az elemi költségvetés egyes elõirányzatainak éves Munkaprogramjával történõ egyeztetése, összehangolása,
– az intézményi hatáskörû elõirányzat-módosítások benyújtása a Magyar Államkincstár részére,
– a Magyar Államkincstárnál vezetett keretszámlák
forgalmának bonyolítása,
– gazdálkodási jogkörök gyakorlása, kötelezettségvállalások teljes körû nyilvántartása,
– az árubeszerzésekhez, beruházásokhoz, felújításokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok
ellátása,
– szállítók, vevõk, adósok nyilvántartása, fizetési kötelezettségek határidõre történõ teljesítése,
– ÁFA-nyilvántartás vezetése, adóbevallások benyújtása,
– házipénztár mûködtetése, pénztárellenõri feladatok
ellátása,
– költségvetési beszámoló szöveges indoklásának elkészítése,
– a lakásépítési, vásárlási kölcsönök folyósításának bonyolítása, törlesztések teljesítésének ellenõrzése, az erre a
célra az OTP-nél vezetett számla forgalmának bonyolítása,
– készletraktározási feladatok – bevételezések, kiadások, raktári nyilvántartás, felelõsségi nyilatkozatok – megszervezése, ellenõrzése,
– a KSH felügyelete alá tartozó intézményekkel kötött
megállapodásokban meghatározott pénzügyi feladatok ellátása.
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A Számviteli osztály feladatköre
– A KSH könyvvezetési teendõinek ellátása, féléves,
éves költségvetési beszámolójának, mérlegjelentéseinek
elkészítése,
– leltározás, selejtezés, felesleges vagyontárgyak értékelésének elõkészítése, végrehajtása, leltározás kiértékelése,
– analitikus nyilvántartások adatainak egyeztetése a fõkönyvi nyilvántartás adataival,
– a KSH felügyelete alá tartozó intézményekkel kötött
megállapodásokban meghatározott számviteli feladatok
ellátása.
A Közbeszerzési osztály feladatköre
– A KSH éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése,
– a közbeszerzési eljárást kezdeményezõ szervezeti
egységgel és a háttérintézményekkel együttmûködve a
közbeszerzési eljárások elõkészítése, lefolytatása, írásban
történõ dokumentálása, közzétételi feladatok elvégzése,
– a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá
tartozó kiemelt termékek beszerzése, e-közbeszerzés alkalmazása,
– a KSH éves beszerzéseirõl – külön jogszabályban meghatározott minta alapján – éves statisztikai összegzés készítése és megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részére.
A Mûszaki és üzemeltetési osztály feladatköre
– Beruházások, felújítások mûszaki lebonyolítása, koordinálása,
– a KSH dolgozói elhelyezésére szolgáló épületek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
– a KSH gépjármûparkjával kapcsolatos feladatok intézése,
– a szakhatósági (építési, tûzoltósági, önkormányzati,
munkavédelmi, ÁNTSZ stb.) engedélyeztetési feladatok
ellátása,
– a KSH biztonságtechnikai feladatainak ellátása,
– a KSH Munka- és Tûzvédelmi Szabályzatának elkészítése és aktualizálása, a KSH-ra háruló munka- és tûzvédelmi feladatok koordinálása, a munkavédelmi oktatás
megszervezése és az oktatásban részt vett munkatársak
nyilvántartása,
– a KSH napi postaforgalmával kapcsolatos feladatok
ellátása,
– az õrzõ-védõ, a takarítási, a portaszolgálati és a gondnoki feladatok megszervezése, felügyelete és koordinálása,
– a KSH központi szervezeti egységeinél az irattári
anyagok kezelése, az Iratkezelési szabályzat kidolgozása
és aktualizálása,
– a KSH felügyelete alatt álló intézményekkel kötött
megállapodásokban meghatározott mûszaki feladatok ellátása.
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A Személyzeti és munkaügyi osztály feladatköre
– A KSH személyi állományára és a KSH elnöke által
felügyelt intézmények vezetõire vonatkozó személyügyi
feladatok, adatszolgáltatások és nyilvántartási feladatok
(Közigazgatás Köztisztviselõinek Adatrendszere, létszámjelentések stb.) ellátása,
– a közszolgálati jogviszony, a munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével (kinevezés, kinevezés módosítása, felmentés, vezetõi megbízás) és a megbízásos jogviszony létesítésével kapcsolatos személyügyi
és munkaügyi feladatok ellátása,
– a központilag meghatározott életpálya-tervezési, elõmeneteli, karrierépítési, képzési, vizsgáztatási, minõsítési
és munkaértékelési rendszer egyénre szabott nyilvántartási és adminisztrációs feladatainak ellátása,
– címek, kitüntetések és egyéb elismerések adományozásának elõkészítése, lebonyolítása,
– a munkaköri követelmények, munkaköri leírások
egységes rendszerének kialakítása és gyakorlati alkalmazásának biztosítása,
– a tartalékállománnyal, az üres álláshelyekkel és a pályáztatással kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása,
– az összeférhetetlenséggel és a vagyonnyilatkozat-tétellel és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos ügyek intézése,
– a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása, különös tekintettel a béren kívüli juttatási
rendszer (cafeteria) mûködtetésével, a szociális és jóléti
feladatokkal kapcsolatos teendõkre,
– a MÁV-igazolványok kiadásával és cseréjével kapcsolatos feladatok ellátása.

Igazgatási és nemzetközi fõosztály
A fõosztályvezetõ a KSH titokvédelmi felügyelõje, aki
irányítja és ellenõrzi a titokvédelmi feladatok végrehajtását és gondoskodik az ellenõrzés végrehajtásáról.
Az Igazgatási osztály feladatköre
– Az éves Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
összeállításának szervezése, a vonatkozó elõterjesztések
elkészítése, az OSAP közzététele,
– a KSH önkéntes adatgyûjtési tervének összeállítása,
– a hivatalos statisztikai szolgálat szervei statisztikai
tevékenységének összehangolása, idõszakonkénti szakmai áttekintése az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe
elvei érvényesülésének ellenõrzésével,
– az adatgyûjtések dokumentációjának nyilvántartása,
– az Országos Statisztikai Tanács titkársági feladatainak ellátása,
– a KSH-ba beérkezõ tárca-elõterjesztések, jogszabálytervezetek szakmai véleményeztetése, az államtitkári értekezletek és a Gazdasági Kabinet ülésanyagaihoz a KSH álláspontjának kialakítása,
– a hivatali éves Adatgyûjtési-feldolgozási ütemterv
összeállítása, folyamatos karbantartása, az ütemterv vég-
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rehajtásának figyelemmel kísérése az Informatikai fõosztállyal együttmûködve,
– a vonatkozó jogszabályok és a KSH belsõ szabályozása alapján felelõs a közérdekû adatok nyilvánosságának
biztosításáért.
A Jogi osztály feladatköre
– Az elnök jogkörében kiadásra kerülõ szabályozások
jogi megfogalmazása,
– az OSAP elõterjesztés kivételével a KSH feladataihoz kapcsolódó jogszabálytervezetek összeállítása, benyújtása,
– a KSH szerzõdéseinek elkészítése, külön hivatali szabályozás szerinti véleményezése, ellenjegyzése,
– a KSH jogi képviseletének ellátása peres és peren kívüli eljárásokban, jogi tanácsadás,
– a közszolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó személyés munkaügyi feladatokkal összefüggõ jogi kérdések megoldása,
– a KSH kezelésében lévõ ingatlanokkal kapcsolatos
jogi feladatok ellátása,
– a KSH dolgozók lakásszerzési támogatási kérelmeivel kapcsolatos jogi feladatok elvégzése,
– az európai uniós tagságból eredõ jogharmonizációs,
notifikációs feladatok ellátása,
– az elnök hatáskörébe tartozó szakértõi engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása,
– adatvédelmi felelõsi feladatok ellátása,
– a Statisztikai Közlöny, valamint a KSH Tájékoztató
szerkesztése.

9493

tali karrierépítési, mobilitási, pályáztatási) fejlesztése, mûködtetése,
– a köztisztviselõk központilag meghatározott életpálya-tervezési, elõmeneteli, karrierépítési, minõsítési és
munkaértékelési rendszerének hivatali megismertetése,
mûködtetése és KSH-specifikus elemeinek fejlesztése,
– a dolgozókkal szemben támasztott teljesítménykövetelmények részét képezõ képzési célok meghatározása,
– a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos képzési,
vezetõképzési feladatok koordinálása és végrehajtása, a
képzési támogatási kérelmek döntésre történõ elõkészítése, a közigazgatási vizsgák rendszerének mûködtetése,
– a hivatali képzési és továbbképzési tervek kialakításának irányítása, végrehajtásának szervezése és ellenõrzése,
– a statisztikai szakképesítések szakmai felügyelete,
tartalmi fejlesztése.
A Kommunikációs osztály feladatköre
– Kidolgozza a belsõ kommunikációs terveit és szervezi azok megvalósítását,
– mûködteti a KSH belsõ kommunikációjának fórumait, méri a belsõ kommunikáció hatékonyságát,
– sajtófigyelést, sajtóelemzést készít,
– szerkeszti és mûködteti a KSH intranet rendszerét és
a Grafikon újságot,
– megszervezi a kiemelt hivatali rendezvényeket,
– felügyeli a KSH konferenciatermeinek igénybevételét, a rendezvények lebonyolítását.
A TÜK Iroda feladatköre

A Nemzetközi osztály feladatköre
– Szervezi a KSH nemzetközi szakmai kapcsolatait
= az Európai Statisztikai Rendszer különbözõ fórumaival, különös tekintettel az Európai Unió statisztikai hivatalának, az EUROSTAT-nak szerveivel,
= a Tanács mellett mûködõ Statisztika Munkacsoporttal,
= a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, OECD, IMF,
ISI stb.), és
= a nemzeti statisztikai hivatalokkal,
= a KSH munkatársai nemzetközi rendezvényeken,
külföldi képzéseken való részvételét,
= a hazai nemzetközi rendezvényeket,
– közremûködik az EU Grant pályázatok és a nemzetközi projektek kidolgozásában és a pályázati és végrehajtási szabályok betartásának figyelemmel kísérése,
– összeállítja a KSH nemzetközi utazási tervét,
valamint szervezi a KSH dolgozók külföldi kiküldetését.
Az Oktatási osztály feladatköre
– A KSH belsõ képzési rendszerének fejlesztése, mûködtetése,
– a KSH egységes humán erõforrás-fejlesztési rendszerének (kiválasztási, életpálya-tervezési, központi és hiva-

– A KSH-ba érkezõ, és ott készült minõsített iratok érkeztetése, átvétele, átadása. Iktatókönyvek, TÜK segédletek kiadása, REBISZ Állami Futárszolgálat, MEH futárszolgálat fogadása,
– az államtitkot és a szolgálati titkot tartalmazó iratok
iktatása, nyilvántartása, õrzése, TÜK dokumentáció (irattár) kezelése. Megõrzési és selejtezési jegyzõkönyvek átvezetése,
– TÜK iratok ellenõrzése, célellenõrzés. A titokvédelmi felügyelõ részére beszámoló jelentés készítése,
– T-kezelõkkel konzultálás, vizsgáztatás, vizsgaigazolások kiadása.

Informatikai fõosztály
A Gazdaságstatisztikai adatfeldolgozó osztály feladatköre
Az integrált gazdaságstatisztikai, ipar-, építõipar-, munkaügy-, beruházás-, mezõgazdasági, és anyagstatisztikai
adatgyûjtések területén:
– a statisztikai fõosztályok megrendelései alapján az
adatfeldolgozás informatikai feladatainak végrehajtása,
– az adatgyûjtések adat-elõkészítõ rendszereinek fejlesztése és informatikai üzemeltetése,
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– az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó informatikai alkalmazói rendszerek fejlesztése, informatikai üzemeltetése,
– az adatfeldolgozási ütemtervben nem szereplõ külsõ
és belsõ adatigények kielégítése,
– az adatgyûjtésekhez kapcsolódó egyes regiszterek
fejlesztése, mûködtetése.
A Lakossági adatgyûjtések adatfeldolgozó osztály feladatköre
A lakossági, idegenforgalmi, lakásstatisztikai, információstatisztikai, kiskereskedelmi adatgyûjtések és a népszámlálás területén:
– a statisztikai fõosztályok megrendelései alapján az
adatfeldolgozás informatikai feladatainak végrehajtása,
– az adatgyûjtések adat-elõkészítõ rendszereinek fejlesztése és informatikai üzemeltetése,
– az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó informatikai alkalmazói rendszerek fejlesztése, informatikai üzemeltetése,
– az adatfeldolgozási ütemtervben nem szereplõ külsõ
és belsõ adatigények kielégítése,
– az adatgyûjtésekhez kapcsolódó egyes regiszterek
fejlesztése, mûködtetése,
– speciális feladata körében: ellátja a SAS, TPL, SPSS
és Blaise szoftverek termékfelelõsi feladatait és adminisztrációját.
A Népmozgalmi- és egészségügyi adatfeldolgozó osztály feladatköre
A népesedés-, egészségügy-, szociális, vándorlás-, oktatás-, kutatás-fejlesztés, külkereskedelem-statisztikai, fogyasztói árstatisztikai, non profit, környezetstatisztikai,
pénzügy-, adó-statisztikai adatgyûjtések területén:
– a statisztikai fõosztályok megrendelései alapján adatfeldolgozás informatikai feladatainak végrehajtása,
– az adatgyûjtések adat-elõkészítõ rendszereinek fejlesztése és informatikai üzemeltetése,
– az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó informatikai alkalmazói rendszerek fejlesztése, informatikai üzemeltetése,
– az adatfeldolgozási ütemtervben nem szereplõ külsõ
és belsõ adatigények kielégítése,
– az adatgyûjtésekhez kapcsolódó egyes regiszterek
fejlesztése, mûködtetése,
– speciális feladatai körében:
= a KSH adatgyûjtései során keletkezõ adatállományok elektronikus forgalmazása,
= az elektronikus adatértékesítés informatikai feladatai,
= a statisztikai szakfõosztályok megrendelései alapján az adatfeldolgozás ütemtervének összeállítása.
Az Adatgyûjtési koordinációs osztály feladatköre
– Az adatgyûjtés-szervezés hivatali feladatainak koordinálása, szakmai felügyelete,
– a statisztikai kérdõívek, útmutatók formai egységesítése, nyomdakész kivitelezése,
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– az elektronikus rendszerrel történõ adatgyûjtések
szervezése,
– elektronikus kérdõívek szerkesztése.
Az Adatgyûjtés-szervezési és adat-elõkészítési fejlesztések osztály feladatköre
– Az adatgyûjtés-szervezés általános programrendszerének (GÉSA) fejlesztése és informatikai üzemeltetése,
– informatikai
stratégia,
adatgyûjtés-szervezési,
adat-elõkészítési koncepciók kialakítása,
– az adat-elõkészítés általános programrendszerének,
az ADEL keretrendszernek fejlesztése, a keretrendszerre
épülõ adat-elõkészítõ alkalmazások fejlesztési folyamatának minõségbiztosítása.
Az Elektronikus adatgyûjtési osztály feladatköre
– Az elektronikus adatgyûjtési rendszer fejlesztése és
informatikai üzemeltetése,
– E-kérdõívek adatelõkészítése,
– az adatszolgáltatók részére helpdeszk szolgáltatás.
A Regiszter osztály feladatköre
– A Gazdasági Szervezetek Regiszterének (GSZR)
mûködtetése, fejlesztése,
– a regiszterhez kapcsolódó adatgyûjtések és felülvizsgálatok tervezése, szervezése,
– tájékoztatás és információszolgáltatás.
A Tájékoztatási rendszerfejlesztési osztály feladatköre
– Az adattárház, a tájékoztatási adatbázis és a területi
adatbázisok informatikai rendszereinek fejlesztése, informatikai üzemeltetése,
– a szakfõosztályok adattárház-tervezési munkáinak
informatikai támogatása,
– a tájékoztatási adatbázisok karbantartása.
Az Alkalmazásfejlesztési osztály feladatköre
– A KSH kiemelt statisztikai információs rendszereinek informatikai fejlesztése,
– az informatikai fejlesztések módszertani felügyelete,
minõségbiztosítása,
– a GSZR karbantartó rendszerének informatikai fejlesztése és üzemeltetése,
– az ORACLE fejlesztõ eszközök termékfelelõsi feladata.
A Rendszertechnikai osztály feladatköre
– A KSH informatikai és vezetékes kommunikációs
infrastruktúrájának fejlesztése és üzemeltetése,
– a KSH Oracle, és üzemeltetésre átvett egyéb adatbázisainak adminisztrálása, az adatbáziskezelõ-rendszer karbantartása,
– az informatikai alkalmazói rendszerek fejlesztésének
rendszertechnikai és adatbázis adminisztrátori támogatása,
– üzemeltetési, biztonsági szabályzatok kidolgozása.
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A Rendszer-felügyeleti osztály feladatköre
– A KSH informatikai alaprendszereinek – munkaállomások, nyomtatók, irodai és üzemeltetésre átvett egyéb
szoftverek – üzemeltetése, helpdeszk szolgáltatás,
– a központi informatikai eszközleltár vezetése.
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a nyomdai, az internetes és a CD/DVD-n történõ publikálásra,
– az OSAP-kérdõívek és a kitöltési útmutatók, a kiadványok és a KSH által használt nyomtatványok gyártatása,
valamint expediálása.
A Területi tájékoztatási osztály feladatköre

Tájékoztatási fõosztály
Az Információszolgálat (osztály) feladatköre
– Ügyfél-tájékoztatás telefonszolgálat, levelezés és
személyes ügyfélfogadás formájában, magyarul és idegen
nyelven,
– a területi szervezeti egységek információszolgálatainak szakmai irányítása,
– tevékenységek, termékek, szolgáltatások konkrét besorolására vonatkozó megkeresésekre hivatalos állásfoglalások kiadása,
– a kiadványok, statisztikai adatok és komplex szolgáltatások értékesítésének szervezése és koordinálása, az ehhez kapcsolódó pénzügyi, ügyviteli és marketingfeladatok
ellátása.
A Tájékoztatási koordinációs és elemzõ osztály feladatköre
– A tájékoztatási tevékenység koordinálása,
– a rendszeresen megjelenõ, átfogó elemzõ és nemzetközi kiadványok, valamint egyedi adatösszeállítások,
elemzések készítése,
– a gyorstájékoztatók és elemzõ kiadványok lektorálása,
– sajtókapcsolatok ápolása, sajtótájékoztatók szervezése, sajtóközlemények kiadása,
– rendszeres és eseti adatszolgáltatás a nemzetközi
szervezetek részére, a nemzetközi szervezetek tájékoztatási programjainak koordinálása hivatalon belül és a partnerintézményekkel,
– az EU-INFO szolgálat mûködtetése, fejlesztése,
– az elektronikus Hírlevél, valamint külsõ szakmai folyóiratok KSH-rovatának készítése.
Az Adatgyûjtemények szerkesztõsége (osztály) feladatköre
– Az összefoglaló adatgyûjtemények szerkesztése,
– a Gazdaság és Statisztika (GÉS) címû folyóirat szerkesztésével összefüggõ feladatok ellátása,
– a tájékoztatási adatbázis és a STADAT felelõs szerkesztõi feladatainak ellátása, a Településstatisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR), a Megyei és Regionális Adatbázis Rendszer (MR-STAR), valamint a Budapesti Statisztikai Adatbázis Rendszer (B-STAR) tartalomszerkesztése,
– a KSH honlapjának fejlesztése, mûködtetése, szerkesztése,
– internetes alkalmazások tervezése, programozása,
– a nyomdai és elektronikus kiadványok formai arculatának kialakítása, szerkesztése, a kiadványok elõkészítése

– A Közép-Magyarország régió tájékoztatási tevékenységének tervezése és végrehajtása, területi kiadványok összeállítása, eseti adatkérések teljesítése, a közép-magyarországi
regionális honlap tartalomszerkesztése,
– az igazgatóságok tájékoztatási munkájának szakmai
koordinálása,
– a területi statisztika módszertanának fejlesztése,
– az Urban Audit városstatisztikai adatgyûjtés koordinálása a KSH-n belül és a partnerintézményekkel, adatszolgáltatás az EUROSTAT részére,
– a Területi Statisztika címû folyóirat szerkesztésével
összefüggõ feladatok ellátása,
– a területi egységek statisztikai osztályozásával kapcsolatos európai és hazai nómenklatúrák és számjelek
(NUTS, területi számjelrendszer, statisztikai kistérségi
rendszer) gondozása, az alkalmazás során felmerülõ kérdésekben állásfoglalás.

Elnökhelyettesi Titkárság
Az Elnökhelyettesi Titkárság az elnökhelyettes munkáját közvetlenül segítõ operatív feladatok ellátását végzi.

Igazgatóságok
Debreceni Igazgatóság
Gyõri Igazgatóság
Miskolci Igazgatóság
Pécsi Igazgatóság
Szegedi Igazgatóság
Veszprémi Igazgatóság
Az igazgatóságok a KSH területi szervezeti egységei.
Az igazgatóságok igazgatósági központból, képviseletbõl
és távmunkahelyekbõl állnak. Az igazgatóságokon foglalkoztatott dolgozók a munkavégzés helyétõl függetlenül a
munkakörüknek és a munkaköri leírásuknak megfelelõ
osztályhoz tartoznak.
Az Igazgatósági központ szervezeti felépítése
Integrált adatgyûjtések osztálya
Mezõgazdasági- és szolgáltatás-statisztikai osztály
Társadalomstatisztikai osztály
Tájékoztatási osztály
Titkársági osztály
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Az Integrált adatgyûjtések osztálya feladatköre
A havi, negyedéves és éves integrált gazdaságstatisztikai adatgyûjtések, továbbá az ezekhez kapcsolódó ipari és
építõipari szakmai, munkaügyi, telepi, beruházási statisztika területén
– adatgyûjtések szervezése, végrehajtása,
– adatelõkészítés,
– az adatszolgáltatói regiszterek kezelése és karbantartása, a szükséges felülvizsgálatok végrehajtása, regiszterrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok ellátása.
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– a pénzügyi, számviteli és beszámolási feladatok végrehajtása, a központi útmutatásnak és igényeknek megfelelõen,
– személyügyi, munkaügyi feladatok ellátásában való
közremûködés,
– épületüzemeltetés-, gépjármû-üzemeltetés biztosítása, munkavédelmi és tûzvédelmi feladatok ellátása,
– az engedélyezett eszközök beszerzése, nyilvántartása, leltározásban és selejtezésben való részvétel.

VI.
A Mezõgazdasági- és szolgáltatás-statisztikai osztály
feladatköre
A mezõgazdaság, továbbá a kereskedelem, ingatlan
ügyletek, gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás,
szállítás-, szálláshely-, vendéglátó és idegenforgalmi szolgáltatások statisztikai területen:
– adatgyûjtések szervezése, végrehajtása,
– adatelõkészítés,
– az adatszolgáltatói regiszterek kezelése és karbantartása, a szükséges felülvizsgálatok végrehajtása.
A Társadalomstatisztikai osztály feladatköre
A fogyasztói árstatisztika, az életszínvonal- és munkaügyi statisztika, a népesedés és társadalmi szolgáltatások,
valamint a környezetvédelmi statisztika területén:
– az adatgyûjtések szervezése, végrehajtása,
– adatelõkészítés
– az adatszolgáltatói regiszterek kezelése és karbantartása, a szükséges felülvizsgálatok végrehajtása.
A Tájékoztatási osztály feladatköre
– Közremûködés a területi részletezésben készülõ központi adatközlések és elemzések elkészítésében,
– a társadalmi-gazdasági jelenségek folyamatos elemzése, regionális, megyei, kistérségi és települések szinten,
– az önkormányzatok és más helyi szervek, szervezetek
rendszeres tájékoztatása,
– a nemzetközi együttmûködés keretében közös kiadványok készítése,
– információszolgálat, tájékoztatás,
– a területi és a települési statisztika módszereinek fejlesztése és alkalmazása,
– KSH-kiadványok terjesztése, marketing-feladatok
ellátása,
– az igazgatóság szakkönyvtárának kezelése,
– a regionális honlapok karbantartása, frissítése.
A Titkársági osztály feladatköre
– Az igazgatóság mûködési feltételeinek biztosítása,
– az igazgatóság informatikai rendszereinek folyamatos üzemeltetése, az informatikai biztonsági feladatok ellátása,

A KSH TESTÜLETEI ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI
A.
TESTÜLETEK
1. Vezetõi Tanácsadó Testület (VTT)
Az elnök vezetésével mûködõ döntéselõkészítõ, tanácsadó és véleményezõ fórum.
Feladatkörébe tartozik írásbeli tájékoztatók és elõterjesztések megvitatása, a KSH tevékenységét érintõ alapvetõ irányelvek, koncepciók kialakítása, a KSH munkájának
átfogó értékelése, a szakmai kollégium, és állandó munkabizottság vezetõk beszámolójának megvitatása.
A testület üléseit esetenként, de legalább negyedévenként tartja.
Tagjai: az elnök, az elnökhelyettesek, a szakmai kollégiumok és az állandó munkabizottságok vezetõi.
A testület titkára az Elnöki Titkárság vezetõje. Az ülések elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az Elnöki Titkárság látja el.
2. Tudományos Tanács (TT)
A Tudományos Tanács az elnök tanácsadó testülete.
A Tudományos Tanács (TT) a statisztikai módszertan
fejlesztésének tudományos megalapozása, a statisztikai tudomány nemzetközi eredményeinek nyomon követése, a
statisztikához kapcsolódó tudományágakkal való szorosabb együttmûködés érdekében állásfoglalásokat és ajánlásokat dolgoz ki a hivatalos statisztikai szolgálat számára.
A TT elsõdlegesen azokban a kérdésekben foglal állást,
amelyek megvizsgálására az elnök felkéri. A TT üléseit
szükség szerint, illetve üléstervének megfelelõen tartja.
A TT üléseire alkalmanként – a költségvetési lehetõségektõl függõen – külföldi szakértõ is meghívható.
A TT elnöke a KSH elnöke vagy egy általa megbízott
személy. Tagjainak létszáma 12 fõ, akiket az elnök bíz
meg határozatlan idõre, és akiknek legalább fele tudományos minõsítéssel rendelkezik.
A TT titkársági teendõit a Statisztikai kutatási és módszertani fõosztály látja el. A statisztikai kutatási és módszertani fõosztály gondoskodik az ülések elõkészítésérõl,
megszervezésérõl. Az ülésrõl szóló emlékeztetõ készítõjét
az ülés elnöke jelöli ki.
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3. Vezetõi Kollégium
Az elnök, az elnökhelyettesek, a fõosztályvezetõk, önálló osztályvezetõ és az igazgatók közötti közvetlen információcserét biztosító konzultatív, kommunikációs fórum.
Esetenként a KSH egészét érintõ kérdésekben döntés-elõkészítõ feladatot lát el.
4. Szakmai Kollégiumok
Egy-egy jelentõsebb (több szervezeti egységet érintõ)
szakmai témakör feladatainak folyamatos, vagy ad hoc
koordinálására létrehozott konzultatív, esetenként döntéselõkészítõ testületek:
a) lakossági összeírások szakmai kollégium,
b) vállalkozás-statisztikai szakmai kollégium,
c) nemzeti számlák szakmai kollégium,
d) adminisztratív adatforrások és adatátvételek szakmai kollégium,
e) regiszter szakmai kollégium,
f) módszertani szakmai kollégium.
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A bizottság titkára a Költségvetési osztály vezetõje.
Az ülésekrõl a titkár emlékeztetõt készít, melyet az ülésen résztvevõkkel történt egyeztetést követõen, elnöki jóváhagyás után a KSHÁLÓ-n megjelentet.
3. Oktatási Bizottság (OB)
Feladata a KSH belsõ képzési rendszerének kialakítása,
a képzési tevékenység koordinálása, ellenõrzése.
Az OB szükség szerint ülésezik, üléseit a bizottság elnöke hívja össze, de összejövetelét bármelyik bizottsági tag
kezdeményezheti rendkívüli alkalommal is. Az igényt a
bizottság titkárának kell jelezni.
A bizottság elnöke a gazdasági elnökhelyettes.
Tagjai: az Informatikai fõosztály képviselõje, rotációs
rendszerben két fõosztályvezetõ és egy igazgató, az Oktatási osztály vezetõje, a Személyzeti és munkaügyi osztály
vezetõje.
A bizottság titkára az Oktatási osztály vezetõje.
Az ülések elõkészítésével kapcsolatos teendõket az OB
titkára látja el. Elkészíti az emlékeztetõket, és gondoskodik azok KSHÁLÓ-n történõ megjelentetésérõl is.

B.
4. Stratégiai Fejlesztési Tanács (SFT)
ÁLLANDÓ MUNKABIZOTTSÁGOK
1. Adatgyûjtési Koordinációs Bizottság
Feladata az adatgyûjtési és elõkészítési tevékenység teljes
folyamatának rendszeres nyomon követése, értékelése, a
szükséges állásfoglalások kialakítása az elnök, az elnökhelyettesek, illetve az illetékes fõosztályok vezetõi számára,
szükség esetén döntés kezdeményezése. Ajánlások kidolgozása az adatgyûjtési munka színvonalának javítására.
Napirendjére tûz minden olyan kérdést, amit az elnök,
az elnökhelyettes vagy a bizottság tagjainak többsége
megvitatásra javasol. Amennyiben az aktuális napirend indokolja, a bizottság vezetõje további vezetõket, illetve
szakértõket is meghívhat.
A bizottság vezetõje az Adatgyûjtõ fõosztály vezetõje,
tagjai az igazgatók, az Igazgatási és nemzetközi fõosztály
vezetõje, az Informatikai fõosztály vezetõje, a Távmunka
Tanács elnöke. (A Távmunka Tanáccsal kapcsolatos szabályokat külön elnöki intézkedés tartalmazza.)
Az ülésrõl emlékeztetõ készül, mely a KSHÁLÓ-n kerül közzétételre.

Feladata a KSH-t átfogóan érintõ fejlesztési elképzelésekkel, koncepciókkal kapcsolatos tervek véleményezése,
döntési javaslat megfogalmazása. Az eredmények értékelése, az elnöki döntések meghozatalának segítése.
Az SFT szükség szerint ülésezik. Az SFT összehívását
és napirendjének meghatározását a bizottság elnöke kezdeményezi.
Az SFT ülései írásos elõterjesztés alapján szervezhetõk,
kivéve, ha az elnök tájékoztatási céllal hívja össze az
SFT-t. Az írásos elõterjesztéseket legalább 7 munkanappal
korábban kell benyújtani a Tervezési fõosztályra.
A bizottság elnöke: a KSH elnöke.
Tagjai: az Igazgatási és nemzetközi fõosztály vezetõje,
az Informatikai fõosztály vezetõje, valamint rotációs rendszerben két fõosztályvezetõ és egy igazgató.
A titkársági feladatokat a Tervezési fõosztály látja el, elkészíti az SFT ülések emlékeztetõit, melyet elnöki jóváhagyást követõen a szakmai és publikációs anyagokkal
együtt a KSHÁLÓ-n megjelentet.

VII.

2. Költségvetési Bizottság (KVB)
Feladata a hivatali költségvetési tervezés elveinek meghatározása, folyamatos figyelemmel kísérése, a feladatok
és erõforrások összhangjának biztosítása.
A KVB üléseit a bizottság elnöke hívja össze, és meghatározza napirendjét.
A bizottság elnöke a gazdasági elnökhelyettes.
Tagjai: a statisztikai elnökhelyettes, az Igazgatási és
nemzetközi fõosztály vezetõje, a Gazdálkodási fõosztály
vezetõje, valamint rotációs rendszerben kijelölt két szakfõosztályvezetõ és egy igazgató.

FÜGGETLENÍTETT BELSÕ ELLENÕRZÉS
A KSH belsõ ellenõrzési egysége ellátja a KSH belsõ ellenõrzését, továbbá ellenõrzést végez a KSH felügyelete
alá tartozó költségvetési szerveknél.
A függetlenített belsõ ellenõrzés feladata:
– vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes és
utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mûködésének a jogszabályoknak és a belsõ szabályozásnak
való megfelelését;
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– vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
– vizsgálni a rendelkezésére álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását,
valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
– a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, továbbá elemzéseket, értékeléseket készíteni a KSH elnöke számára a költségvetési
szerv mûködése eredményességének növelése, valamint a
folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési, és a belsõ ellenõrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
– ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
– nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket.
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Függelékek

1. számú függelék
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a Központi
Statisztikai Hivatalban
2. számú függelék
A Gazdálkodási fõosztály ellenõrzési nyomvonala
3. számú függelék
Illetményszámfejtés ellenõrzési nyomvonala
4. számú függelék
Könyvvezetés, beszámolás ellenõrzési nyomvonala
5. számú függelék

VIII.
FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELÕZETES
ÉS UTÓLAGOS VEZETÕI ELLENÕRZÉS (FEUVE)
FEUVE: A pénzügyi irányítás és kontroll részeként mûködtetett ellenõrzési mechanizmus, mely a folyamatba
épített ellenõrzésekbõl, és az elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzésekbõl áll.
Folyamatba épített ellenõrzés
A munka folyamatába épített ellenõrzés a munkamegosztás rendjéhez kapcsolódóan átfogja és nyomon követi a
teljes munkamenetet. Végrehajtásához az SzMSz-ben foglaltak, a szervezeti egységek ügyrendjei, valamint a munkaköri leírások elõírásai szolgálnak alapul. Megszervezésérõl és betartatásáról a szervezeti egységek vezetõi kötelesek gondoskodni. A szervezeti egységeknél azonosított
és a munka folyamatába beépített ellenõrzési pontok
összessége az ellenõrzési nyomvonal, melynek szöveges,
vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása a szervezeti egység ügyrendjének mellékletét
képezi.
Elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzések
A vezetõk irányító tevékenységének részét képezõ
ellenõrzés, melynek a vezetés minden szintjén érvényesülnie kell. Minden vezetõnek hatás- és feladatkörében önállóan kell gondoskodnia az elõzetes és utólagos ellenõrzés
megszervezésérõl és mûködtetésérõl.
A FEUVE mûködése során észlelt szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendjét az 1. számú függelék tartalmazza.
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 145/B. § (2) bekezdése szerinti
ellenõrzési nyomvonalakat a 2–5. számú függelékek tartalmazzák.

Ellenõrzési nyomvonal a fejezeti kezelésû elõirányzatokról
6. számú függelék
Vagyonnyilatkozat-tételhez kötött munkakörök

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)
Szabálytalanság fogalma: valamely létezõ szabálytól
(törvény, rendelet, utasítás, elõírás stb.) való eltérés, amely
az államháztartás mûködési rendjében, a költségvetési
gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami
feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes mûveletekben stb. fordul elõ.
Alapesetei lehetnek:
– a szándékosan okozott szabálytalanságok (pl. szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.),
– a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság).
Annak érdekében, hogy a szabálytalanságok megelõzhetõek legyenek, a KSH elnöke, elnökhelyettesei, illetve
valamennyi szervezeti egységének vezetõje felel azért,
hogy:
– a jogszabályoknak megfelelõ szabályozások alapján
mûködjön a szervezet, illetve a szervezeti egység,
– a szabályozottságnak, illetve a szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése megtörténjen,
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– szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak megfelelõen, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
– hozzájáruljon a különbözõ jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott elõírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelõzés),
– keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelõ állapot helyreállításra kerüljön; a hibák,
hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelõsség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok
megakadályozása elsõdlegesen a KSH elnökének felelõssége, amely a szervezeti struktúrában az elnökhelyettesek,
illetve a szervezeti egységek vezetõinek hatáskörük, felelõsségük és beszámoltathatóságuk szabályozottságán keresztül valósul meg.
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó
nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített
nyilvántartása) a munkaköri, hatásköri, felelõsségi és elszámoltatási rendnek megfelelõen a KSH elnökének, elnökhelyetteseinek, illetve az egyes szervezeti egységek
vezetõinek kötelezettsége.
A KSH dolgozóinak konkrét feladatait, felelõsségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a
közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból
származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak, valamint
az SzMSz-nek megfelelõen kell teljesíteniük.
Szabálytalanságok észlelése
A KSH valamely dolgozója észleli a szabálytalanságot
– Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység
valamely dolgozója észleli, köteles írásban értesíteni a
szervezeti egység vezetõjét. Amennyiben a szervezeti egység vezetõje az adott ügyben érintett, a dolgozójának a vezetõ felettesét, annak érintettsége estén a KSH elnökét kell
értesítenie.
– Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelõen
a KSH elnöke, elnökhelyettese, illetve szervezeti egység
vezetõje megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy
kötelessége gondoskodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások
megindításáról.
– A KSH elnöke, elnökhelyettese vagy a szervezeti
egység vezetõje észleli a szabálytalanságot.
A KSH elnökének, elnökhelyettesének, illetve a szervezeti egység vezetõjének észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelõsségi rendnek megfelelõen kell intézkedést
hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
– A KSH Ellenõrzési osztálya észleli a szabálytalanságot.
Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysége
során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el. Az
SzMSz szerint illetékes szervezeti egység vezetõjének intézkedési tervet kell kidolgoznia a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania.
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Külsõ ellenõrzési szerv (pl. ÁSZ, KEHI, az EU ellenõrzést gyakorló szervei stb.) észleli a szabálytalanságot
– A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza. A
büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet mûködését szabályozó törvény, rendelet alapján az ellenõrzési
szerv jár el. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján – azok megszüntetésére – a KSH SzMSz szerint illetékes szervezeti egység vezetõjének intézkedési
tervet kell kidolgoznia.
A szabálytalanság észlelését követõ szükséges intézkedések, eljárások megindítása
A KSH elnöke, elnökhelyettese, illetve szervezeti egységének vezetõje felelõs a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Bizonyos esetekben (pl. büntetõ- vagy szabálysértési
ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra
illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében,
hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelõ eljárásokat megindítsa.
Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a KSH elnöke,
elnökhelyettese, illetve szervezeti egységének vezetõje
vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben
külsõ szakértõt is felkérhetnek a munkajogi szabályok
tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor,
ha a szabálytalanság megállapítását követõen a felelõsség
eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelõzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a
rendelkezésre álló információ.
A KSH elnökének, elnökhelyetteseinek, illetve szervezeti egységei vezetõinek feladata, hogy intézkedjenek a
szabálytalansággal kapcsolatos eljárások nyomon követésérõl. Ennek során:
– nyomon követik az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;
– figyelemmel kísérik az általuk és a vizsgálatok során
készített javaslatok végrehajtását;
– a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további
„szabálytalanság-lehetõségeket” (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) beazonosítják, információt szolgáltatnak a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve
annak folyamatban lévõ ellenõrzéseit, az ellenõrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre
való nagyobb rálátást.
A KSH elnökének, elnökhelyetteseinek, illetve szervezeti egységei vezetõinek feladata, hogy intézkedjenek a
szabálytalansággal kapcsolatos eljárások nyilvántartásáról. Ennek során gondoskodniuk kell:
– a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetésérõl, illetve
– a megtett intézkedések, illetve az azokhoz kapcsolódó határidõk nyilvántartásáról.

TERVEZÉS

Kincstári költségvetés
elkészítése
FelelĘs: Költségvetési
osztály vezetĘje

Elemi költségvetés
elkészítése
FelelĘs: Pénzügyi osztály
vezetĘje

Kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés
FelelĘs: elnöki utasításban,
illetve elnökhelyettesi leiratban
megjelölt személyek

Kötelezettségvállalás
nyilvántartása
FelelĘs: Pénzügyi osztály
vezetĘje

Költségvetés monitorozása
ElĘirányzat-módosítás
fejezeti hatáskörben
FelelĘs: Költségvetési
osztály vezetĘje
Beruházások, felújítások
lebonyolítása
FelelĘs: a KSH SzMSz
szerint illetékes vezetĘi

Szállítói számlák iktatása,
VevĘ számlák készítése
FelelĘs: Pénzügyi osztály
vezetĘje

Teljesítésigazolás, érvényesítés,
utalványozás, ellenjegyzés
FelelĘs: Pénzkezelési
Szabályzatban, Ügyrendben
megjelölt személyek

Bevételezés
FelelĘs: Pénzügyi,
Számviteli osztály vezetĘje

Magyar Államkincstár felé
elĘirányzat-módosítás
intézményi hatáskörben
FelelĘs: Pénzügyi osztály
vezetĘje

Kiemelt programokhoz
kapcsolódó nyilvántartások,
analitikák készítése
kiemelt elĘirányzatonként
FelelĘs: Pénzügyi osztály
vezetĘje

Átvett, átadott pénzeszközök,
támogatásértékĦ bevételek,
kiadások nyilvántartása,
elszámolások készítése
FelelĘs: Pénzügyi osztály
vezetĘje

Közbeszerzési eljárások
lefolytatása *
FelelĘs: Közbeszerzési
Iroda vezetĘje

Megrendelések és
beszerzések lebonyolítása
FelelĘs: Pénzügyi osztály és
a Közbeszerzési Iroda
vezetĘje

Személyzeti és munkaügyi
feladatok ellátása
FelelĘs: Személyzeti és
munkaügyi osztály vezetĘje

Banki átutalások végrehajtása,
Bankszámla feletti rendelkezési
jogosultság ellenĘrzése
FelelĘs: Pénzügyi osztály
vezetĘje

Illetményszámfejtés, banki
átutalás KIR ĺ GIRO
rendszerben
FelelĘs: Központosított
illetményszámfejtési osztály és
a Pénzügyi osztály vezetĘje

Vegyes feladás készítése
FelelĘs: Számviteli osztály
vezetĘje

Kontírozott bizonylatok
rögzítése
FelelĘs: Számviteli osztály
vezetĘje

Számviteli havi zárás,
negyedéves, féléves, éves
mérleg, beszámoló elkészítése, kincstári egyeztetés
FelelĘs: Számviteli, Pénzügyi
osztály vezetĘje

Leltárkészítés (mennyiségi
felvétellel, egyeztetéssel),
selejtezés
FelelĘs: Számviteli osztály
vezetĘje

ElrendelĘ: KSH elnöke
FelelĘs: EllenĘrzési
osztály vezetĘje

Magyar Államkincstár részére
FelelĘs: a KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi

Adó- és Pénzügyi EllenĘrzési
Hivatal részére
FelelĘs: a KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi

Központi Statisztikai Hivatal
statisztikai szervezeti egységei
részére OSAP adatszolgáltatás
FelelĘs: a KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi

Kincstári Vagyoni Igazgatóság
részére
FelelĘs: a KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi

Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, Országos
Nyugdíjbiztosítási FĘigazgatóság
részére
FelelĘs: a KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi

KülsĘ
APEH, ÁSZ, KEHI,
KVI stb.

Közbeszerzések Tanácsa részére
FelelĘs: KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi

Központi Szolgáltatási
FĘigazgatóság részére
FelelĘs: KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi
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ElrendelĘ: KSH elnöke
FelelĘs: EllenĘrzési
osztály vezetĘje

Fejezeti

Fejezet (Költségvetési osztály)
részére
FelelĘs: a KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi

Pénzügyminisztérium részére
FelelĘs: a KSH SzMSz szerint
illetékes vezetĘi

ELLENėRZÉS

BelsĘ

*: Kbt. hatálya alá tartozó megrendelések esetén.

Pénztár mĦködtetése, kincstári
kártyával kapcsolatos pénzügyi
feladatok ellátása
FelelĘs: Pénzügyi osztály
vezetĘje

Tárgyi eszköz nyilvántartás,
bank, pénztár kontírozás,
KIR feladás kontírozása
FelelĘs: Számviteli osztály
vezetĘje

ADATSZOLGÁLTATÁS
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Beruházási, felújítási terv
elkészítése
FelelĘs: a KSH SzMSz
szerint illetékes vezetĘi

KÖNYVVEZETÉS, BESZÁMOLÁS

MĥKÖDÉS
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Illetményszámfejtés ellenõrzési nyomvonala

1. Illetmények, munkabérek,
egyéb rendszeres díjazások,
nem rendszeres kifizetések
számfejtése

3. Személyi
jövedelemadózással
kapcsolatos feladatok

2.Társadalombiztosítási és
családtámogatási
kifizetĘhelyi feladatok

4. Információszolgáltatás

5. Egyéb
Pénzügyi osztály

Iktató

Iktató

Iktató

Munkáltatói igazolások
kiadása

Igazgatóságoktól és
ügyféltĘl érkezĘ adatok
feldolgozása

Üzemeltetés

GIRO utalás

Kapcsolattartás az
igazgatóságokkal

Személyügyi és munkaügyi
osztálytól érkezett adatok
fogadása

Igazgatóságoktól papíron
érkezĘ adatok
feldolgozása, rögzítése

Változóbér
KülsĘ személyi
juttatások

Távollét

Munkaügy

Önkéntes pénztári adat- szolgált.,
bevallás, egyenleg-egyeztetés

Eg.bizt.-i pénzbeni ellátás
igények, folyósítást érintĘ
adatok feldolgozása,
folyósítása
Családtámogatási igények,
folyósítást érintĘ adatok
feldolgozása. kifizetése
Határozathozatal

Magánnyugdíjpénztári adatszolgáltatás, bevallás,
egyenlegegyeztetés

SZJA év végi elszámolása

Kereset- és egyéb igazolások

Adózási nyilatkozatok rögzítése

Jövedelemigazolások, adóadatlap,
járulékigazolások kiadása

M.vállaló

Fizetési jegyzék

M.vállaló

MegszüntetĘ okmányok
elĘállítása

Igazolások, értesítések
APEH

Adókedvezményhez kapcsolódó
igazolások, nyilatkozatok rögzítése

Levonás

Utalás állományi
listák

Adómegállapítás elĘállítása
Nyugdíjbizt. Ig.

Adókülönbözet levonása

KülsĘ megbízottak
ügyeinek intézése
Bérfeladatás készítése a
Számviteli osztálynak
Utalások feladása a
Pénzügyi osztály részére

SZJA adatszolgált., bevallás,
befiz., egyenlegegyeztetés,
munkaad. terh. jár. bevallása,
egyenlegegyeztetés
NYENYI adatszolgált., nyugdíj-megállapításhoz adatok
biztosítása megkeresés alapján a
Nyugdíjfolyósító Intézetnek

MAGYAR KÖZLÖNY

Pénzintézet

Iktató

Munkáltatói adóelĘleg
levonásához nyilatkozatok,
igazolások rögzítése

MEP

Biztosítotti adatszolgáltatás
ADATBÁZIS
(Számítástechnikai üzemeltetési munkatársak)
ADATBÁZIS
(Számítástechnikai üzemeltetési munkatárs)
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FĘfolyamat
felelĘse

EllenĘrzési pontok

FĘfolyamat
megnevezése

1.

Illetmények, munkabérek,
egyéb rendszeres díjazások,
nem rendszeres kifizetések
számfejtése

osztályvezetĘ

Adatok fogadása,
interaktív rögzítés,
számfejtés

2.

Társadalombiztosítási és
családtámogatási
kifizetĘhelyi feladatok

osztályvezetĘ

Adatok rögzítése,
számfejtés

3.

Személyi
jövedelemadózással
kapcsolatos feladatok

osztályvezetĘ

Rögzítés, számfejtés

4.

Információszolgáltatás

osztályvezetĘ

Adatállomány
elĘállítása során

Hibajelzés alapján

5.

Egyéb

osztályvezetĘ

Nincs

Irattározás,
selejtezés

Informatikai ellenĘrzés

VezetĘi ellenĘrzés
ÉrkezĘ posta, illetve
az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint
ÉrkezĘ posta, illetve
az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint
ÉrkezĘ posta, illetve
az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint

ElĘzetes ellenĘrzés

Utólagos ellenĘrzés

Az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint.

Az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint

Az alfolyamatoknál
meghatározottak
szerint

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám
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Alfolyamat
felelĘse

1.1.

Papír alapú változóbér, nem
rendszeres kifizetések
adatainak rögzítése

ügyintézĘ

Összefüggés vizsgálat
rögzítéskor, figyelmeztetĘ
és hibalista

Eseti

ÜgyintézĘ: alaki,
formai

Összeolvasási lista
alapján

1.2.

Papír alapú távollétek
rögzítése

ügyintézĘ

Összefüggés vizsgálat
rögzítéskor, figyelmeztetĘ
és hibalista

Eseti

Alaki, formai

Összeolvasási lista
alapján

1.3.

Papír alapú munkaügyi
adatok rögzítése

ügyintézĘ

Összefüggés vizsgálat
rögzítéskor, figyelmeztetĘ
és hibalista

Eseti

ÜgyintézĘ: alaki,
formai, egyes elemek
tartalmi

Fizetési jegyzék
alapján

1.4.

Papír alapú levonások,
letiltások rögzítése

ügyintézĘ

Összefüggés vizsgálat
rögzítéskor, figyelmeztetĘ
és hibalista

Feladáskor tételes,
elĘzetes

ÜgyintézĘ: alaki,
formai

Külön nyomtatvány
vezetésével

2.1.

Társadalombiztosítási
ellátásokkal kapcsolatos
iratok feldolgozása

Eseti

ÜgyintézĘ: a kifizetést
megelĘzĘen az
adatfelvitel elĘtt és
számfejtés után
EllenĘr: Kifizetés elĘtt
folyamatosan

EllenĘrök: a
kifizetést követĘ
30 napon belül

Eseti

ÜgyintézĘ: a kifizetést
megelĘzĘen az
adatfelvitel elĘtt és
számfejtés után.
EllenĘr: Kifizetés elĘtt
folyamatosan

EllenĘrök: a
kifizetést követĘ
30 napon belül

osztályvezetĘ:
kiküldés elĘtt
kiadmányozáskor

EllenĘr: kiküldés elĘtt

2.1.1.

Egészségbiztosítás pénzbeni
ellátásaira vonatkozó igény
elbírálása, adatok rögzítése

ügyintézĘ

2.1.2.

Folyósítást érintĘ adatok
elbírálása, rögzítése

ügyintézĘ

2.1.3.

Igazolások, értesítések

ügyintézĘ

Informatikai ellenĘrzés

Jogosultság egyes elemeit
program vizsgálja,
adatokat megállapít

Jogosultság egyes elemeit
program vizsgálja

VezetĘi ellenĘrzés

ElĘzetes ellenĘrzés

Utólagos ellenĘrzés

MAGYAR KÖZLÖNY

Alfolyamat
megnevezése
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EllenĘrzési pontok

Sorszám

9503

Alfolyamat
megnevezése

Alfolyamat
felelĘse

2.1.4.

Baleseti jegyzĘkönyvekkel
kapcsolatos adatszolgáltatás

ellenĘr

2.2

9504

Sorszám

EllenĘrzési pontok
Informatikai ellenĘrzés

VezetĘi ellenĘrzés

ElĘzetes ellenĘrzés

Utólagos ellenĘrzés

osztályvezetĘ: MEP
felé küldéskor

Családtámogatási
ellátásokkal kapcsolatos
iratok feldolgozása

Családtámogatási igények
elbírálása, adatok rögzítése

ügyintézĘ

Jogosultság egyes elemeit
program vizsgálja,
adatokat megállapít

Eseti

2.2.2.

Igazoltatások

ügyintézĘ

Iskolai igazolások
elkészítése, jogosultság
lejárat

Cél

EllenĘrök: a
kifizetést követĘ
30 napon belül

EllenĘr

2.2.3.

Folyósítást érintĘ adatok
elbírálása, rögzítése

ügyintézĘ

Összefüggés vizsgálat

Eseti

ÜgyintézĘ: a kifizetést
megelĘzĘen az
adatfelvitel elĘtt és
számfejtés után.
EllenĘr: Kifizetés elĘtt
folyamatosan

2.2.4.

Határozathozatal
(megszüntetés, elutasítás
visszavonás)

ügyintézĘ

Lejárat esetén jelzés (lista)

OsztályvezetĘ: eseti,
tételes a
kiadmányozás során

EllenĘr

Végrehajtás.

ÜgyintézĘ, ellenĘr:
fellebbezés
elbírálására
javaslattétel

Végrehajtás

osztályvezetĘ

2.2.6.

Igazolások, értesítések

ügyintézĘ

EllenĘr: kiküldés elĘtt
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2.2.5.

Jogorvoslati eljárás:
fellebbezés továbbítása,
határozat visszavonása,
módosítása

OsztályvezetĘ:
fellebbezés elbírálásra elĘkészítése,
döntés-elĘkészítés,
fellebbezés továbbítása, visszavonás,
módosítás
osztályvezetĘ:
kiadmányozáskor

EllenĘrök: a
kifizetést követĘ
30 napon belül.
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2.2.1.

ÜgyintézĘ: a kifizetést
megelĘzĘen az
adatfelvitel elĘtt és
számfejtés után
EllenĘr: Kifizetés elĘtt
folyamatosan

3.1.

3.1.1.

3.2.

Alfolyamat
megnevezése

EllenĘrzési pontok
Informatikai ellenĘrzés

VezetĘi ellenĘrzés

ElĘzetes ellenĘrzés

Havi adóelĘleg levonása
Adókedvezményre jogosító
igazolások, nyilatkozatok,
adóelĘleg mértékére
vonatkozó nyilatkozatok
rögzítése

ügyintézĘ

Nyilatkozatok rögzítése
során, számfejtéskor

Eseti

ÜgyintézĘ:
adatrögzítés elĘtt

ügyintézĘ

Összefüggés vizsgálat

Eseti

ÜgyintézĘ:
adatrögzítés elĘtt

Eseti

ÜgyintézĘ: a program
által elĘállított adatok
felülvizsgálata kiadás
elĘtt

Eseti

ÜgyintézĘ: a program
által elĘállított adatok
felülvizsgálata kiadás
elĘtt

3.2.2.

Jövedelemigazolások
kiadása

Adó adatlapok kiadása

ügyintézĘ

ügyintézĘ

Program készíti el

Program készíti el

3.2.4.

Járulék igazolások kiadása

ügyintézĘ

Program készíti el

Eseti

ÜgyintézĘ: a program
által elĘállított adatok
felülvizsgálata kiadás
elĘtt

3.2.5.

Kedvezményre jogosító
igazolások, nyilatkozatok
rögzítése

ügyintézĘ

Összefüggés vizsgálat

Egyes igazolás
tipusoknál tételes,
egyébként eseti

ÜgyintézĘ: adatfelvitel
elĘtt, illetve lásd még:
vezetĘi

Eseti

ÜgyintézĘ: a program
által elĘállított adatok
felülvizsgálata kiadás
elĘtt

Adó megállapítások kiadása

ügyintézĘ

Program készíti el

MAGYAR KÖZLÖNY

Adóelszámolásra vonatkozó
adózói nyilatkozatok
rögzítése

3.2.6.

Utólagos ellenĘrzés

Év végi adóelszámolás

3.2.1.

3.2.3.

Alfolyamat
felelĘse
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Sorszám

9505

9506

EllenĘrzési pontok

Sorszám

Alfolyamat
megnevezése

Alfolyamat
felelĘse

Informatikai ellenĘrzés

3.2.7.

Adókülönbözetek rendezése

ügyintézĘ

Program által automatikus

Cél

3.2.8.

Adóhátralékról adózó és
adóhatóság értesítése

Program készíti el

OsztályvezetĘ:
szúrópróba szerĦ,
kiküldés elĘtt,
kiadmányozáskor

ÜgyintézĘ: a program
által készített
értesítést, listát
tételesen kiküldés elĘtt

Az alapadatokat a program
készíti el

Eseti, hibajelzés
alapján

ÜgyintézĘ: kiküldés
elĘtt tételes.
EllenĘr: hóközi fizetési
jegyzék kiküldése elĘtt

OsztályvezetĘ:
kiadmányozáskor

ÜgyintézĘ: a program
által képzett adatok
felülvizsgálata

Az iratokat a program
készíti el

Cél

ÜgyintézĘ: a program
által képzett adatok
felülvizsgálata.
EllenĘr: kiadás elĘtt

Program készíti el

Adóhatóság
megkeresésére,
kiadmányozás elĘtt

Eseti, cél

ÜgyintézĘ, ellenĘr a
Nyugdíjbiztosítási
Igagzatóság jelzése
alapján

Hibajelzés során

irodavezetĘ

ügyintézĘ

4.2.

Kereset és egyéb igazolások
kiadása

ügyintézĘ

4.3.

Jogviszony megszĦnésével
kapcsolatos okmányok
kiadása

4.4.

SZJA éves, eseti
adatszolgáltatás

ügyintézĘ

irodavezetĘ

ElĘzetes ellenĘrzés

4.5.

Nyugdíj megállapításához
szükséges adatszolgáltatás
(éves, eseti)

ügyintézĘ

Program készíti el

Eseti

EllenĘr: A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kérésére
küldendĘ egyedi
adatszolgáltatás
esetében tételes

4.6.

Adatszolgáltatás a
magánnyugdíjpénztár felé,
kapcsolattartás (hibajavítás)

ügyintézĘ

Program készíti el

Hibajavítás során,
illetve hibajelzés
esetén

Hibajavítás során

Utólagos ellenĘrzés

MAGYAR KÖZLÖNY

4.1.

Fizetési jegyzék elĘállítása
(fĘ, hóközi)

VezetĘi ellenĘrzés
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Biztosítottak bejelentése
(közremĦködés)
Önkéntes biztosító pénztári
adatszolgáltatás
(közremĦködés)
Bér- és munkaügyi
adatszolgáltatás
(közremĦködés)
Illetmény-számfejtéssel
kapcsolatos hibabejelentés a
rendszergazda felé

Tájékoztatás, körlevelek
kiadása

Alfolyamat
felelĘse

EllenĘrzési pontok
Informatikai ellenĘrzés

osztályvezetĘ

Program készíti el

ügyintézĘ

Program készíti el

osztályvezetĘ

Program készíti el

osztályvezetĘ

irodavezetĘ

VezetĘi ellenĘrzés
Hibajavítás során,
illetve hibajelzés
esetén
Hibajavítás során,
illetve hibajelzés
esetén
Hibajavítás során,
illetve hibajelzés
esetén

ElĘzetes ellenĘrzés

Utólagos ellenĘrzés
Hibajelzés során

Hibajelzés során

Hibajavítás során

Hibajelzés során

Hibajelzés a
rendszergazda felé
Körlevél összeállítása, illetve egyedi
megkeresésre,
írásbeli, szóbeli
tájékoztatás

MAGYAR KÖZLÖNY

4.11.

Alfolyamat
megnevezése

2006/128. szám

Sorszám

9507

9508

4. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához
Könyvvezetés, beszámolás ellenõrzési nyomvonala
1. FĘkönyvi
könyvelés

2. Analitikus
nyilvántartás

Jóváhagyott költségvetés
rögzítése, számszaki, alaki
ellenĘrzése a K11-es
programnak megfelelĘen *

Eredeti elĘirányzatok,
módosított elĘirányzatok
kontírozása, rögzítése *

Analitikus nyilvántartások
vezetése *

Folyamatos egyeztetés a
Magyar Államkincstárral *

Befektetett eszközökhöz
kapcsolódó analitikus
nyilvántartások. Feladások
készítése fĘkönyv felé.
Egyeztetések *

3. Információszolgáltatás,
kapcsolattartás *

Fejezet
(Költségvetési osztály)

Magyar Államkincstár

Pénzügyi teljesítést követĘen a
számlák kontírozása. Formai,
számszaki ellenĘrzés *

Központi Statisztikai Hivatal
szervezeti egységei
Készletekhez kapcsolódó
analitikus nyilvántartások *

Kontírozott bizonylatok
rögzítése. EgyenlegellenĘrzések végrehajtása.
Bank-Pénztár *

Állományváltozások feladása
fĘkönyv felé. Raktári
nyilvántartásokkal történĘ
egyeztetés. Készletértékegyeztetések végrehajtása *

Vegyes tételek kontírozása,
rögzítése, könyvelése. Analitikus
nyilvántartásokkal történĘ
egyeztetése. Bérfeladások
egyeztetése *

Analitikus nyilvántartásokból
készült feladások kontírozása,
könyvelése. Egyeztetés a
fĘkönyvi könyveléssel. *

Havi zárás, forgalmi listák
elemzése, egyeztetése a MÁK
KTK szerinti könyvelésével
(PJ 02) *
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Kincstári Vagyoni
Igazgatóság
Értékcsökkenés elszámolása
feladás fĘkönyv felé *

Leltárkészítés (mennyiségi
felvétellel, egyeztetéssel),
selejtezés *

Évközi mérlegjelentések
készítése. EllenĘrzése: elĘzĘ
idĘszakhoz, *
beszámolóhoz, analitikához.

Leltár értékelés *

Irattározás, selejtezés *

* FelelĘs: Munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs
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Évközi, éves mérlegbeszámoló
elkészítése. Mérlegadatok
alátámasztása analitikus
nyilvántartás-, illetve
leltáradatokkal *

Ellenõrzési nyomvonal a fejezeti kezelésû elõirányzatokról
Sorszám

IdĘszak

Tevékenységek

Kapcsolódó jogi
szabályozás

ElĘkészítés, illetve egyes
feladatok tartalmi leírása

KeletkezĘ dokumentumok

FelelĘsök /
kötelezettségvállaló

HatáridĘ

EllenĘrzés / érvényesítés

Utalványozás / ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való
megjelenítés

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ
(irattározás van)

Gazdasági elnökhelyettes,
Gazdálkodási
fĘosztályvezetĘ, illetve
költségvetési osztályvezetĘ

PM tervezési körirata alapján

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Kincstári költségvetés

Költségvetési osztály
munkaköri leírás szerint
illetékes munkatársa

December 15. és január 15.

Költségvetési osztály
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

A költségvetési törvényben
elfogadott keretszámoknak
megfelelĘen elemi
költségvetés készítése

Elemi költségvetés

Költségvetési osztály
munkaköri leírás szerint
illetékes munkatársa

Február 28.

Költségvetési osztály
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Áht., Ámr., SZMSZ,
Költségvetési osztály
ügyrendje

A fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatok felhasználására
vonatkozó eljárási rendrĘl
készített szabályzat
elkészítése

A fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatok felhasználási
szabályzata

Költségvetési osztály
munkaköri leírás szerint
illetékes munkatársa

Oly módon, hogy a
Pénzügyminiszter általi
elfogadás február 15-ig
megtörténhessen

Költségvetési osztály
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

DöntéselĘkészítés

Fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatok 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 vezetĘi

FelsĘvezetĘi döntés alapján

Költségvetési osztály
ellenĘrzi, hogy a döntési
javaslat számszaki
szempontból összhangban
van-e a tárgyévre biztosított
fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatokkal

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ
(irattározás van)

Döntés

Fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatok felhasználási
szabályzata, SZMSZ

A döntési javaslat alapján
döntés a rendelkezésre álló
keret felosztásáról

Munkabizottság döntésének
dokumentuma

KSH Költségvetési
Munkabizottsága

Döntési javaslat
elkészítésétĘl számított 5-10
nap

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

ElĘirányzat-módosítás a
Kincstárnál

Áht., Ámr., SZMSZ,
Költségvetési osztály
ügyrendje

A keretszámok alapján az
összegek szétosztása a
felhasználó intézményeknek

EG-03F Adatlap a
költségvetési elĘirányzatok
módosítására

Költségvetési osztály
munkaköri leírás szerint
illetékes munkatársa

A döntés szerinti
ütemezésben

Költségvetési osztály
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ (analitikus
nyilvántartás van)

9.

Kiértesítés

SZMSZ, Költségvetési
osztály ügyrendje

Az intézmények
tájékoztatása a
meghatározott feladatokra
rendelkezésre bocsátott
keretekrĘl

Feljegyzés / levél

Költségvetési osztály
munkaköri leírás szerint
illetékes munkatársa

Az EG-03F Kincstárhoz való
benyújtását követĘ max. 1
héten belül

Költségvetési osztály
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ
(irattározás van)

10.

Pénzügyi jelentések

SZMSZ

Pénzügyi elszámolás az
intézmények részére
rendelkezésre bocsátott
keretekkel

Gyorsjelentés

Intézmények vezetĘi,
intézmények gazdasági
vezetĘi

A Költségvetési osztály
vezetĘje által elĘírtak szerint

Költségvetési osztály
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

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
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

12.

Féléves beszámoló
elkészítése

Áht., Ámr., SZMSZ,
Költségvetési osztály
ügyrendje

Pénzügyi elszámolás a
fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatokkal

Féléves beszámoló

Költségvetési osztály
munkaköri leírás szerint
illetékes munkatársa

Augusztusban a Kincstár
által elĘírt napon

Költségvetési osztály
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Szakmai-pénzügyi
elszámoltatás

PM Zárszámadási körirata,
Fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatok felhasználási
szabályzata

Szakmai-pénzügyi
beszámoló készítése

A szakmai-pénzügyi
beszámoló

Intézmények vezetĘi,
intézmények gazdasági
vezetĘi, illetve a
Költségvetési osztály
munkaköri leírás szerint
illetékes munkatársa

PM Zárszámadási körirata
szerint

Költségvetési osztály
vezetĘje

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Nem értelmezhetĘ

Igények bekérése

Igények felmérése a KSH
intézményeinél, illetve
szervezeti egységeinél

Benyújtott igények

Költségvetési osztály, illetve
intézmények / szervezeti
egységek vezetĘi

Áht., Ámr.,
Pénzügyminisztériummal
való egyeztetés

PM tervezési körirat, SZMSZ

A benyújtott igényekrĘl való
tárgyalás a PM-mel

PM által támogatott igények
listája

Kincstári költségvetés
elkészítése

Áht., Ámr., SZMSZ,
Költségvetési osztály
ügyrendje

A költségvetési törvényben
elfogadott keretszámok
alapján kincstári költségvetés
elkészítése

4.

Elemi költségvetés
elkészítése

Áht., Ámr., SZMSZ,
Költségvetési osztály
ügyrendje

5.

Fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatok felhasználására
vonatkozó szabályzat
elkészítése

6.

7.

1.
tárgyévet
megelĘzĘ
események
2.

3.

8.

13.

tárgyévet
megelĘzĘ,
illetve
tárgyévi
események

tárgyévi
események

tárgyévet
követĘ
események

MAGYAR KÖZLÖNY

PM tervezési körirata alapján
a benyújtásra elĘirt határidĘ
elĘtt legkésĘbb 2 héttel

Költségvetési osztály
ellenĘrzi a benyújtott
igényeket számszaki
szempontból

Áht., Ámr., PM tervezési
körirat, SZMSZ,
Költségvetési osztály
ügyrendje

2006/128. szám

5. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához
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6. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök a KSH-ban
1. A Ktv. 22/A. § (8) bekezdésének f) pontja alapján:
– A közbeszerzési eljárásban közremûködõ köztisztviselõk:
= Közbeszerzési Iroda valamennyi köztisztviselõje
2. A Ktv. 22/A. § (8) bekezdés g) pontja alapján:
– Költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az állami vagyonnal való gazdálkodás tekintetében döntési jogosultsággal rendelkezõ, illetõleg pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenõrzésére jogosult köztisztviselõ:
= a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákkal kapcsolatban kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési, ellenjegyzési, aláírási, valamint döntési jogkörrel rendelkezõ valamennyi köztisztviselõ,
= a nemzetközi segélyprogramok, a nemzeti PHARE programok elõkészítésével, szervezésével, koordinálásával
és lebonyolításával foglalkozó köztisztviselõk,
= Ellenõrzési osztály valamennyi köztisztviselõje,
= költségvetési és beszámolási feladatokat ellátó köztisztviselõk,
= Költségvetési osztály I. besorolási osztályába tartozó köztisztviselõi,
= állami vagyon kezelésével kapcsolatos mûszaki és beruházási feladatokat ellátó köztisztviselõ.

Dr. Pukli Péter s. k.,
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

2006/128. szám
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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 szíveskedjenek 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) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Jogtanácsadó
15 372 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
22 932 Ft/év Közlekedési Értesítõ
5 544 Ft/év Kulturális Közlöny
18 900 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
4 788 Ft/év Munkaügyi Közlöny
25 452 Ft/év Oktatási Közlöny
22 176 Ft/év Pénzügyi Közlöny
27 720 Ft/év Sportértesítõ
3 528 Ft/év Statisztikai Közlöny
18 396 Ft/év Szociális Közlöny
23 436 Ft/év Turisztikai Értesítõ
6 552 Ft/év Ügyészségi Közlöny
18 648 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
15 876 Ft/év Pénzügyi Szemle

6 804 Ft/év
15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
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
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
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
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
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.
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.
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