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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XCII.
tör vény

a Fogyatékossággal élõ személyek jogairól  szóló
egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív

Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
az Egye sült Nem ze tek ke re té ben 2006. de cem ber 13-án,
New York ban el fo ga dott, a Fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lyek jo ga i ról  szóló egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) és az ah hoz kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy zõ könyv
(a továb biak ban: Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re.

2.  § (1) Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel
ki hir de ti.

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

„Convention on the Rights of Persons
with Disabilities

Preamble

The States Parties to the present Convention,
(a) Recalling the principles proclaimed in the Charter of

the United Nations which recognize the inherent dignity
and worth and the equal and inalienable rights of all
members of the human family as the foundation of
freedom, justice and peace in the world,

(b) Recognizing that the United Nations, in the
Universal Declaration of Human Rights and in the
International Covenants on Human Rights, has proclaimed 
and agreed that everyone is entitled to all the rights and
freedoms set forth therein, without distinction of any kind,

(c) Reaffirming the universality, indivisibility,
interdependence and interrelatedness of all human rights
and fundamental freedoms and the need for persons with
disabilities to be guaranteed their full enjoyment without
discrimination,

(d) Recalling the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights, the International Covenant on

Civil and Political Rights, the International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, the Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of
the Child, and the International Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families,

(e) Recognizing that disability is an evolving concept
and that disability results from the interaction between
persons with impairments and attitudinal and
environmental barriers that hinders their full and effective
participation in society on an equal basis with others,

(f) Recognizing the importance of the principles and
policy guidelines contained in the World Programme of
Action concerning Disabled Persons and in the Standard
Rules on the Equalization of Opportunities for Persons
with Disabilities in influencing the promotion, formulation 
and evaluation of the policies, plans, programmes and
actions at the national, regional and international levels to
further equalize opportunities for persons with disabilities,

(g) Emphasizing the importance of mainstreaming
disability issues as an integral part of relevant strategies of
sustainable development,

(h) Recognizing also that discrimination against any
person on the basis of disability is a violation of the
inherent dignity and worth of the human person,

(i) Recognizing further the diversity of persons with
disabilities,

(j) Recognizing the need to promote and protect the
human rights of all persons with disabilities, including
those who require more intensive support,

(k) Concerned that, despite these various instruments
and undertakings, persons with disabilities continue to
face barriers in their participation as equal members of
society and violations of their human rights in all parts of
the world,

(l) Recognizing the importance of international
cooperation for improving the living conditions of persons 
with disabilities in every country, particularly in
developing countries,

(m) Recognizing the valued existing and potential
contributions made by persons with disabilities to the
overall well-being and diversity of their communities, and
that the promotion of the full enjoyment by persons with
disabilities of their human rights and fundamental
freedoms and of full participation by persons with
disabilities will result in their enhanced sense of belonging 
and in significant advances in the human, social and
economic development of society and the eradication of
poverty,

(n) Recognizing the importance for persons with
disabilities of their individual autonomy and
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independence, including the freedom to make their own
choices,

(o) Considering that persons with disabilities should
have the opportunity to be actively involved in
decision-making processes about policies and
programmes, including those directly concerning them,

(p) Concerned about the difficult conditions faced by
persons with disabilities who are subject to multiple or
aggravated forms of discrimination on the basis of race,
colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national, ethnic, indigenous or social origin, property,
birth, age or other status, 

(q) Recognizing that women and girls with disabilities
are often at greater risk, both within and outside the home
of violence, injury or abuse, neglect or negligent
treatment, maltreatment or exploitation,

(r) Recognizing that children with disabilities should
have full enjoyment of all human rights and fundamental
freedoms on an equal basis with other children, and
recalling obligations to that end undertaken by States
Parties to the Convention on the Rights of the Child,

(s) Emphasizing the need to incorporate a gender
perspective in all efforts to promote the full enjoyment of
human rights and fundamental freedoms by persons with
disabilities,

(t) Highlighting the fact that the majority of persons
with disabilities live in conditions of poverty, and in this
regard recognizing the critical need to address the negative 
impact of poverty on persons with disabilities,

(u) Bearing in mind that conditions of peace and
security based on full respect for the purposes and
principles contained in the Charter of the United Nations
and observance of applicable human rights instruments are 
indispensable for the full protection of persons with
disabilities, in particular during armed conflicts and
foreign occupation,

(v) Recognizing the importance of accessibility to the
physical, social, economic and cultural environment, to
health and education and to information and
communication, in enabling persons with disabilities to
fully enjoy all human rights and fundamental freedoms,

(w) Realizing that the individual, having duties to other
individuals and to the community to which he or she
belongs, is under a responsibility to strive for the
promotion and observance of the rights recognized in the
International Bill of Human Rights,

(x) Convinced that the family is the natural and
fundamental group unit of society and is entitled to
protection by society and the State, and that persons with
disabilities and their family members should receive the
necessary protection and assistance to enable families to
contribute towards the full and equal enjoyment of the
rights of persons with disabilities,

(y) Convinced that a comprehensive and integral
international convention to promote and protect the rights
and dignity of persons with disabilities will make a
significant contribution to redressing the profound social
disadvantage of persons with disabilities and promote their 
participation in the civil, political, economic, social and
cultural spheres with equal opportunities, in both
developing and developed countries,

Have ag re ed as fol lows:

Article 1

Purpose

The purpose of the present Convention is to promote,
protect and ensure the full and equal enjoyment of all
human rights and fundamental freedoms by all persons
with disabilities, and to promote respect for their inherent
dignity.

Persons with disabilities include those who have
long-term physical, mental, intellectual or sensory
impairments which in interaction with various barriers
may hinder their full and effective participation in society
on an equal basis with others.

Article 2

Definitions

For the purposes of the present Convention:
„Communication” includes languages, display of text,

Braille, tactile communication, large print, accessible
multimedia as well as written, audio, plain-language,
human-reader and augmentative and alternative modes,
means and formats of communication, including
accessible information and communication technology;

„Language” includes spoken and signed languages and
other forms of non-spoken languages;

„Discrimination on the basis of disability” means any
distinction, exclusion or restriction on the basis of
disability which has the purpose or effect of impairing or
nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an
equal basis with others, of all human rights and
fundamental freedoms in the political, economic, social,
cultural, civil or any other field. It includes all forms of
discrimination, including denial of reasonable
accommodation;

„Reasonable accommodation” means necessary and
appropriate modification and adjustments not imposing a
disproportionate or undue burden, where needed in a
particular case, to ensure to persons with disabilities the
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enjoyment or exercise on an equal basis with others of all
human rights and fundamental freedoms;

„Universal design” means the design of products,
environments, programmes and services to be usable by all 
people, to the greatest extent possible, without the need for 
adaptation or specialized design. „Universal design” shall
not exclude assistive devices for particular groups of
persons with disabilities where this is needed.

Article 3

General principles

The principles of the present Convention shall be:
(a) Respect for inherent dignity, individual autonomy

including the freedom to make one’s own choices, and
independence of persons;

(b) Non-discrimination;
(c) Full and effective participation and inclusion in

society;
(d) Respect for difference and acceptance of persons

with disabilities as part of human diversity and humanity;
(e) Equality of opportunity;
(f) Accessibility;
(g) Equality between men and women;
(h) Respect for the evolving capacities of children with

disabilities and respect for the right of children with
disabilities to preserve their identities.

Article 4

General obligations

1. States Parties undertake to ensure and promote the
full realization of all human rights and fundamental
freedoms for all persons with disabilities without
discrimination of any kind on the basis of disability. To
this end, States Parties undertake:

(a) To adopt all appropriate legislative, administrative
and other measures for the implementation of the rights
recognized in the present Convention;

(b) To take all appropriate measures, including
legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, 
customs and practices that constitute discrimination
against persons with disabilities;

(c) To take into account the protection and promotion of
the human rights of persons with disabilities in all policies
and programmes;

(d) To refrain from engaging in any act or practice that is 
inconsistent with the present Convention and to ensure
that public authorities and institutions act in conformity
with the present Convention;

(e) To take all appropriate measures to eliminate
discrimination on the basis of disability by any person,
organization or private enterprise;

(f) To undertake or promote research and development
of universally designed goods, services, equipment and
facilities, as defined in article 2 of the present Convention,
which should require the minimum possible adaptation
and the least cost to meet the specific needs of a person
with disabilities, to promote their availability and use, and
to promote universal design in the development of
standards and guidelines;

(g) To undertake or promote research and development
of, and to promote the availability and use of new
technologies, including information and communications
technologies, mobility aids, devices and assistive
technologies, suitable for persons with disabilities, giving
priority to technologies at an affordable cost;

(h) To provide accessible information to persons with
disabilities about mobility aids, devices and assistive
technologies, including new technologies, as well as other
forms of assistance, support services and facilities;

(i) To promote the training of professionals and staff
working with persons with disabilities in the rights
recognized in this Convention so as to better provide the
assistance and services guaranteed by those rights.

2. With regard to economic, social and cultural rights,
each State Party undertakes to take measures to the
maximum of its available resources and, where needed,
within the framework of international cooperation, with a
view to achieving progressively the full realization of
these rights, without prejudice to those obligations
contained in the present Convention that are immediately
applicable according to international law. 

3. In the development and implementation of legislation 
and policies to implement the present Convention, and in
other decision-making processes concerning issues
relating to persons with disabilities, States Parties shall
closely consult with and actively involve persons with
disabilities, including children with disabilities, through
their representative organizations. 

4. Nothing in the present Convention shall affect any
provisions which are more conducive to the realization of
the rights of persons with disabilities and which may be
contained in the law of a State Party or international law in
force for that State. There shall be no restriction upon or
derogation from any of the human rights and fundamental
freedoms recognized or existing in any State Party to the
present Convention pursuant to law, conventions,
regulation or custom on the pretext that the present
Convention does not recognize such rights or freedoms or
that it recognizes them to a lesser extent.
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5. The provisions of the present Convention shall
extend to all parts of federal states without any limitations
or exceptions.

Article 5

Equality and non-discrimination

1. States Parties recognize that all persons are equal
before and under the law and are entitled without any
discrimination to the equal protection and equal benefit of
the law. 

2. States Parties shall prohibit all discrimination on the
basis of disability and guarantee to persons with
disabilities equal and effective legal protection against
discrimination on all grounds. 

3. In order to promote equality and eliminate
discrimination, States Parties shall take all appropriate
steps to ensure that reasonable accommodation is
provided.

4. Specific measures which are necessary to accelerate
or achieve de facto equality of persons with disabilities
shall not be considered discrimination under the terms of
the present Convention.

Article 6

Women with disabilities

1. States Parties recognize that women and girls with
disabilities are subject to multiple discrimination, and in
this regard shall take measures to ensure the full and equal
enjoyment by them of all human rights and fundamental
freedoms.

2. States Parties shall take all appropriate measures to
ensure the full development, advancement and
empowerment of women, for the purpose of guaranteeing
them the exercise and enjoyment of the human rights and
fundamental freedoms set out in the present Convention.

Article 7 

Children with disabilities

1. States Parties shall take all necessary measures to
ensure the full enjoyment by children with disabilities of

all human rights and fundamental freedoms on an equal
basis with other children.

2. In all actions concerning children with disabilities,
the best interests of the child shall be a primary
consideration.

3. States Parties shall ensure that children with
disabilities have the right to express their views freely on
all matters affecting them, their views being given due
weight in accordance with their age and maturity, on an
equal basis with other children, and to be provided with
disability and age-appropriate assistance to realize that
right.

Article 8

Awareness-raising

1. States Parties undertake to adopt immediate, effective 
and appropriate measures:

(a) To raise awareness throughout society, including at
the family level, regarding persons with disabilities, and to 
foster respect for the rights and dignity of persons with
disabilities;

(b) To combat stereotypes, prejudices and harmful
practices relating to persons with disabilities, including
those based on sex and age, in all areas of life;

(c) To promote awareness of the capabilities and
contributions of persons with disabilities.

2. Measures to this end include:

(a) Initiating and maintaining effective public
awareness campaigns designed:

(i) To nurture receptiveness to the rights of persons with
disabilities;

(ii) To promote positive perceptions and greater social
awareness towards persons with disabilities;

(iii) To promote recognition of the skills, merits and
abilities of persons with disabilities, and of their
contributions to the workplace and the labour market;

(b) Fostering at all levels of the education system,
including in all children from an early age, an attitude of
respect for the rights of persons with disabilities;

(c) Encouraging all organs of the media to portray
persons with disabilities in a manner consistent with the
purpose of the present Convention;

(d) Promoting awareness-training programmes
regarding persons with disabilities and the rights of
persons with disabilities.
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Article 9

Accessibility

1. To enable persons with disabilities to live
independently and participate fully in all aspects of life,
States Parties shall take appropriate measures to ensure to
persons with disabilities access, on an equal basis with
others, to the physical environment, to transportation, to
information and communications, including information
and communications technologies and systems, and to
other facilities and services open or provided to the public,
both in urban and in rural areas. These measures, which
shall include the identification and elimination of
obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter
alia: 

(a) Buildings, roads, transportation and other indoor and 
outdoor facilities, including schools, housing, medical
facilities and workplaces; 

(b) Information, communications and other services,
including electronic services and emergency services.

2. States Parties shall also take appropriate measures to: 

(a) Develop, promulgate and monitor the
implementation of minimum standards and guidelines for
the accessibility of facilities and services open or provided
to the public; 

(b) Ensure that private entities that offer facilities and
services which are open or provided to the public take into
account all aspects of accessibility for persons with
disabilities; 

(c) Provide training for stakeholders on accessibility
issues facing persons with disabilities;

(d) Provide in buildings and other facilities open to the
public signage in Braille and in easy to read and
understand forms; 

(e) Provide forms of live assistance and intermediaries,
including guides, readers and professional sign language
interpreters, to facilitate accessibility to buildings and
other facilities open to the public; 

(f) Promote other appropriate forms of assistance and
support to persons with disabilities to ensure their access
to information; 

(g) Promote access for persons with disabilities to new
information and communications technologies and
systems, including the Internet;

(h) Promote the design, development, production and
distribution of accessible information and
communications technologies and systems at an early
stage, so that these technologies and systems become
accessible at minimum cost.

Article 10

Right to life 

States Parties reaffirm that every human being has the
inherent right to life and shall take all necessary measures
to ensure its effective enjoyment by persons with
disabilities on an equal basis with others.

Article 11

Situations of risk and humanitarian emergencies

States Parties shall take, in accordance with their
obligations under international law, including
international humanitarian law and international human
rights law, all necessary measures to ensure the protection
and safety of persons with disabilities in situations of risk,
including situations of armed conflict, humanitarian
emergencies and the occurrence of natural disasters.

Article 12

Equal recognition before the law

1. States Parties reaffirm that persons with disabilities
have the right to recognition everywhere as persons before
the law. 

2. States Parties shall recognize that persons with
disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with
others in all aspects of life. 

3. States Parties shall take appropriate measures to
provide access by persons with disabilities to the support
they may require in exercising their legal capacity.

4. States Parties shall ensure that all measures that relate
to the exercise of legal capacity provide for appropriate
and effective safeguards to prevent abuse in accordance
with international human rights law. Such safeguards shall 
ensure that measures relating to the exercise of legal
capacity respect the rights, will and preferences of the
person, are free of conflict of interest and undue influence,
are proportional and tailored to the person’s
circumstances, apply for the shortest time possible and are
subject to regular review by a competent, independent and
impartial authority or judicial body. The safeguards shall
be proportional to the degree to which such measures
affect the person’s rights and interests.

5. Subject to the provisions of this article, States Parties
shall take all appropriate and effective measures to ensure
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the equal right of persons with disabilities to own or inherit 
property, to control their own financial affairs and to have
equal access to bank loans, mortgages and other forms of
financial credit, and shall ensure that persons with
disabilities are not arbitrarily deprived of their property. 

Article 13

Access to justice

1. States Parties shall ensure effective access to justice
for persons with disabilities on an equal basis with others,
including through the provision of procedural and
age-appropriate accommodations, in order to facilitate
their effective role as direct and indirect participants,
including as witnesses, in all legal proceedings, including
at investigative and other preliminary stages. 

2. In order to help to ensure effective access to justice
for persons with disabilities, States Parties shall promote
appropriate training for those working in the field of
administration of justice, including police and prison staff.

Article 14

Liberty and security of the person

1. States Parties shall ensure that persons with
disabilities, on an equal basis with others:

(a) Enjoy the right to liberty and security of person;
(b) Are not deprived of their liberty unlawfully or

arbitrarily, and that any deprivation of liberty is in
conformity with the law, and that the existence of a
disability shall in no case justify a deprivation of liberty.

2. States Parties shall ensure that if persons with
disabilities are deprived of their liberty through any
process, they are, on an equal basis with others, entitled to
guarantees in accordance with international human rights
law and shall be treated in compliance with the objectives
and principles of this Convention, including by provision
of reasonable accommodation.

Article 15

Freedom from torture or cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment

1. No one shall be subjected to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment. In
particular, no one shall be subjected without his or her free
consent to medical or scientific experimentation.

2. States Parties shall take all effective legislative,
administrative, judicial or other measures to prevent
persons with disabilities, on an equal basis with others,
from being subjected to torture or cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.

Article 16

Freedom from exploitation, violence and abuse

1. States Parties shall take all appropriate legislative,
administrative, social, educational and other measures to
protect persons with disabilities, both within and outside
the home, from all forms of exploitation, violence and
abuse, including their gender-based aspects.

2. States Parties shall also take all appropriate measures
to prevent all forms of exploitation, violence and abuse by
ensuring, inter alia, appropriate forms of gender- and
age-sensitive assistance and support for persons with
disabilities and their families and caregivers, including
through the provision of information and education on
how to avoid, recognize and report instances of
exploitation, violence and abuse. States Parties shall
ensure that protection services are age-, gender- and
disability-sensitive.

3. In order to prevent the occurrence of all forms of
exploitation, violence and abuse, States Parties shall
ensure that all facilities and programmes designed to serve
persons with disabilities are effectively monitored by
independent authorities.

4. States Parties shall take all appropriate measures to
promote the physical, cognitive and psychological
recovery, rehabilitation and social reintegration of persons 
with disabilities who become victims of any form of
exploitation, violence or abuse, including through the
provision of protection services. Such recovery and
reintegration shall take place in an environment that
fosters the health, welfare, self-respect, dignity and
autonomy of the person and takes into account gender- and 
age-specific needs.

5. States Parties shall put in place effective legislation
and policies, including women- and child-focused
legislation and policies, to ensure that instances of
exploitation, violence and abuse against persons with
disabilities are identified, investigated and, where
appropriate, prosecuted.
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Article 17

Protecting the integrity of the person

Every person with disabilities has a right to respect for
his or her physical and mental integrity on an equal basis
with others.

Article 18

Liberty of movement and nationality

1. States Parties shall recognize the rights of persons
with disabilities to liberty of movement, to freedom to
choose their residence and to a nationality, on an equal
basis with others, including by ensuring that persons with
disabilities:

(a) Have the right to acquire and change a nationality
and are not deprived of their nationality arbitrarily or on
the basis of disability;

(b) Are not deprived, on the basis of disability, of their
ability to obtain, possess and utilize documentation of their 
nationality or other documentation of identification, or to
utilize relevant processes such as immigration
proceedings, that may be needed to facilitate exercise of
the right to liberty of movement;

(c) Are free to leave any country, including their own;
(d) Are not deprived, arbitrarily or on the basis of

disability, of the right to enter their own country.

2. Children with disabilities shall be registered
immediately after birth and shall have the right from birth
to a name, the right to acquire a nationality and, as far as
possible, the right to know and be cared for by their
parents.

Article 19

Living independently and being included in the
community

States Parties to this Convention recognize the equal
right of all persons with disabilities to live in the
community, with choices equal to others, and shall take
effective and appropriate measures to facilitate full
enjoyment by persons with disabilities of this right and
their full inclusion and participation in the community,
including by ensuring that:

(a) Persons with disabilities have the opportunity to
choose their place of residence and where and with whom
they live on an equal basis with others and are not obliged
to live in a particular living arrangement;

(b) Persons with disabilities have access to a range of
in-home, residential and other community support
services, including personal assistance necessary to
support living and inclusion in the community, and to
prevent isolation or segregation from the community;

(c) Community services and facilities for the general
population are available on an equal basis to persons with
disabilities and are responsive to their needs.

Article 20

Personal mobility

States Parties shall take effective measures to ensure
personal mobility with the greatest possible independence
for persons with disabilities, including by:

(a) Facilitating the personal mobility of persons with
disabilities in the manner and at the time of their choice,
and at affordable cost;

(b) Facilitating access by persons with disabilities to
quality mobility aids, devices, assistive technologies and
forms of live assistance and intermediaries, including by
making them available at affordable cost;

(c) Providing training in mobility skills to persons with
disabilities and to specialist staff working with persons
with disabilities;

(d) Encouraging entities that produce mobility aids,
devices and assistive technologies to take into account all
aspects of mobility for persons with disabilities.

Article 21

Freedom of expression and opinion, 
and access to information

States Parties shall take all appropriate measures to
ensure that persons with disabilities can exercise the right
to freedom of expression and opinion, including the
freedom to seek, receive and impart information and ideas
on an equal basis with others and through all forms of
communication of their choice, as defined in article 2 of
the present Convention, including by:

(a) Providing information intended for the general
public to persons with disabilities in accessible formats
and technologies appropriate to different kinds of
disabilities in a timely manner and without additional cost;

(b) Accepting and facilitating the use of sign languages,
Braille, augmentative and alternative communication, and
all other accessible means, modes and formats of
communication of their choice by persons with disabilities
in official interactions;
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(c) Urging private entities that provide services to the
general public, including through the Internet, to provide
information and services in accessible and usable formats
for persons with disabilities;

(d) Encouraging the mass media, including providers of
information through the Internet, to make their services
accessible to persons with disabilities;

(e) Recognizing and promoting the use of sign
languages.

Article 22

Respect for privacy

1. No person with disabilities, regardless of place of
residence or living arrangements, shall be subjected to
arbitrary or unlawful interference with his or her privacy,
family, home or correspondence or other types of
communication or to unlawful attacks on his or her honour
and reputation. Persons with disabilities have the right to
the protection of the law against such interference or
attacks.

2. States Parties shall protect the privacy of personal,
health and rehabilitation information of persons with
disabilities on an equal basis with others.

Article 23

Respect for home and the family

1. States Parties shall take effective and appropriate
measures to eliminate discrimination against persons with
disabilities in all matters relating to marriage, family,
parenthood and relationships, on an equal basis with
others, so as to ensure that: 

(a) The right of all persons with disabilities who are of
marriageable age to marry and to found a family on the
basis of free and full consent of the intending spouses is
recognized;

(b) The rights of persons with disabilities to decide
freely and responsibly on the number and spacing of their
children and to have access to age-appropriate
information, reproductive and family planning education
are recognized, and the means necessary to enable them to
exercise these rights are provided; 

(c) Persons with disabilities, including children, retain
their fertility on an equal basis with others. 

2. States Parties shall ensure the rights and
responsibilities of persons with disabilities, with regard to
guardianship, wardship, trusteeship, adoption of children

or similar institutions, where these concepts exist in
national legislation; in all cases the best interests of the
child shall be paramount. States Parties shall render
appropriate assistance to persons with disabilities in the
performance of their child-rearing responsibilities.

3. States Parties shall ensure that children with
disabilities have equal rights with respect to family life.
With a view to realizing these rights, and to prevent
concealment, abandonment, neglect and segregation of
children with disabilities, States Parties shall undertake to
provide early and comprehensive information, services
and support to children with disabilities and their families.

4. States Parties shall ensure that a child shall not be
separated from his or her parents against their will, except
when competent authorities subject to judicial review
determine, in accordance with applicable law and
procedures, that such separation is necessary for the best
interests of the child. In no case shall a child be separated
from parents on the basis of a disability of either the child
or one or both of the parents. 

5. States Parties shall, where the immediate family is
unable to care for a child with disabilities, undertake every
effort to provide alternative care within the wider family,
and failing that, within the community in a family setting.

Article 24

Education

1. States Parties recognize the right of persons with
disabilities to education. With a view to realizing this right
without discrimination and on the basis of equal
opportunity, States Parties shall ensure an inclusive
education system at all levels and life long learning
directed to:

(a) The full development of human potential and sense
of dignity and self-worth, and the strengthening of respect
for human rights, fundamental freedoms and human
diversity; 

(b) The development by persons with disabilities of
their personality, talents and creativity, as well as their
mental and physical abilities, to their fullest potential;

(c) Enabling persons with disabilities to participate
effectively in a free society.

2. In realizing this right, States Parties shall ensure that:

(a) Persons with disabilities are not excluded from the
general education system on the basis of disability, and
that children with disabilities are not excluded from free
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and compulsory primary education, or from secondary
education, on the basis of disability;

(b) Persons with disabilities can access an inclusive,
quality and free primary education and secondary
education on an equal basis with others in the communities 
in which they live;

(c) Reasonable accommodation of the individual’s
requirements is provided; 

(d) Persons with disabilities receive the support
required, within the general education system, to facilitate
their effective education;

(e) Effective individualized support measures are
provided in environments that maximize academic and
social development, consistent with the goal of full
inclusion.

3. States Parties shall enable persons with disabilities to
learn life and social development skills to facilitate their
full and equal participation in education and as members of 
the community. To this end, States Parties shall take
appropriate measures, including: 

(a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, 
augmentative and alternative modes, means and formats of 
communication and orientation and mobility skills, and
facilitating peer support and mentoring; 

(b) Facilitating the learning of sign language and the
promotion of the linguistic identity of the deaf community;

(c) Ensuring that the education of persons, and in
particular children, who are blind, deaf or deafblind, is
delivered in the most appropriate languages and modes
and means of communication for the individual, and in
environments which maximize academic and social
development. 

4. In order to help ensure the realization of this right,
States Parties shall take appropriate measures to employ
teachers, including teachers with disabilities, who are
qualified in sign language and/or Braille, and to train
professionals and staff who work at all levels of education.
Such training shall incorporate disability awareness and
the use of appropriate augmentative and alternative
modes, means and formats of communication, educational
techniques and materials to support persons with
disabilities.

5. Sta tes Par ti es shall en su re that per sons with
di sa bi li ti es are able to ac cess ge ne ral ter ti a ry edu ca ti on,
vo ca ti o nal tra i ning, adult edu ca ti on and li fe long le ar ning
wit ho ut disc ri mi na ti on and on an equ al ba sis with ot hers.
To this end, Sta tes Par ti es shall en su re that reaso -
nable ac com mo da ti on is provided to persons with
disabilities.

Article 25

Health

States Parties recognize that persons with disabilities
have the right to the enjoyment of the highest attainable
standard of health without discrimination on the basis of
disability. States Parties shall take all appropriate
measures to ensure access for persons with disabilities to
health services that are gender-sensitive, including
health-related rehabilitation. In particular, States Parties
shall: 

(a) Provide persons with disabilities with the same
range, quality and standard of free or affordable health
care and programmes as provided to other persons,
including in the area of sexual and reproductive health and
population-based public health programmes; 

(b) Provide those health services needed by persons
with disabilities specifically because of their disabilities,
including early identification and intervention as
appropriate, and services designed to minimize and
prevent further disabilities, including among children and
older persons;

(c) Provide these health services as close as possible to
people’s own communities, including in rural areas; 

(d) Require health professionals to provide care of the
same quality to persons with disabilities as to others,
including on the basis of free and informed consent by,
inter alia, raising awareness of the human rights, dignity,
autonomy and needs of persons with disabilities through
training and the promulgation of ethical standards for
public and private health care;

(e) Prohibit discrimination against persons with
disabilities in the provision of health insurance, and life
insurance where such insurance is permitted by national
law, which shall be provided in a fair and reasonable
manner;

(f) Prevent discriminatory denial of health care or health 
services or food and fluids on the basis of disability.

Article 26

Habilitation and rehabilitation 

1. States Parties shall take effective and appropriate
measures, including through peer support, to enable
persons with disabilities to attain and maintain maximum
independence, full physical, mental, social and vocational
ability, and full inclusion and participation in all aspects of 
life. To that end, States Parties shall organize, strengthen
and extend comprehensive habilitation and rehabilitation
services and programmes, particularly in the areas of
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health, employment, education and social services, in such 
a way that these services and programmes:

(a) Begin at the earliest possible stage, and are based on
the multidisciplinary assessment of individual needs and
strengths;

(b) Support participation and inclusion in the
community and all aspects of society, are voluntary, and
are available to persons with disabilities as close as
possible to their own communities, including in rural
areas.

2. States Parties shall promote the development of initial 
and continuing training for professionals and staff working 
in habilitation and rehabilitation services. 

3. States Parties shall promote the availability,
knowledge and use of assistive devices and technologies,
designed for persons with disabilities, as they relate to
habilitation and rehabilitation.

Article 27

Work and employment

1. States Parties recognize the right of persons with
disabilities to work, on an equal basis with others; this
includes the right to the opportunity to gain a living by
work freely chosen or accepted in a labour market and
work environment that is open, inclusive and accessible to
persons with disabilities. States Parties shall safeguard and 
promote the realization of the right to work, including for
those who acquire a disability during the course of
employment, by taking appropriate steps, including
through legislation, to, inter alia:

(a) Prohibit discrimination on the basis of disability
with regard to all matters concerning all forms of
employment, including conditions of recruitment, hiring
and employment, continuance of employment, career
advancement and safe and healthy working conditions;

(b) Protect the rights of persons with disabilities, on an
equal basis with others, to just and favourable conditions
of work, including equal opportunities and equal
remuneration for work of equal value, safe and healthy
working conditions, including protection from
harassment, and the redress of grievances; 

(c) Ensure that persons with disabilities are able to
exercise their labour and trade union rights on an equal
basis with others;

(d) Enable persons with disabilities to have effective
access to general technical and vocational guidance
programmes, placement services and vocational and
continuing training;

(e) Promote employment opportunities and career
advancement for persons with disabilities in the labour
market, as well as assistance in finding, obtaining,
maintaining and returning to employment; 

(f) Promote opportunities for self-employment,
entrepreneurship, the development of cooperatives and
starting one’s own business;

(g) Employ persons with disabilities in the public
sector;

(h) Promote the employment of persons with disabilities 
in the private sector through appropriate policies and
measures, which may include affirmative action
programmes, incentives and other measures; 

(i) Ensure that reasonable accommodation is provided
to persons with disabilities in the workplace; 

(j) Promote the acquisition by persons with disabilities
of work experience in the open labour market;

(k) Promote vocational and professional rehabilitation,
job retention and return-to-work programmes for persons
with disabilities.

2. States Parties shall ensure that persons with
disabilities are not held in slavery or in servitude, and are
protected, on an equal basis with others, from forced or
compulsory labour.

Article 28

Adequate standard of living and social protection

1. States Parties recognize the right of persons with
disabilities to an adequate standard of living for
themselves and their families, including adequate food,
clothing and housing, and to the continuous improvement
of living conditions, and shall take appropriate steps to
safeguard and promote the realization of this right without
discrimination on the basis of disability. 

2. States Parties recognize the right of persons with
disabilities to social protection and to the enjoyment of
that right without discrimination on the basis of disability,
and shall take appropriate steps to safeguard and promote
the realization of this right, including measures: 

(a) To ensure equal access by persons with disabilities
to clean water services, and to ensure access to appropriate
and affordable services, devices and other assistance for
disability-related needs;

(b) To ensure access by persons with disabilities, in
particular women and girls with disabilities and older
persons with disabilities, to social protection programmes
and poverty reduction programmes; 

(c) To ensure access by persons with disabilities and
their families living in situations of poverty to assistance
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from the State with disability-related expenses, including
adequate training, counselling, financial assistance and
respite care; 

(d) To ensure access by persons with disabilities to
public housing programmes;

(e) To ensure equal access by persons with disabilities
to retirement benefits and programmes.

Article 29

Participation in political and public life

States Parties shall guarantee to persons with
disabilities political rights and the opportunity to enjoy
them on an equal basis with others, and shall undertake to:

(a) Ensure that persons with disabilities can effectively and 
fully participate in political and public life on an equal basis
with others, directly or through freely chosen representatives, 
including the right and opportunity for persons with
disabilities to vote and be elected, inter alia, by:

(i) Ensuring that voting procedures, facilities and
materials are appropriate, accessible and easy to
understand and use;

(ii) Protecting the right of persons with disabilities to
vote by secret ballot in elections and public referendums
without intimidation, and to stand for elections, to
effectively hold office and perform all public functions at
all levels of government, facilitating the use of assistive
and new technologies where appropriate;

(iii) Guaranteeing the free expression of the will of
persons with disabilities as electors and to this end, where
necessary, at their request, allowing assistance in voting by 
a person of their own choice;

(b) Promote actively an environment in which persons
with disabilities can effectively and fully participate in the
conduct of public affairs, without discrimination and on an 
equal basis with others, and encourage their participation
in public affairs, including:

(i) Participation in non-governmental organizations and 
associations concerned with the public and political life of
the country, and in the activities and administration of
political parties; 

(ii) Forming and joining organizations of persons with
disabilities to represent persons with disabilities at
international, national, regional and local levels.

Article 30

Participation in cultural life, recreation, 
leisure and sport

1. States Parties recognize the right of persons with
disabilities to take part on an equal basis with others in

cultural life, and shall take all appropriate measures to
ensure that persons with disabilities: 

(a) Enjoy access to cultural materials in accessible
formats; 

(b) Enjoy access to television programmes, films,
theatre and other cultural activities, in accessible formats; 

(c) Enjoy access to places for cultural performances or
services, such as theatres, museums, cinemas, libraries and 
tourism services, and, as far as possible, enjoy access to
monuments and sites of national cultural importance.

2. States Parties shall take appropriate measures to
enable persons with disabilities to have the opportunity to
develop and utilize their creative, artistic and intellectual
potential, not only for their own benefit, but also for the
enrichment of society. 

3. States Parties shall take all appropriate steps, in
accordance with international law, to ensure that laws
protecting intellectual property rights do not constitute an
unreasonable or discriminatory barrier to access by
persons with disabilities to cultural materials. 

4. Persons with disabilities shall be entitled, on an equal
basis with others, to recognition and support of their
specific cultural and linguistic identity, including sign
languages and deaf culture. 

5. With a view to enabling persons with disabilities to
participate on an equal basis with others in recreational,
leisure and sporting activities, States Parties shall take
appropriate measures: 

(a) To encourage and promote the participation, to the
fullest extent possible, of persons with disabilities in
mainstream sporting activities at all levels; 

(b) To ensure that persons with disabilities have an
opportunity to organize, develop and participate in
disability-specific sporting and recreational activities and,
to this end, encourage the provision, on an equal basis with 
others, of appropriate instruction, training and resources; 

(c) To ensure that persons with disabilities have access
to sporting, recreational and tourism venues; 

(d) To ensure that children with disabilities have equal
access with other children to participation in play,
recreation and leisure and sporting activities, including
those activities in the school system; 

(e) To ensure that persons with disabilities have access
to services from those involved in the organization of
recreational, tourism, leisure and sporting activities.
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Article 31

Statistics and data collection 

1. States Parties undertake to collect appropriate
information, including statistical and research data, to
enable them to formulate and implement policies to give
effect to the present Convention. The process of collecting
and maintaining this information shall: 

(a) Comply with legally established safeguards,
including legislation on data protection, to ensure
confidentiality and respect for the privacy of persons with
disabilities; 

(b) Comply with internationally accepted norms to
protect human rights and fundamental freedoms and
ethical principles in the collection and use of statistics.

2. The information collected in accordance with this
article shall be disaggregated, as appropriate, and used to
help assess the implementation of States Parties’
obligations under the present Convention and to identify
and address the barriers faced by persons with disabilities
in exercising their rights.

3. States Parties shall assume responsibility for the
dissemination of these statistics and ensure their
accessibility to persons with disabilities and others.

Article 32

International cooperation

1. States Parties recognize the importance of
international cooperation and its promotion, in support of
national efforts for the realization of the purpose and
objectives of the present Convention, and will undertake
appropriate and effective measures in this regard, between
and among States and, as appropriate, in partnership with
relevant international and regional organizations and civil
society, in particular organizations of persons with
disabilities. Such measures could include, inter alia:

(a) Ensuring that international cooperation, including
international development programmes, is inclusive of and 
accessible to persons with disabilities;

(b) Facilitating and supporting capacity-building,
including through the exchange and sharing of
information, experiences, training programmes and best
practices;

(c) Facilitating cooperation in research and access to
scientific and technical knowledge; 

(d) Providing, as appropriate, technical and economic
assistance, including by facilitating access to and sharing

of accessible and assistive technologies, and through the
transfer of technologies.

2. The provisions of this article are without prejudice to
the obligations of each State Party to fulfil its obligations
under the present Convention.

Article 33

National implementation and monitoring

1. States Parties, in accordance with their system of
organization, shall designate one or more focal points
within government for matters relating to the
implementation of the present Convention, and shall give
due consideration to the establishment or designation of a
coordination mechanism within government to facilitate
related action in different sectors and at different levels.

2. States Parties shall, in accordance with their legal and
administrative systems, maintain, strengthen, designate or
establish within the State Party, a framework, including
one or more independent mechanisms, as appropriate, to
promote, protect and monitor implementation of the
present Convention. When designating or establishing
such a mechanism, States Parties shall take into account
the principles relating to the status and functioning of
national institutions for protection and promotion of
human rights.

3. Civil society, in particular persons with disabilities
and their representative organizations, shall be involved
and participate fully in the monitoring process.

Article 34

Committee on the Rights of Persons with Disabilities

1. There shall be established a Committee on the Rights
of Persons with Disabilities (hereafter referred to as „the
Committee”), which shall carry out the functions
hereinafter provided. 

2. The Committee shall consist, at the time of entry into
force of the present Convention, of twelve experts. After
an additional sixty ratifications or accessions to the
Convention, the membership of the Committee shall
increase by six members, attaining a maximum number of
eighteen members. 

3. The members of the Committee shall serve in their
personal capacity and shall be of high moral standing and
recognized competence and experience in the field
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covered by the present Convention. When nominating
their candidates, States Parties are invited to give due
consideration to the provision set out in article 4.3 of the
present Convention.

4. The members of the Committee shall be elected by
States Parties, consideration being given to equitable
geographical distribution, representation of the different
forms of civilization and of the principal legal systems,
balanced gender representation and participation of
experts with disabilities. 

5. The members of the Committee shall be elected by
secret ballot from a list of persons nominated by the States
Parties from among their nationals at meetings of the
Conference of States Parties. At those meetings, for which
two thirds of States Parties shall constitute a quorum, the
persons elected to the Committee shall be those who obtain 
the largest number of votes and an absolute majority of the
votes of the representatives of States Parties present and
voting. 

6. The initial election shall be held no later than six
months after the date of entry into force of the present
Convention. At least four months before the date of each
election, the Secretary-General of the United Nations shall 
address a letter to the States Parties inviting them to submit 
the nominations within two months. The
Secretary-General shall subsequently prepare a list in
alphabetical order of all persons thus nominated,
indicating the State Parties which have nominated them,
and shall submit it to the States Parties to the present
Convention. 

7. The members of the Committee shall be elected for a
term of four years. They shall be eligible for re-election
once. However, the term of six of the members elected at
the first election shall expire at the end of two years;
immediately after the first election, the names of these six
members shall be chosen by lot by the chairperson of the
meeting referred to in paragraph 5 of this article. 

8. The election of the six additional members of the
Committee shall be held on the occasion of regular
elections, in accordance with the relevant provisions of
this article. 

9. If a member of the Committee dies or resigns or
declares that for any other cause she or he can no longer
perform her or his duties, the State Party which nominated
the member shall appoint another expert possessing the
qualifications and meeting the requirements set out in the
relevant provisions of this article, to serve for the
remainder of the term. 

10. The Committee shall establish its own rules of
procedure.

11. The Secretary-General of the United Nations shall
provide the necessary staff and facilities for the effective
performance of the functions of the Committee under the
present Convention, and shall convene its initial meeting. 

12. With the approval of the General Assembly, the
members of the Committee established under the present
Convention shall receive emoluments from United
Nations resources on such terms and conditions as the
Assembly may decide, having regard to the importance of
the Committee’s responsibilities. 

13. The members of the Committee shall be entitled to
the facilities, privileges and immunities of experts on
mission for the United Nations as laid down in the relevant
sections of the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations. 

Article 35

Reports by States Parties

1. Each State Party shall submit to the Committee,
through the Secretary-General of the United Nations, a
comprehensive report on measures taken to give effect to
its obligations under the present Convention and on the
progress made in that regard, within two years after the
entry into force of the present Convention for the State
Party concerned. 

2. Thereafter, States Parties shall submit subsequent
reports at least every four years and further whenever the
Committee so requests. 

3. The Committee shall decide any guidelines
applicable to the content of the reports. 

4. A State Party which has submitted a comprehensive
initial report to the Committee need not, in its subsequent
reports, repeat information previously provided. When
preparing reports to the Committee, States Parties are
invited to consider doing so in an open and transparent
process and to give due consideration to the provision set
out in article 4.3 of the present Convention.

5. Reports may indicate factors and difficulties affecting 
the degree of fulfilment of obligations under the present
Convention.
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Article 36

Consideration of reports

1. Each report shall be considered by the Committee,
which shall make such suggestions and general
recommendations on the report as it may consider
appropriate and shall forward these to the State Party
concerned. The State Party may respond with any
information it chooses to the Committee. The Committee
may request further information from States Parties
relevant to the implementation of the present Convention. 

2. If a State Party is significantly overdue in the
submission of a report, the Committee may notify the State 
Party concerned of the need to examine the
implementation of the present Convention in that State
Party, on the basis of reliable information available to the
Committee, if the relevant report is not submitted within
three months following the notification. The Committee
shall invite the State Party concerned to participate in such
examination. Should the State Party respond by submitting 
the relevant report, the provisions of paragraph 1 of this
article will apply. 

3. The Secretary-General of the United Nations shall
make available the reports to all States Parties. 

4. States Parties shall make their reports widely
available to the public in their own countries and facilitate
access to the suggestions and general recommendations
relating to these reports. 

5. The Committee shall transmit, as it may consider
appropriate, to the specialized agencies, funds and
programmes of the United Nations, and other competent
bodies, reports from States Parties in order to address a
request or indication of a need for technical advice or
assistance contained therein, along with the Committee’s
observations and recommendations, if any, on these
requests or indications. 

Article 37

Cooperation between States Parties
 and the Committee 

1. Each State Party shall cooperate with the Committee
and assist its members in the fulfilment of their mandate.

2. In its relationship with States Parties, the Committee
shall give due consideration to ways and means of
enhancing national capacities for the implementation of

the present Convention, including through international
cooperation.

Article 38

Relationship of the Committee with other bodies 

In order to foster the effective implementation of the
present Convention and to encourage international
cooperation in the field covered by the present
Convention:

(a) The specialized agencies and other United Nations
organs shall be entitled to be represented at the
consideration of the implementation of such provisions of
the present Convention as fall within the scope of their
mandate. The Committee may invite the specialized
agencies and other competent bodies as it may consider
appropriate to provide expert advice on the
implementation of the Convention in areas falling within
the scope of their respective mandates. The Committee
may invite specialized agencies and other United Nations
organs to submit reports on the implementation of the
Convention in areas falling within the scope of their
activities; 

(b) The Committee, as it discharges its mandate, shall
consult, as appropriate, other relevant bodies instituted by
international human rights treaties, with a view to ensuring 
the consistency of their respective reporting guidelines,
suggestions and general recommendations, and avoiding
duplication and overlap in the performance of their
functions. 

Article 39

Report of the Committee 

The Committee shall report every two years to the
General Assembly and to the Economic and Social
Council on its activities, and may make suggestions and
general recommendations based on the examination of
reports and information received from the States Parties.
Such suggestions and general recommendations shall be
included in the report of the Committee together with
comments, if any, from States Parties. 

Article 40

Conference of States Parties 

1. The States Parties shall meet regularly in a
Conference of States Parties in order to consider any

2007/90. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6817



matter with regard to the implementation of the present
Convention.

2. No later than six months after the entry into force of
the present Convention, the Conference of the States
Parties shall be convened by the Secretary-General of the
United Nations. The subsequent meetings shall be
convened by the Secretary-General of the United Nations
biennially or upon the decision of the Conference of States
Parties. 

Article 41

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be
the depositary of the present Convention.

Article 42

Signature

The present Convention shall be open for signature by
all States and by regional integration organizations at
United Nations Headquarters in New York as of 30 March
2007.

Article 43

Consent to be bound

The present Convention shall be subject to ratification
by signatory States and to formal confirmation by
signatory regional integration organizations. It shall be
open for accession by any State or regional integration
organization which has not signed the Convention. 

Article 44

Regional integration organizations 

1. „Regional integration organization” shall mean an
organization constituted by sovereign States of a given
region, to which its member States have transferred
competence in respect of matters governed by this
Convention. Such organizations shall declare, in their
instruments of formal confirmation or accession, the
extent of their competence with respect to matters
governed by this Convention. Subsequently, they shall
inform the depositary of any substantial modification in
the extent of their competence.

2. References to „States Parties” in the present
Convention shall apply to such organizations within the
limits of their competence. 

3. For the purposes of article 45, paragraph 1, and article 
47, paragraphs 2 and 3, any instrument deposited by a
regional integration organization shall not be counted. 

4. Regional integration organizations, in matters within
their competence, may exercise their right to vote in the
Conference of States Parties, with a number of votes equal
to the number of their member States that are Parties to this 
Convention. Such an organization shall not exercise its
right to vote if any of its member States exercises its right,
and vice versa.

Article 45

Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the
thirtieth day after the deposit of the twentieth instrument of 
ratification or accession. 

2. For each State or regional integration organization
ratifying, formally confirming or acceding to the
Convention after the deposit of the twentieth such
instrument, the Convention shall enter into force on the
thirtieth day after the deposit of its own such instrument.

Article 46

Reservations

1. Reservations incompatible with the object and
purpose of the present Convention shall not be permitted. 

2. Reservations may be withdrawn at any time.

Article 47

Amendments

1. Any State Party may propose an amendment to the
present Convention and submit it to the Secretary-General
of the United Nations. The Secretary-General shall
communicate any proposed amendments to States Parties,
with a request to be notified whether they favour a
conference of States Parties for the purpose of considering
and deciding upon the proposals. In the event that, within
four months from the date of such communication, at least
one third of the States Parties favour such a conference, the 
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Secretary-General shall convene the conference under the
auspices of the United Nations. Any amendment adopted
by a majority of two thirds of the States Parties present and
voting shall be submitted by the Secretary-General to the
General Assembly for approval and thereafter to all States
Parties for acceptance.

2. An amendment adopted and approved in accordance
with paragraph 1 of this article shall enter into force on the
thirtieth day after the number of instruments of acceptance
deposited reaches two thirds of the number of States
Parties at the date of adoption of the amendment.
Thereafter, the amendment shall enter into force for any
State Party on the thirtieth day following the deposit of its
own instrument of acceptance. An amendment shall be
binding only on those States Parties which have accepted
it. 

3. If so decided by the Conference of States Parties by
consensus, an amendment adopted and approved in
accordance with paragraph 1 of this article which relates
exclusively to articles 34, 38, 39 and 40 shall enter into
force for all States Parties on the thirtieth day after the
number of instruments of acceptance deposited reaches
two thirds of the number of States Parties at the date of
adoption of the amendment. 

Article 48

Denunciation

A State Party may denounce the present Convention by
written notification to the Secretary-General of the United
Nations. The denunciation shall become effective one year 
after the date of receipt of the notification by the
Secretary-General.

Article 49

Accessible format

The text of the present Convention shall be made
available in accessible formats.

Article 50

Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts of the present Convention shall be equally
authentic.

In witness thereof the undersigned plenipotentiaries,
being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed the present Convention.”

* * *

„A Fogyatékossággal élõ személyek jogairól  szóló
egyezmény

Preambulum

A je len Egyez mény ré szes ál la mai
a) fel idéz ve az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ban

fog lalt alap el ve ket, ame lyek a sza bad ság, igaz ság és béke
alap ja ként is me rik el az em be ri ség va la mennyi tag já nak
ve le szü le tett mél tó sá gát és ér té két, va la mint egyen lõ és
 elidegeníthetetlen jo ga it a vi lá gon;

b) el is mer ve, hogy az Egye sült Nem ze tek az Em be ri
Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá ban és az Em be ri Jo gok
Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya i ban ki mond ta és el fo gad -
ta, hogy az ezek ben meg ha tá ro zott va la mennyi jog és sza -
bad ság min den kit meg il let bár mi fé le hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés nél kül;

c) újó lag meg erõ sít ve va la mennyi em be ri jog és alap -
ve tõ sza bad ság egye te mes sé gét, oszt ha tat lan sá gát, egy -
más tól való köl csö nös füg gõ sé gét és egy más sal való köl -
csö nös kap cso la tát, és an nak szük sé ges sé gét, hogy a
 fogyatékossággal élõ sze mé lyek szá má ra biz to sít sák ezek
tel jes mér té kû gya kor lá sát hát rá nyos meg kü lön böz te tés
nél kül;

d) fel idéz ve a Gaz da sá gi, szo ci á lis és kul tu rá lis jo gok -
ról  szóló nem zet kö zi egyez ség ok mányt, a Pol gá ri és po li ti -
kai jo gok ról  szóló nem zet kö zi egyez ség ok mányt, a Faji
meg kü lön böz te tés va la mennyi for má já nak ki kü szö bö lé sé -
rõl  szóló nem zet kö zi egyez ményt, a Nõk kel szem be ni hát -
rá nyos meg kü lön böz te tés va la mennyi for má já nak ki kü -
szö bö lé sé rõl  szóló egyez ményt, a Kín zás és más ke gyet -
len, em ber te len vagy meg alá zó bün te té sek vagy bá nás mód 
el le ni nem zet kö zi egyez ményt, a Gyer mek jo ga i ról  szóló
egyez ményt, va la mint a Mig ráns mun ká sok és csa lád tag -
ja ik jo ga i nak vé del mé rõl  szóló nem zet kö zi egyez ményt;

e) el is mer ve, hogy a fo gya té kos ság egy vál to zó fo ga -
lom, to váb bá, hogy a fo gya té kos ság a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lyek és az at ti tûd be li, il let ve a kör nye ze ti aka dá -
lyok köl csön ha tá sá nak kö vet kez mé nye, amely gá tol ja
õket a tár sa da lom ban való tel jes és ha té kony, má sok kal
azo nos ala pon tör té nõ rész vé tel ben;

f) el is mer ve a Fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek kel kap -
cso la tos cse lek vé si vi lág prog ram ban és a Fo gya té kos ság -
gal élõ sze mé lyek esély egyen lõ sé gé rõl  szóló ál ta lá nos
sza bá lyok ban rög zí tett alap el vek és po li ti kai irány el vek
fon tos sá gát a nem ze ti, re gi o ná lis és nem zet kö zi szin tû
 politikák, ter vek, prog ra mok és cse lek vé sek elõ moz dí tá sá -
ban, ki ala kí tá sá ban és ér té ke lé sé ben a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lyek to váb bi esé lye gyen lõ sí té se ér de ké ben;
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g) hang sú lyoz va, an nak fon tos sá gát, hogy a fo gya té -
kos sá gügy kö zép pont ba ál lí tá sa a fenn tart ha tó fej lõ dés
 releváns stra té gi á i nak szer ves ré szét ké pe zi;

h) el is mer ve to váb bá, hogy bár ki nek a fo gya té kos ság
alap ján tör té nõ hát rá nyos meg kü lön böz te té se az em be ri
sze mély ve le szü le tett mél tó sá gá nak és ér té ké nek meg sér -
té se;

i) el is mer ve to váb bá a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
sok fé le sé gét;

j) el is mer ve va la mennyi fo gya té kos ság gal élõ sze mély, 
be le ért ve a fo ko zot tabb tá mo ga tást igény lõ sze mély,
 emberi jo gai elõ moz dí tá sá nak és vé del mé nek szük sé ges -
sé gét;

k) ag go dal mu kat fe jez ve ki a miatt, hogy a kü lön bö zõ
ok má nyok és kö te le zett ség vál la lá sok el le né re a fo gya té -
kos ság gal élõ sze mé lyek to vább ra is aka dá lyok kal szem -
be sül nek a tár sa da lom ban való egyen lõ rész vé te lük so rán,
és a miatt, hogy em be ri jo ga ik a vi lág va la mennyi tá ján
 sérülnek;

l) el is mer ve a nem zet kö zi együtt mû kö dés fon tos sá gát a 
fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek élet kö rül mé nye i nek min -
den or szág ban, kü lö nö sen a fej lõ dõ or szá gok ban tör té nõ
ja ví tá sa ér de ké ben;

m) el is mer ve a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek meg -
lévõ és le het sé ges ér té kes hoz zá já ru lá sát kö zös sé gük ál ta -
lá nos jó lé té hez és sok szí nû sé gé hez, to váb bá, hogy a
 fogyatékossággal élõ sze mé lyek em be ri jo ga ik és alap ve tõ 
sza bad sá ga ik tel jes körû gya kor lá sá nak, és a fo gya té kos -
ság gal élõ sze mé lyek tel jes körû rész vé te lé nek elõ moz dí -
tá sa a tár sa da lom hoz való tar to zá suk ér zé sét erõ sí ti, va la -
mint a tár sa da lom em be ri, szo ci á lis és gaz da sá gi fej lõ dé sé -
ben, to váb bá a sze gény ség fel szá mo lá sá ban je len tõs elõ re -
ha la dást ered mé nyez;

n) el is mer ve a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má -
ra egyé ni au to nó mi á juk és füg get len sé gük fon tos sá gát, be -
le ért ve sa ját dön té se ik meg ho za ta lá nak sza bad sá gát;

o) figye lembe véve, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze -
mé lye ket te vé ke nyen be kell von ni a prog ra mok kal és
 politikával kap cso la tos dön tés ho za ta li fo lya ma tok ba, kü -
lö nö sen az õket köz vet le nül érin tõk vo nat ko zá sá ban;

p) ag go da lom mal te kint ve azon fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lye ket kö rül ve võ ne héz kö rül mé nyek re, akik faj,
bõr szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai és más vé le mény,
nem ze ti, et ni kai, õs la kos vagy tár sa dal mi szár ma zás,
 vagyon, szü le tés, élet kor vagy más hely zet alap ján a hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés több szö rös vagy sú lyo sabb for -
máival szem be sül nek;

q) el is mer ve, hogy a fo gya té kos ság gal élõ nõk és lá -
nyok ese té ben gyak ran na gyobb a koc ká za ta, ott ho nu kon
be lül és azon kí vül, erõ szak nak, tes ti sér tés nek vagy bán -
tal ma zás nak, ha nyag vagy gon dat lan bá nás mód nak, rossz
bá nás mód nak vagy ki zsák má nyo lás nak;

r) el is mer ve, hogy a fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek
szá má ra más gyer me kek kel egyen lõ en kell biz to sí ta ni
 valamennyi em be ri jog és alap ve tõ sza bad ság gya kor lá sát,

em lé kez tet ve to váb bá a Gyer mek jo ga i ról  szóló egyez -
mény ré szes ál la ma i nak e cél ból vál lalt kö te le zett sé ge i re;

s) hang sú lyoz va a nemi szem pont va la mennyi erõ fe szí -
tés be tör té nõ be épí té sé nek szük sé ges sé gét az em be ri jo -
gok és alap ve tõ sza bad sá gok tel jes gya kor lá sá nak elõ se gí -
té se ér de ké ben a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra;

t) hang sú lyoz va azt a tényt, hogy a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lyek több sé ge sze gény kö rül mé nyek kö zött él, és 
e te kin tet ben fel is mer ve an nak ki emelt szük sé ges sé gét,
hogy fog lal koz ni kell a sze gény ség nek a fo gya té kos ság gal 
élõ sze mé lyek re gya ko rolt ká ros ha tá sá val;

u) figye lembe véve azt, hogy az Egye sült Nem ze tek
Alap ok má nyá ban fog lalt cé lok és alap el vek tel jes tisz te -
let ben tar tá sán, va la mint az al kal ma zan dó em be ri jogi
 okmányok tel jes be tar tá sán ala pu ló béke és biz ton ság fel -
té te lei nél kü löz he tet le nek a fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lyek tel jes vé del mé hez, kü lö nö sen fegy ve res konf lik tu sok
és ide gen meg szál lás ide jén;

v) el is mer ve a fi zi kai, tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá -
lis kör nye zet, az egész ség és ok ta tás, va la mint az in for má -
ció és a kom mu ni ká ció hoz zá fér he tõ sé gé nek fon tos sá gát
ah hoz, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek ké pes sé
vál ja nak va la mennyi em be ri jog és alap ve tõ sza bad ság tel -
jes gya kor lá sá ra;

w) fel is mer ve azt, hogy az egyén nek, aki nek kö te le zett -
sé gei van nak más egyé nek és a kö zös ség felé, amely hez
tar to zik, fel ada ta, hogy tö re ked jen az Em be ri Jo gok Nem -
zet kö zi Tör vé nyé ben el is mert jo gok elõ moz dí tá sá ra és be -
tar tá sá ra;

x) meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a csa lád a tár sa da lom ter -
mé sze tes és alap ve tõ kö zös sé gi egy sé ge, va la mint, hogy a
csa lád jo go sult a tár sa dal mi és az ál la mi vé de lem re, to váb -
bá hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek nek és csa lád -
tag ja ik nak meg kell kap ni uk a szük sé ges vé del met és
 támogatást, amely le he tõ vé te szi, hogy a csa lá dok hoz zá já -
rul has sa nak a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i nak
tel jes és egyen lõ gya kor lá sá hoz;

y) meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek jo ga i nak és mél tó sá gá nak elõ moz dí tá sá ra és
vé del mé re irá nyu ló át fo gó és egy sé ges nem zet kö zi egyez -
mény je len tõ sen hoz zá fog já rul ni a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek sú lyos tár sa dal mi hát rá nyá nak or vos lá sá hoz, és 
elõ moz dít ja egyen lõ esé lyek kel tör té nõ rész vé te lü ket a
 civil, a po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis élet te -
rü le tén mind a fej lõ dõ, mind a fej lett or szá gok ban,

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

1. cikk

Cél

A je len Egyez mény cél ja va la mennyi em be ri jog és
alap ve tõ sza bad ság tel jes és egyen lõ gya kor lá sá nak elõ -
moz dí tá sa, vé del me és biz to sí tá sa va la mennyi fo gya té kos -
ság gal élõ sze mély szá má ra, és a ve lük szü le tett mél tó ság
tisz te let ben tar tá sá nak elõ moz dí tá sa.
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Fo gya té kos ság gal élõ sze mély min den olyan sze mély,
aki hosszan tar tó fi zi kai, ér tel mi, szel le mi vagy ér zék szer -
vi ká ro so dás sal él, amely szá mos egyéb aka dállyal együtt
kor lá toz hat ja az adott sze mély tel jes, ha té kony és má sok -
kal egyen lõ tár sa dal mi sze rep vál la lá sát.

2. cikk

Meghatározások

A je len Egyez mény al kal ma zá sá ban:
A „kom mu ni ká ció” fo gal má ba tar toz nak a nyel vek, a

ki ve tí tett szö veg, a Bra il le-nyom ta tás, a tak ti lis kom mu ni -
ká ció, a nagy mé re tû be tûk kel tör té nõ nyom ta tás, a hoz zá -
fér he tõ mul ti mé dia, va la mint az írott, a hang zó és az egy -
sze rû szö veg, a fel ol va sás, il le tõ leg az aug men ta tív, be le -
ért ve a hoz zá fér he tõ kom mu ni ká ci ós és in for má ci ós tech -
no ló gi át, a kom mu ni ká ció al ter na tív mó do za tai, esz kö zei
és for mái;

A „nyelv” ma gá ba fog lal ja a be szélt nyel vet, a jel nyel -
vet és a nem be szélt nyelv egyéb for má it;

A „fo gya té kos ság alap ján tör té nõ hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés” a fo gya té kos sá gon ala pu ló bár mi lyen kü lönb -
ség té telt, ki zá rást vagy kor lá to zást je lent, amely nek cél ja
vagy ha tá sa va la mennyi em be ri jog és alap ve tõ sza bad ság
má sok kal azo nos ala pon tör té nõ el is me ré sé nek, él ve ze té -
nek vagy gya kor lá sá nak csor bí tá sa vagy sem mi be vé te le a
po li ti kai, a gaz da sá gi, a szo ci á lis, a kul tu rá lis, a ci vil élet
te rén, vagy bár mely egyéb te rü le ten. Ez a hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés min den for má ját ma gá ban fog lal ja, egye bek 
kö zött az éssze rû al kal maz ko dás meg ta ga dá sát;

Az „éssze rû al kal maz ko dás” az el en ged he tet len és meg fe -
le lõ mó do sí tá so kat és vál toz ta tá so kat je len ti, ame lyek nem
je len te nek arány ta lan és in do ko lat lan ter het, és adott eset ben
szük sé ge sek, hogy biz to sít sák a fo gya té kos ság gal élõ sze -
mély alap ve tõ em be ri jo ga i nak és sza bad sá ga i nak a min den -
kit meg il le tõ, egyen lõ mér té kû él ve ze tét és gya kor lá sát;

„Egye te mes ter ve zés”-en a ter mé kek, a kör nye zet, a prog -
ra mok és szol gál ta tá sok oly mó don tör té nõ ter ve zé sét ért jük,
hogy azok min den em ber szá má ra a le he tõ leg nagyobb mér -
ték ben hoz zá fér he tõ ek le gye nek: adap tá lás, vagy spe ci á lis
ter ve zés szük sé ges sé ge nél kül. Az egye te mes ter ve zés nem
zár hat ja ki a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek cso port jai szá -
má ra szük sé ges tá mo ga tó-se gí tõ esz kö zök és tech no ló gi ák
in do kolt eset ben tör té nõ haszná latát.

3. cikk

Általános alapelvek

A je len Egyez mény alap el vei a kö vet ke zõk:
a) a ve le szü le tett mél tó ság, az egyé ni au to nó mia tisz te -

le te, be le ért ve a sa ját dön tés meg ho za ta lá nak sza bad sá gát
és a sze mé lyek füg get len sé gét;

b) a hát rá nyos meg kü lön böz te tés tõl való men tes ség;
c) tel jes és ha té kony tár sa dal mi rész vé tel és be fo ga dás;
d) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek kü lön bö zõ sé gé -

nek tisz te le te és el fo ga dá suk az em be ri sok szí nû ség, va la -
mint az em be ri ség ré sze ként;

e) esély egyen lõ ség;
f) hoz zá fér he tõ ség;
g) a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ ség;
h) a fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek for má ló dó ké pes -

sé ge i nek tisz te le te, és a fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek
iden ti tá suk meg õr zé sé hez fû zõ dõ jo gá nak tisz te let ben tar -
tá sa.

4. cikk

Általános kötelezettségek

1. A ré szes ál la mok kö te le zett sé get vál lal nak arra,
hogy biz to sít ják és elõ se gí tik va la mennyi alap ve tõ em be ri
jog és sza bad ság tel jes meg va ló su lá sát va la mennyi fo gya -
té kos ság gal élõ sze mély szá má ra, a fo gya té kos ság alap ján
tör té nõ bár mi fé le hát rá nyos meg kü lön böz te tés nél kül.
 Ennek ér de ké ben a ré szes ál la mok vál lal ják, hogy:

a) meg hoz nak min den meg fe le lõ jog al ko tá si, köz igaz -
ga tá si és egyéb in téz ke dést a je len Egyez mény ben fog lalt
jo gok vég re haj tá sa ér de ké ben;

b) meg tesz nek min den meg fe le lõ in téz ke dést, ide ért ve
a jog al ko tá si lé pé se ket a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét tar tal ma zó tör vények, ren -
del ke zé sek, szo ká sok és gya kor lat mó do sí tá sa vagy el tör -
lé se ér de ké ben;

c) figye lembe ve szik a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek 
em be ri jo ga i nak vé del mét és elõ moz dí tá sát va la mennyi
po li ti ka és prog ram so rán;

d) tar tóz kod nak min den olyan cse le ke det ben és gya -
kor lat ban való rész vé tel tõl, amely nem össze egyez tet he tõ
a je len Egyez ménnyel, és biz to sít ják, hogy a ha tó sá gok és
köz in téz mé nyek a je len Egyez ménnyel össz hang ban te vé -
keny ked je nek;

e) min den meg fe le lõ in téz ke dést meg hoz nak bár mely
sze mély, in téz mény vagy ma gán vál lal ko zás ál tal a fo gya -
té kos ság alap ján tör té nõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés fel -
szá mo lá sa ér de ké ben;

f) ku ta tá so kat és fej lesz té se ket va ló sí ta nak meg vagy
se gí te nek elõ az egye te me sen ter ve zett áruk, szol gál ta tá -
sok, esz kö zök és lé te sít mé nyek vo nat ko zá sá ban, a je len
Egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint, ame lyek
a le he tõ leg ki sebb vál toz ta tás sal és anya gi rá for dí tás sal
meg fe lel nek a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek spe ci á lis
igé nye i nek, elõ se gít ve fel hasz nál ha tó sá gu kat és hasz ná la -
tu kat, va la mint elõ se gí tik az egye te mes ter ve zést a szab vá -
nyok és irány el vek ki dol go zá sa so rán;

g) ku ta tá so kat és fej lesz té se ket va ló sí ta nak meg, vagy
se gí te nek elõ a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra
al kal mas új tech no ló gi ák, be le ért ve az in for má ci ós és
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kom mu ni ká ci ós tech no ló gi á kat, a köz le ke dést/moz gást
se gí tõ esz kö zök, ké szü lé kek és se géd esz kö zök el ér he tõ sé -
gé nek és hasz ná la tá nak elõ moz dí tá sá ra, el sõbb sé get biz to -
sít va az el ér he tõ költ ség gel járó tech no ló gi ák nak;

h) hoz zá fér he tõ in for má ci ó kat biz to sí ta nak a fo gya té -
kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra a köz le ke dést se gí tõ esz -
kö zök rõl, a ké szü lé kek rõl és se géd esz kö zök rõl, ide ért ve
az új tech no ló gi á kat, csak úgy, mint a se gít ség nyúj tás,
 támogató szol gál ta tá sok és szol gá la tok más for má i ról;

i) elõ moz dít ják a je len Egyez mény ben fog lalt jo gok
ok ta tá sát a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek kel fog lal ko zó
szak em be rek és al kal ma zot tak szá má ra az e jo gok ál tal
biz to sí tott jobb se gít ség- és szol gál ta tás nyúj tás ér de ké ben.

2. Te kin tet tel a gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis jo -
gok ra min den ré szes ál lam vál lal ja, hogy a ren del ke zés re
álló erõ for rá sai fel sõ ha tá rá ig, és, szük ség ese tén, a nem -
zet kö zi együtt mû kö dés ke re té ben, in téz ke dé se ket tesz
ezen jo gok tel jes meg va ló sí tá sá nak fo ko za to san tör té nõ
el éré se ér de ké ben, fenn tar tás nél kül, a nem zet kö zi jog gal
össz hang ban, a je len Egyez mény ben fog lalt kötelezett -
ségek ha la dék ta lan al kal ma zá sá ra.

3. A je len Egyez mény vég re haj tá sá ra irá nyu ló jog al ko -
tás és po li ti kák ki dol go zá sa és vég re haj tá sa so rán, to váb bá 
a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lye ket érin tõ kér dé sek kel
kap cso la tos más dön tés ho za ta li el já rá sok ban a ré szes ál la -
mok szo ro san egyez tet nek, amely be ak tí van be von ják
kép vi se le ti szer ve ze te i ken ke resz tül a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lye ket, ide ért ve a fo gya té kos ság gal élõ gyer me -
ke ket is.

4. A je len Egyez mény ben sem mi nem ér tel mez he tõ
úgy, mint ami be fo lyá sol ja a ré szes ál lam jo gá nak, vagy az
adott ré szes ál lam vo nat ko zá sá ban ha tá lyos nem zet kö zi
jog nak a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i nak haté -
konyabb sza bá lyo zá sát biz to sí tó ren del ke zé se it. A je len
Egyez mény ben ré szes ál la mok joga, szer zõ dé sei, sza bá -
lyo zá sa vagy szo ká sai ál tal el is mert, vagy tar tal ma zott em -
be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok nem kor lá toz ha tók
vagy csor bít ha tók arra hi vat ko zás sal, hogy a je len Egyez -
mény az adott jo go kat, vagy sza bad sá go kat nem, vagy
csak ki sebb mér ték ben is me ri el.

5. Je len Egyez mény ren del ke zé sei min den fé le kor lá to -
zás vagy ki vé tel nél kül a szö vet sé gi ál la mok va la mennyi
ré szé re vo nat koz nak.

5. cikk

Egyenlõség és hátrányos megkülönböztetéstõl
való mentesség

1. A ré szes ál la mok el is me rik, hogy a tör vény elõtt
min den sze mély egyen lõ, és min den fé le hát rá nyos meg kü -

lön böz te tés nél kül jo go sult a tör vények ál tal nyúj tott vé de -
lem re és ked vez mény re.

2. A ré szes ál la mok meg til ta nak a fo gya té kos ság alap -
ján tör té nõ bár mi ne mû hát rá nyos meg kü lön böz te tést, és
min den té ren biz to sít ják a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek 
szá má ra a hát rá nyos meg kü lön böz te tés sel szem be ni
egyen lõ és ha té kony jogi vé del met.

3. Az egyen lõ ség elõ moz dí tá sa és a hát rá nyos meg kü -
lön böz te tés el tör lé se ér de ké ben a ré szes ál la mok min den
meg fe le lõ lé pést meg tesz nek, így biz to sít va az éssze rû
 alkalmazkodást.

4. A fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek tény le ges egyen -
lõ sé gé nek elõ moz dí tá sá hoz és el éré sé hez szük sé ges kü -
lön le ges in téz ke dé sek a je len Egyez mény ér tel mé ben nem
te kin ten dõk hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek.

6. cikk

Fogyatékossággal élõ nõk

1. A ré szes ál la mok el is me rik, hogy a fo gya té kos ság gal 
élõ nõk és lá nyok több szö rö sen hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés nek van nak ki té ve, erre való te kin tet tel olyan in téz ke dé -
se ket hoz nak, ame lyek biz to sít ják szá muk ra va la mennyi
em be ri jog és sza bad ság tel jes és egyen lõ él ve ze tét.

2. A ré szes ál la mok min den szük sé ges in téz ke dést
meg hoz nak, hogy biz to sít sák a nõk tel jes körû fej lõ dé sét,
elõ re ha la dá sát és tár sa dal mi sze rep vál la lá suk nö ve lé sét
az zal a cél lal, hogy sza va tol ják szá muk ra a je len Egyez -
mény ben fog lalt em be ri jo gok és sza bad sá gok gya kor lá sát
és él ve ze tét.

7. cikk

A fogyatékossággal élõ gyermekek

1. A ré szes ál la mok min den szük sé ges in téz ke dést
meg hoz nak, hogy a fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek szá -
má ra más gyer me kek kel azo nos ala pon biz to sít sák va la -
mennyi em be ri jog és alap ve tõ sza bad ság tel jes körû gya -
kor lá sát.

2. Min den, a fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek kel kap -
cso la tos in téz ke dés so rán el sõd le ge sen a gyer mek leg fõbb
ér de ke it kell figye lembe ven ni.

3. A ré szes ál la mok biz to sít ják, hogy a fo gya té kos ság -
gal élõ gyer me kek min den õket érin tõ ügy ben ren del kez -
nek a sza bad vé le mény nyil vá ní tás jo gá val, vé le mé nyü ket,
más gyer me kek kel azo nos ala pon, élet ko ruk nak és fej lett -
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sé gük nek meg fele lõen sú lyoz zák, va la mint biz to sít ják
szá muk ra e jo gok ér vé nye sí té sé hez a fo gya té kos sá guk és
élet ko ruk sze rint szük sé ges se gít sé get.

8. cikk

A tudatosság növelése

1. A ré szes ál la mok vál lal ják, hogy azon na li, ha té kony
és meg fe le lõ in téz ke dé se ket fo ga na to sí ta nak:

a) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek kel kap cso la tos
 tudatosság tár sa dal mi szin ten tör té nõ nö ve lé se ér de ké ben,
be le ért ve a csa lá dot is, és elõ se gí tik a fo gya té kos ság gal élõ 
sze mé lyek jo ga i nak és mél tó sá gá nak tisz te le tét;

b) az élet min den te rü le tén küz de nek a fo gya té kos ság -
gal élõ sze mé lyek kel kap cso la tos szte re o tí pi ák, elõ íté le tek 
és ár tal mas gya kor la tok el len, be le ért ve a nem mel és élet -
kor ral kap cso la to sa kat is;

c) elõ se gí tik a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek ké pes sé -
ge i re és hoz zá já ru lá sá ra vo nat ko zó tu da tos ság növe lését.

2. Az e célt szol gá ló in téz ke dé sek a kö vet ke zõk:
a) ha té kony tár sa dal mi tu da tos ság for má lá sát cél zó

kam pá nyok kez de mé nye zé se és tá mo ga tá sa:
(i) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo gai irán ti fo gé -

kony ság ra való ne ve lés,
(ii) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek po zi tív meg íté -

lés nek tá mo ga tá sa és a na gyobb tár sa dal mi tu da tos ság elõ -
moz dí tá sa,

(iii) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szak ér tel mé nek, 
ér de me i nek, ké pes sé gei, va la mint a mun ka he lyi és a mun -
ka erõ-pi a ci hoz zá já ru lá suk el is me ré sé nek elõ se gí té se;

b) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga it tisz te let ben
tar tó ma ga tar tás for ma tu da to sí tá sá nak tá mo ga tá sa az ok ta -
tás min den szint jén, ide ért ve az egé szen kis ko rú gyer me -
ke ket is;

c) a mé dia ösz tön zé se arra, hogy a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lye ket a je len Egyez mény cél já val meg egye zõ
mó don áb rá zol ják;

d) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek kel és jo ga ik kal
kap cso la tos tu da tos ság-nö ve lõ kép zé si prog ra mok elõ -
moz dí tá sa.

9. cikk

Hozzáférhetõség

1. A fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek ön ál ló élet vi te lé -
nek és az élet va la mennyi te rü le tén tör té nõ tel jes körû rész -
vé te lé nek le he tõ vé té te le ér de ké ben a ré szes ál la mok meg -
fe le lõ in téz ke dé se ket tesz nek, hogy má sok kal azo nos ala -
pon biz to sít sák a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra 
a fi zi kai kör nye zet hez, a köz le ke dés hez, az in for má ci ó hoz
és kom mu ni ká ci ó hoz, be le ért ve az in for má ci ós és kom mu -

ni ká ci ós tech no ló gi á kat és rend sze re ket, va la mint más,
nyil vá no san hoz zá fér he tõ vagy ren del ke zés re álló le he tõ -
sé gek hez és szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rést, mind
 városi, mind vi dé ki te rü le te ken. Ezek az in téz ke dé sek,
ame lyek ma guk ban fog lal ják a hoz zá fé ré si aka dá lyok és
kor lá tok be azo no sí tá sát és fel szá mo lá sát, töb bek kö zött a
kö vet ke zõk re vo nat koz nak:

a) épü le tek, utak, köz le ke dés és más bel- és kül té ri
 létesítmények, így is ko lák, la kó há zak, egész ség ügyi lé te -
sít mé nyek és mun ka he lyek;

b) in for má ció, kom mu ni ká ció és egyéb szol gál ta tá sok,
köz tük az elekt ro ni kus szol gál ta tá sok és se gély hí vó szol -
gál ta tá sok.

2. A ré szes ál la mok szük sé ges in téz ke dé se ket hoz nak
to váb bá:

a) a nyil vá nos ság szá má ra nyit va és ren del ke zés re álló lé -
te sít mé nyek és szol gál ta tá sok hoz zá fér he tõ sé ge ér de ké ben
be ve ze tett mi ni má lis szab vá nyok és irány el vek al kal ma zá sá -
nak fej lesz té sé re, ha tály ba lép te té sé re és el len õr zé sé re;

b) an nak elõ se gí té sé re, hogy a nyil vá nos ság szá má ra
nyit va és ren del ke zés re álló lé te sít mé nye ket és szol gál ta -
tá so kat kí ná ló ma gán jo gi jog ala nyok figye lembe ve gyék a
hoz zá fér he tõ ség va la mennyi as pek tu sát a fo gya té kos ság -
gal élõ sze mé lyek vo nat ko zá sá ban;

c) az ér de kelt fe lek szá má ra kép zés tá mo ga tá sá ra a
 fogyatékossággal élõ sze mé lyek ese té ben fel me rü lõ hoz -
zá fér he tõ ség kér dé se i rõl;

d) az épü le tek ben és más, a nyil vá nos ság szá má ra nyit -
va és ren del ke zés re álló lé te sít mé nyek ese té ben a Bra il le,
il let ve könnyen ért he tõ és ol vas ha tó jel zé sek biz to sí tá sá ra;

e) az élõ se gít ség nyúj tás for má i nak és a köz ve tí tõk biz -
to sí tá sá ra, ide ért ve az út mu ta tó kat, ol va só kat/ol va só prog -
ra mo kat és szak kép zett jel nyel vi tol má cso kat az épü le tek
és a nyil vá nos ság szá má ra ren del ke zés re álló le he tõ sé gek
hoz zá fér he tõ sé gé nek elõ se gí té se ér de ké ben;

f) más meg fe le lõ se gít ség nyúj tá si és tá mo ga tá si for mák 
elõ moz dí tá sá ra a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek in for -
má ci ó hoz való hoz zá fé ré sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben;

g) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek nek az új in for má -
ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák hoz és rend sze rek hez
való hoz zá fé ré sé nek, be le ért ve az In ter ne tet is, elõ moz dí -
tá sá ra;

h) aka dály men tes in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no -
ló gi ák és rend sze rek ter ve zé sé nek, fej lesz té sé nek, elõ ál lí tá -
sá nak és ter jesz té sé nek ko rai sza kasz ban tör té nõ elõ se gí té sé -
re an nak ér de ké ben, hogy ezek a tech no ló gi ák és rend sze rek
hoz zá fér he tõ vé té te le mi ni má lis költ ség gel jár jon.

10. cikk

Az élethez való jog

A ré szes ál la mok újó lag meg erõ sí tik, hogy min den em -
ber nek el ide ge nít he tet len joga van az élet hez, és meg hoz -
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nak min den szük sé ges in téz ke dést an nak ér de ké ben, hogy
biz to sít sák a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra
e jog má sok kal azo nos ala pon tör té nõ ha té kony él ve ze tét.

11. cikk

Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok

Nem zet kö zi jogi kö te le zett sé ge ik kel össz hang ban, be -
le ért ve a nem zet kö zi hu ma ni tá ri us jo got és a nem zet kö zi
em be ri jo got, a ré szes ál la mok vál lal ják, hogy vész hely ze -
tek ben, így fegy ve res konf lik tus, hu ma ni tá ri us szükség -
állapotok és ter mé sze ti ka taszt ró fák ese tén min den szük -
sé ges in téz ke dést meg hoz nak a fo gya té kos ság gal élõ sze -
mé lyek vé del me és biz ton sá ga ér de ké ben.

12. cikk

A tör vény elõtti egyenlõség

1. A ré szes ál la mok újó lag meg erõ sí tik, hogy a fo gya -
té kos ság gal élõ sze mé lyek nek jo guk van ah hoz, hogy a
tör vény elõtt min den hol sze mély ként is mer jék el õket.

2. A ré szes ál la mok el is me rik, hogy a fo gya té kos ság gal 
élõ sze mé lye ket az élet min den te rü le tén má sok kal azo nos
ala pon meg il le ti a jog-, il le tõ leg cse lek võ ké pes ség.

3. A ré szes ál la mok meg hoz zák a szük sé ges in téz ke dé -
se ket an nak ér de ké ben, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze -
mé lyek cse lek võ ké pes sé gé nek gya kor lá sá hoz eset le ge sen
szük sé ges se gít ség hoz zá fér he tõ vé vál jon.

4. A ré szes ál la mok biz to sít ják, hogy a cse lek võ ké pes -
ség gya kor lá sá ra vo nat ko zó va la mennyi in téz ke dés, a
nem zet kö zi em be ri jog gal össz hang ban, meg fe le lõ és
 hatékony biz to sí té ko kat tar tal maz a vissza élé sek meg elõ -
zé sé re. Az ilyen biz to sí té kok ga ran tál ják, hogy a cse lek võ -
ké pes ség gya kor lá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek tisz te let -
ben tart ják a sze mély jo ga it, aka ra tát és vá lasz tá sa it, össze -
fér he tet len ség tõl és in do ko lat lan be fo lyás tól men te sek,
ará nyo sak és a sze mély kö rül mé nye i re sza bot tak, a le he tõ
leg rö vi debb idõ re vo nat koz nak, to váb bá hogy a ha tás kör -
rel ren del ke zõ, füg get len és pár tat lan ha tó ság vagy igaz -
ság ügyi szerv rend sze re sen fe lül vizs gál ja azo kat. A biz to -
sí té kok az zal ará nyo sak, ami lyen mér ték ben az adott in téz -
ke dé sek érin tik a sze mély jo ga it és ér de ke it.

5. E cikk ren del ke zé se i re fi gye lem mel a ré szes ál la mok 
min den meg fe le lõ és ha té kony in téz ke dést meg tesz nek a
fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek egyen lõ jo gá nak biz to sí -
tá sá ra a tu laj don hoz való jog hoz és az örök lés hez való jog -
hoz, sa ját pénz ügye ik el len õr zé sé hez, to váb bá bank köl -
csön höz, jel zá log hoz és más pénz ügyi hi tel hez való

egyen lõ hoz zá fé rés hez, il let ve biz to sít ják, hogy a fogya -
tékossággal élõ sze mé lye ket ön ké nye sen ne foszt has sák
meg va gyo nuk tól.

13. cikk

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

1. A ré szes ál la mok a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
szá má ra má sok kal azo nos ala pon biz to sít ják az igaz ság -
szol gál ta tás hoz való ha té kony hoz zá fé rést, be le ért ve az
 eljárás so rán az élet kor nak meg fe le lõ al kal maz ko dás biz -
to sí tá sát an nak ér de ké ben, hogy meg könnyít sék tény le ges
rész vé te lü ket mind köz vet len, mind köz ve tett for má ban,
csak úgy, mint ta nú ként, min den jogi el já rás ban, be le ért ve
a nyo mo za ti sza kot és más elõ ké szí tõ sza ka szo kat.

2. A fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek igaz ság szol gál ta -
tás hoz való ha té kony hoz zá fé ré se biz to sí tá sá nak elõ se gí -
té se ér de ké ben a ré szes ál la mok elõ moz dít ják az igaz ság -
ügyi igaz ga tás te rü le tén dol go zók, be le ért ve a rend õrségi
és bün te tés-vég re haj tá si al kal ma zot ta kat, meg fe le lõ kép -
zé sét.

14. cikk

A személy szabadsága és biztonsága

1. A ré szes ál la mok biz to sít ják, hogy a fo gya té kos ság -
gal élõ sze mé lyek, má sok kal azo nos ala pon

a) él vez he tik a sze mé lyi sza bad ság hoz és biz ton ság hoz 
való jo got;

b) jog el le ne sen vagy ön ké nye sen sza bad sá guk tól nem
foszt ha tók meg, to váb bá a sza bad ság tól való bár mi lyen
meg fosz tás a jog sza bá lyok kal össz hang ban tör tén het, és
hogy a fo gya té kos ság meg lé te sem mi lyen eset ben nem
 indokolhatja a sza bad ság tól való meg fosz tást.

2. A ré szes ál la mok biz to sít ják, hogy amennyi ben va la -
mely el já rás ban fo gya té kos ság gal élõ sze mé lye ket meg -
fosz ta nak sza bad sá guk tól, a nem zet kö zi em be ri jog gal
össz hang ban má sok kal azo nos ala pon jo go sul tak garan -
ciákra, to váb bá a je len Egyez mény cél ki tû zé se i nek és el -
ve i nek meg fe le lõ el bá nás ban ré sze sül nek, be le ért ve az
éssze rû al kal maz ko dás ról  szóló ren del ke zést is.

15. cikk

A kínzás és más kegyetlen, embertelen
 vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma

1. A kín zás és más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá -
zó bá nás mód vagy bün te tés al kal ma zá sa min den ki vel
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szem ben ti los. Kü lö nö sen nem vé gez he tõ or vo si vagy
 tudományos kí sér let sen kin, a sze mély sza ba don meg tett
hoz zá já ru lá sa nél kül.

2. A ré szes ál la mok min den ha té kony jogi, köz igaz ga -
tá si, igaz ság szol gál ta tá si és más in téz ke dést meg tesz nek
an nak meg aka dá lyo zá sá ra, hogy a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek kel szem ben – má sok kal azo nos ala pon – kín zás 
és más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mó dot
vagy bün te tést al kal maz za nak.

16. cikk

Mentesség a kizsákmányolástól, erõszaktól
és visszaélésektõl

1. A ré szes ál la mok meg tesz nek min den szük sé ges jog -
al ko tá si, köz igaz ga tá si, tár sa dal mi, ok ta tá si és más in téz -
ke dést a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek ott ho ni és nem
ott ho ni vé del mé re min den faj ta ki zsák má nyo lás, erõ szak
és vissza élés el len, be le ért ve ezek nemi ala pú vo nat ko zá -
sa it is.

2. A ré szes ál la mok meg tesz nek to váb bá min den szük -
sé ges in téz ke dést a ki zsák má nyo lás, erõ szak és vissza élés
min den for má já nak meg elõ zé se cél já ból, töb bek kö zött a
nem nek és élet kor nak meg fe le lõ se gít ség nyúj tás nak és
 támogatásnak a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek, csa lád -
tag ja ik és gon do zó ik szá má ra tör té nõ biz to sí tá sá val, be le -
ért ve a tá jé koz ta tás és kép zés nyúj tá sát a ki zsák má nyo lás,
erõ szak és vissza élés ese te i nek meg elõ zé sé rõl, fel is me ré -
sé rõl és be je len té sé rõl. A ré szes ál la mok élet kor nak, nem -
nek és fo gya té kos ság nak meg fe le lõ vé del mi szol gál ta tá so -
kat biz to sí ta nak.

3. A ki zsák má nyo lás, erõ szak és vissza élés va la mennyi 
for má ja elõ for du lá sá nak meg elõ zé se ér de ké ben a ré szes
ál la mok biz to sít ják, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lyek szá má ra ki ala kí tott le he tõ sé ge ket és prog ra mo kat
füg get len ha tó sá gok ha té ko nyan nyo mon kö ve tik.

4. A ré szes ál la mok meg tesz nek min den meg fe le lõ in -
téz ke dést a ki zsák má nyo lás, erõ szak vagy vissza élés ál do -
za tá vá vált, fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek fi zi kai, kog -
ni tív és pszi cho ló gi ai fel épü lé sé nek, re ha bi li tá ci ó já nak és
tár sa dal mi új ra be il lesz ke dé sé nek elõ moz dí tá sá ra, be le ért -
ve vé del mi szol gál ta tá sok nyúj tá sát is. Az ilyen fel épü lés
és új ra be il lesz ke dés olyan kör nye zet ben tör té nik, amely
elõ se gí ti a sze mély egész sé gé nek, jó lé té nek, önbecsülé -
sének, mél tó sá gá nak és au to nó mi á já nak hely re ál lá sát, és
figye lembe ve szi a nem és élet kor sze rin ti igé nye ket.

5. A ré szes ál la mok ha té kony jog sza bá lyo kat és po li ti -
ká kat – a nõ- és gyer mek köz pon tú jog sza bá lyo kat és po li -
ti ká kat is be le ért ve – lép tet nek élet be a fo gya té kos ság gal

élõ sze mé lyek kel szem ben el kö ve tett ki zsák má nyo lás,
erõ szak és vissza élés ese te i nek azo no sí tá sá ra, vizs gá la tá ra 
és – adott eset ben – bí ró ság elé vi te lé re.

17. cikk

Az egyén integritásának védelme

Min den fo gya té kos ság gal élõ sze mély nek má sok kal
azo nos ala pon joga van fi zi kai és men tá lis in teg ri tá sá nak
tisz te let ben tar tá sá ra.

18. cikk

A mozgásszabadság és az állampolgárság
szabadsága

1. A ré szes ál la mok el is me rik a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek má sok kal egyen lõ jo gát a moz gás sza bad sá gá -
hoz, a la kó hely meg vá lasz tá sá nak sza bad sá gá hoz és az
 állampolgársághoz, be le ért ve an nak biz to sí tá sát, hogy a
fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek:

a) jo go sul tak ál lam pol gár ság meg szer zé sé re és meg -
vál toz ta tá sá ra, és ál lam pol gár sá guk tól ön ké nye sen vagy
fo gya té kos sá guk alap ján nem foszt ha tók meg;

b) fo gya té kos sá guk alap ján nem foszt ha tók meg azon
ké pes sé gük tõl, hogy ál lam pol gár sá gu kat iga zo ló ok má -
nyo kat vagy egyéb sze mély azo nos sá gi ok má nyo kat sze -
rez ze nek be, tart sa nak bir to kuk ban és hasz nál ja nak fel,
vagy a moz gás sza bad ság hoz való jog gya kor lá sá hoz eset -
le ge sen szük sé ges el já rá so kat – mint pél dá ul be ván dor lá si
el já rá so kat – ve gye nek igény be;

c) sza ba don el hagy hat nak bár mely or szá got, sa ját
 országukat is be le ért ve;

d) nem foszt ha tók meg ön ké nye sen vagy fogyatékos -
ságuk alap ján a sa ját or szá guk ba való be lé pés jo gá tól.

2. A fo gya té kos ság gal élõ gyer me ke ket szü le té sü ket
köve tõen azon nal nyil ván tar tás ba ve szik, és szü le té sük tõl
kezd ve jo guk van sa ját név hez, ál lam pol gár ság szer zé sé -
hez, és – amennyi re csak le het sé ges – szü le ik meg is me ré -
sé hez és azok gon dos ko dá sá ra.

19. cikk

Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás

Az Egyez mény ben ré szes ál la mok el is me rik a fo gya té -
kos ság gal élõ sze mé lyek egyen lõ jo gát a kö zös ség ben való 
élet hez és má sok kal egyen lõ sza bad dön tés hez való jo gát;
min den szük sé ges és ha té kony in téz ke dést meg tesz nek
 annak ér de ké ben, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
tel jes mér ték ben él vez hes sék e jo ga i kat és a tel jes közös -
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ségi be fo ga dást és rész vé telt, be le ért ve a kö vet ke zõk biz -
to sí tá sát:

a) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek nek má sok kal azo -
nos ala pon le he tõ sé gük van la kó he lyük nek és an nak meg -
vá lasz tá sá ra, hogy hol és ki vel él nek együtt, és nem kö te -
lez he tõ ek bi zo nyos meg sza bott kö rül mé nyek kö zött élni;

b) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra hoz zá fé -
ré si le he tõ sé get biz to sí ta nak több fé le ott ho ni, in téz mé nyi
és egyéb kö zös sé gi tá mo ga tó szol gá lat hoz, be le ért ve azt
a sze mé lyes se gít sé get, mely a kö zös ség ben élés hez és a
kö zös ség be tör té nõ be il lesz ke dés hez, va la mint a kö zös -
ség tõl való el szi ge te lõ dés és ki re kesz tõ dés meg elõ zé se
cél já ból szük sé ges;

c) a min den ki szá má ra nyúj tott kö zös sé gi szolgálta -
tások és lé te sít mé nyek azo nos ala pon hoz zá fér he tõ ek a fo -
gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra is, és igé nye ik hez
iga zí tot tak.

20. cikk

Személyes mobilitás

A ré szes ál la mok a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
füg get len sé gé nek a le he tõ leg na gyobb mér té kû biz to sí tá sa 
mel lett ha té kony in téz ke dé se ket hoz nak a sze mé lyes mo -
bi li tás biz to sí tá sá ra, be le ért ve az aláb bi a kat:

a) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek sze mé lyes mo bi li -
tá sá nak az ál ta luk meg ha tá ro zott idõ ben és mó don, elér -
hetõ áron tör té nõ le he tõ vé té te le;

b) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek nek a mi nõ sé gi
mo bi li tá si tá mo ga tá sok hoz, esz kö zök höz, se gí tõ tech no ló -
gi ák hoz, va la mint a sze mé lyes se gít ség nyúj tás kü lön bö zõ
for má i hoz és a köz ve tí tõk höz való hoz zá fé ré sé nek meg -
könnyí té se, be le ért ve azok el ér he tõ áron tör té nõ ren del ke -
zés re bo csá tá sát;

c) kép zés biz to sí tá sa a mo bi li tás sal kap cso la tos is me re -
tek rõl a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek és a ve lük fog lal -
ko zó szak ér tõk ré szé re;

d) a mo bi li tá si tá mo ga tá so kat, esz kö zö ket és se gí tõ
tech no ló gi á kat elõ ál lí tó jog ala nyok ösz tön zé se a fo gya té -
kos ság gal élõ sze mé lyek mo bi li tá si szem pont ja i nak figye -
lembevételére.

21. cikk

A véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága,
valamint az információhoz való hozzáférés

A ré szes ál la mok min den szük sé ges in téz ke dést meg -
tesz nek an nak biz to sí tá sá ra, hogy a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek má sok kal azo nos ala pon, az ál ta luk meg vá lasz -
tott kom mu ni ká ci ós for mán ke resz tül gya ko rol has sák a
szó lás sza bad ság és a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak
jo gát, be le ért ve az in for má ci ók és el gon do lá sok ke re sé sé -

nek, be fo ga dá sá nak és köz lé sé nek sza bad sá gát, a je len
Egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint, be le ért -
ve a kö vet ke zõ ket:

a) a la kos ság szá má ra ké szült tá jé koz ta tás idõ ben, hoz -
zá fér he tõ for má ban és a fo gya té kos ság kü lön bö zõ faj tá i -
nak meg fe le lõ tech no ló gi ák se gít sé gé vel, több let költ ség
nél kül tör té nõ biz to sí tá sa a fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lyek szá má ra;

b) a hi va ta li érint ke zés so rán le gyen el fo ga dott és
 támogatott a jel nyelv, a Bra il le-írás, az al ter na tív és aug -
men ta tív kom mu ni ká ció, va la mint min den egyéb, a fo gya -
té kos ság gal élõ sze mé lyek ál tal vá lasz tott kom mu ni ká ci ós 
for ma, esz köz és mó do zat;

c) ösz tön zik a nyil vá nos ság szá má ra, akár az In ter ne ten 
ke resz tül is, szol gál ta tást nyúj tó ma gán jo gi jog ala nyo kat,
hogy az in for má ci ó kat és a szol gál ta tá so kat a fo gya té kos -
ság gal élõ sze mé lyek szá má ra is hoz zá fér he tõ és igény be
ve he tõ for má ban nyújt sák;

d) ösz tön zik a tö meg tá jé koz ta tást, be le ért ve az in for -
má ci ók in ter ne tes szol gál ta tás út ján ter jesz tõ it, hogy szol -
gál ta tá sa i kat fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra
hoz zá fér he tõ vé te gyék;

e) el is me rik és elõ se gí tik a jel nyel vek hasz ná la tát.

22. cikk

A magánélet tiszteletben tartása

1. A fo gya té kos ság gal élõ sze mély ma gán éle té nek,
csa lád já nak, ott ho ná nak, le ve le zé sé nek vagy más faj ta
kom mu ni ká ci ó já nak ön ké nyes vagy jog el le nes za va rá sa,
be csü le té nek vagy jó hí ré nek jog el le nes meg sér té se – te -
kin tet nél kül a sze mély la kó he lyé re és la kás kö rül mé nye i -
re – ti los. A fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek az em lí tett
za va rás sal és jog sér tés sel szem ben jog vé del met él vez nek.

2. A ré szes ál la mok má sok kal azo nos ala pon vé dik a
fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek sze mé lyé vel, egész sé gé -
vel és re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos in for má ci ók titkos -
ságát.

23. cikk

Az otthon és a család tiszteletben tartása

1. A ré szes ál la mok min den szük sé ges és ha té kony in -
téz ke dést meg tesz nek a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek -
kel szem be ni hát rá nyos meg kü lön böz te tés megszünteté -
séért a há zas ság, a csa lád, a szü lõi sze rep és a ro ko ni kap -
cso la tok te rén, má sok kal azo nos ala pon, az aláb bi ak biz to -
sí tá sa cél já ból:

a) a há zas ság kö té sé re al kal mas korú fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lyek nek a há zas ság kö tés hez és csa lád ala pí tás -
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hoz való jo gá nak el is me ré se a há zas sá got köt ni szándé -
kozó fe lek sza bad és tel jes egyet ér té se alap ján;

b) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo gá nak elisme -
rése, hogy sza ba don és fe le lõs ség tel je sen dönt hes se nek
gyer me ke ik szá mát és kor kü lönb sé gét il le tõ en, hogy hoz -
zá fé rés sel bír ja nak az élet kor nak meg fe le lõ in for má ci ók -
hoz, a rep ro duk tív és csa lád ter ve zé si ok ta tás el is me rést
nyer jen, va la mint, hogy biz to sít sák szá muk ra e jo gok gya -
kor lá sát le he tõ vé tevõ esz kö zö ket;

c) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek, be le ért ve a gyer -
me ke ket is, ter mé keny sé gé nek má sok kal azo nos ala pon
tör té nõ fenn tar tá sa.

2. A ré szes ál la mok biz to sít ják a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek gyám ság gal, gond nok ság gal, gyer me kek örök -
be fo ga dá sá val vagy más ha son ló jog in téz mé nyek kel kap -
cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it, amennyi ben ezek a
 fogalmak lé tez nek a nem ze ti jog ban; min den eset ben a
gyer mek ér de ke az el sõd le ges. A ré szes ál la mok meg fe le lõ 
se gít sé get nyúj ta nak a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
szá má ra gyer mek ne ve lé si fel ada ta ik tel je sí té sé hez.

3. A ré szes ál la mok biz to sít ják a fo gya té kos ság gal élõ
gyer me kek szá má ra az egyen lõ jo go kat a csa lá di élet te rü -
le tén. E jo gok ér vé nye sí té se, va la mint a fo gya té kos ság gal
élõ gyer me kek el rej té sé nek, el ha gyá sá nak, el ha nya go lá sá -
nak és ki re kesz té sé nek meg elõ zé se cél já ból a ré szes ál la -
mok vál lal ják a fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek és csa -
lád juk ko rai, át fo gó tá jé koz ta tá sát, ré szük re szol gál ta tá sok 
nyúj tá sát és tá mo ga tá su kat.

4. A ré szes ál la mok biz to sít ják, hogy a gyer mek a szü -
lõk aka ra ta el le né re nem vá laszt ha tó el szü le i tõl, ki vé ve,
ha az olyan ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok, mely ha tó -
sá gok dön té se el len jog or vos lat nak van he lye, az al kal ma -
zan dó jog sza bá lyok kal és el já rá sok kal össz hang ban meg -
ál la pít ják, hogy az el vá lasz tás a gyer mek ér de ké ben szük -
sé ges. A gyer mek, vagy egyik, vagy mind két szü lõ fo gya -
té kos sá ga alap ján a gyer me ket szü le i tõl el vá lasz ta ni min -
den eset ben ti los.

5. Amennyi ben a köz vet len csa lád nem tud ja el lát ni a
fo gya té kos ság gal élõ gyer me ket, a ré szes ál la mok min den
erõ fe szí tést meg tesz nek an nak ér de ké ben, hogy al ter na tív
gon do zást biz to sít sa nak a gyer mek szá má ra a szé le sebb
csa lá di kör ben, en nek hi á nyá ban pe dig a kö zös sé gen be lül
csa lá di kör nye zet ben.

24. cikk

Oktatás

1. A ré szes ál la mok el is me rik a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek ok ta tás hoz való jo gát. E jog hát rá nyos meg kü -

lön böz te tés nél kü li, az egyen lõ esé lyek alap ján tör té nõ
meg va ló sí tá sa cél já ból a ré szes ál la mok be fo ga dó ok ta tá si
rend szert biz to sí ta nak min den szin ten, to váb bá élet -
hosszig tar tó ta nu lá si le he tõ sé get nyúj ta nak az aláb bi ak ra
fi gye lem mel:

a) az em ber ben rej lõ ké pes sé gek, mél tó ság ér zet és ön -
be csü lés tel jes mér té kû ki fej lesz té se, va la mint az em be ri
jo gok, alap ve tõ sza bad sá gok és az em be ri sok szí nû ség
tisz te let ben tar tá sá nak erõ sí té se;

b) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek sze mé lyi sé gé nek,
te het sé gé nek és al ko tó ké pes sé gé nek, va la mint men tá lis és
fi zi kai ké pes sé ge i nek le he tõ leg tel je sebb fej lesz té se;

c) a sza bad tár sa da lom ban való tény le ges rész vé tel le -
he tõ vé té te le a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra.

2. E jog ér vé nye sí té se so rán a ré szes ál la mok biz to sít -
ják az aláb bi a kat:

a) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lye ket fo gya té kos sá -
guk alap ján nem zár ják ki az ál ta lá nos ok ta tá si rend szer -
bõl, és a fo gya té kos ság gal élõ gyer me ke ket fo gya té kos sá -
guk alap ján nem zár ják ki az in gye nes és kö te le zõ alap -
fokú ok ta tás ból, va la mint a kö zép fo kú ok ta tás ból;

b) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek a lakóközös -
ségükben élõ töb bi sze méllyel azo nos ala pon fér nek hoz zá
a be fo ga dó, mi nõ sé gi és in gye nes alap fo kú ok ta tás hoz,
 valamint a kö zép fo kú ok ta tás hoz;

c) gon dos kod nak az egyén igé nye i hez tör té nõ éssze rû
al kal maz ko dás ról;

d) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek meg kap ják a ha té -
kony ta nu lá su kat elõ moz dí tó szük sé ges tá mo ga tást az
 általános ok ta tá si rend szer ben;

e) ha té kony, sze mély re sza bott tá mo ga tó in téz ke dé se -
ket biz to sí ta nak, a tu do má nyos és tár sa dal mi fej lõ dés leg -
ma ga sabb fo ká nak el éré sét se gí tõ kör nye zet ben, a tel jes
körû in teg rá ció cél já val össz hang ban.

3. A ré szes ál la mok ké pes sé te szik a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lye ket élet ve ze té si és szo ci á lis fej lõ dé si kész sé -
gek el sa já tí tá sá ra, hogy elõ se gít sék az ok ta tás ban és a kö -
zös ség ben való tel jes és egyen ran gú rész vé te lü ket. E cél -
ból a ré szes ál la mok meg hoz zák a szük sé ges in téz ke dé se -
ket, töb bek kö zött:

a) elõ se gí tik a Bra il le-írás, az al ter na tív írás mó dok, az
al ter na tív és aug men ta tív mó dok, a kom mu ni ká ció, a tá jé -
ko zó dás és a köz le ke dés for má i nak és esz kö ze i nek el sa já -
tí tá sát, va la mint a kor tár si tá mo ga tást és men tor ál ást;

b) elõ se gí tik a jel nyelv el sa já tí tá sát, és tá mo gat ják a
hal lás sé rült kö zös ség nyel vi iden ti tá sát;

c) biz to sít ják hogy a vak, si ket, va la mint si ket vak sze -
mé lyek – kü lö nö sen a gyer me kek – ok ta tá sa az egyén szá -
má ra leg meg fe le lõbb nyel ven, kom mu ni ká ci ós mód szer -
rel és esz kö zök kel, va la mint a tu do má nyos és tár sa dal mi
fej lõ dés leg ma ga sabb fo ká nak el éré sét se gí tõ kör nye zet -
ben tör tén jék.
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4. E jo gok ér vé nye sü lé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben, a
ré szes ál la mok meg hoz zák a meg fe le lõ in téz ke dé se ket,
hogy olyan ta ná ro kat – kö zöt tük fo gya té kos ság gal élõ
 tanárokat – al kal maz za nak, akik meg fe le lõ ké pe sí tés sel
ren del kez nek a jel nyelv és/vagy a Bra il le-írás ok ta tá sá ra,
va la mint hogy az ok ta tás bár mely szint jén te vé keny ke dõ
szak ér tõ ket és sze mély ze tet ké pez ze nek. Az ilyen kép zé -
sek ma guk ban fog lal ják a fo gya té kos ság gal kap cso la tos
tu da tos ság fej lesz té sét, va la mint – a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lye ket se gí tõ – meg fe le lõ al ter na tív és aug men ta tív
mó dok, kom mu ni ká ci ós esz kö zök és for mák, ok ta tá si
tech ni kák és tan anya gok hasz ná la tát.

5. A ré szes ál la mok biz to sít ják, hogy a fo gya té kos ság -
gal élõ sze mé lyek hát rá nyos meg kü lön böz te tés nél kül és
má sok kal azo nos ala pon fér nek hoz zá az ál ta lá nos felsõ -
fokú ok ta tás hoz, a szak kép zés hez, fel nõtt ok ta tás hoz és
élet hosszig tar tó ta nu lás hoz. E cél ból biz to sít ják az éssze -
rû al kal maz ko dást a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá -
má ra.

25. cikk

Egészségügy

A ré szes ál la mok el is me rik, hogy a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lyek jo go sul tak a le he tõ leg ma ga sabb szín vo na -
lú egész ség ügyi el lá tás ra a fo gya té kos ság alap ján tör té nõ
bár mi fé le hát rá nyos meg kü lön böz te tés nél kül. A ré szes
 államok min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz nek, hogy
a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek hoz zá fér je nek a nem hez 
iga zo dó egész ség ügyi szol gál ta tá sok hoz, be le ért ve az
egész ség hez kap cso ló dó re ha bi li tá ci ót. A ré szes ál la mok
kü lö nös kép pen:

a) a más sze mé lyek nek biz to sí tot tal azo nos ter je del mû, 
mi nõ sé gû és szín vo na lú in gye nes vagy meg en ged he tõ árú
egész ség ügyi el lá tást és egész ség ügyi prog ra mo kat biz to -
sí ta nak a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek nek, be le ért ve a
sze xu á lis és rep ro duk tív egész ség te rü le tét, va la mint a la -
kos sá gi köz egész ség ügyi prog ra mo kat;

b) biz to sít ják a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má -
ra ki fe je zet ten fo gya té kos sá guk  miatt szük sé ges egész ség -
ügyi szol gál ta tá so kat, be le ért ve a be teg ség ko rai fel is me -
ré sét és – szük ség ese tén – a be avat ko zást, va la mint a
 további fo gya té kos sá gok elõ for du lá sá nak mi ni ma li zá lá sá -
ra és meg elõ zé sé re ki ala kí tott szol gál ta tá so kat, a gyer me -
kek és idõ sek kö ré ben is;

c) biz to sít ják ezek nek az egész ség ügyi szol gál ta tá sok -
nak a le he tõ leg kö ze leb bi hoz zá fér he tõ sé gét az em be rek
sa ját kö zös sé ge i hez, be le ért ve a vi dé ki te rü le te ket is;

d) kö te le zik az egész ség ügyi szak em be re ket, hogy a
fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra ugyan olyan
szín vo na lú el lá tást biz to sít sa nak, mint má sok szá má ra,
 beleértve a sza bad és tá jé koz ta tá son ala pu ló hoz zá já ru lás
alap ján nyúj tott el lá tást – töb bek kö zött – a fo gya té kos ság -

gal élõ sze mé lyek em be ri jo ga i ra, mél tó sá gá ra, autonó -
miájára és szük ség le te i re vo nat ko zó tu da tos ság fel kel té sé -
vel a kép zé sen, va la mint az ál la mi és ma gán egész ség ügyi
el lá tás eti kai nor má i nak köz zé té te lén ke resz tül;

e) tilt ják a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek kel szem ben 
az egész ség biz to sí tás és a nem ze ti jog ál tal en ge dé lye zett
élet biz to sí tás te rü le tén al kal ma zott hát rá nyos meg kü lön -
böz te tést, amely biz to sí tá so kat tisz tes sé ges és éssze rû mó -
don kell nyúj ta ni;

f) meg aka dá lyoz zák az egész ség ügyi el lá tás, egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok, élel mi szer vagy fo lya dék fo gya té kos -
sá gon ala pu ló, meg kü lön böz te tõ meg ta ga dá sát.

26. cikk

Habilitáció és rehabilitáció

1. A ré szes ál la mok meg tesz nek min den ha té kony és
szük sé ges in téz ke dést – ide ért ve a sors tár si se gít ség nyúj -
tást is – an nak ér de ké ben, hogy a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek szá má ra az élet min den te rü le tén biz to sí tott
 legyen a leg tel je sebb füg get len ség, a fi zi kai, men tá lis, szo -
ci á lis és szak mai ké pes sé gek, va la mint a tel jes be fo ga dás
és rész vé tel el éré se és meg tar tá sa. E cél ból a ré szes ál la -
mok át fo gó ha bi li tá ci ós és re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá so kat
és prog ra mo kat hoz nak lét re, erõ sí tik és ki ter jesz tik azo -
kat, kü lö nös te kin tet tel az egész ség ügy, a fog lal koz ta tás,
az ok ta tás és a szo ci á lis szol gál ta tá sok te rén, oly mó don,
hogy a ha bi li tá ci ós és re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok és
prog ra mok:

a) a le he tõ leg ko ráb bi sza kasz ban kez dõd nek, és az
egyé ni igé nyek és ké pes sé gek mul ti disz cip li ná ris ér té ke lé -
sén ala pul nak;

b) tá mo gat ják a kö zös ség ben való rész vé telt és az abba
való be fo ga dást, ön kén tes ala pon mû köd nek, és a fo gya té -
kos ság gal élõ sze mé lyek la kó he lyé hez – a vi dé ki ré gi ó kat
is be le ért ve – a le he tõ leg kö ze lebb van nak.

2. A ré szes ál la mok tá mo gat ják a ha bi li tá ci ós és re ha bi -
li tá ci ós szol gál ta tá sok ban dol go zó szak ér tõk és sze mély -
zet kép zé sé nek és to vább kép zé sé nek fej lesz té sét.

3. A ré szes ál la mok tá mo gat ják a ha bi li tá ci ó hoz és
 rehabilitációhoz kap cso ló dó, a fo gya té kos ság gal élõ sze -
mé lyek szá má ra ter ve zett tá mo ga tó-se gí tõ esz kö zök és
tech no ló gi ák el ér he tõ sé gét, is me re tét és hasz ná la tát.

27. cikk

Munkavállalás és foglalkoztatás

1. A ré szes ál la mok el is me rik a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek mun ka vál la lás hoz való jo gát, má sok kal azo nos
ala pon; ez ma gá ban fog lal ja egy, a fo gya té kos ság gal élõ
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sze mé lyek szá má ra nyi tott, be fo ga dó és hoz zá fér he tõ
mun ka erõ-pi a con sza ba don vá lasz tott és el fo ga dott mun ka 
ré vén nyer he tõ meg él he tés le he tõ sé gé nek jo gát. A ré szes
ál la mok vé dik és se gí tik a mun ká hoz való jog ér vé nye sü lé -
sét – ide ért ve azo kat is, akik a mun ka vég zés ide je alatt vál -
tak fo gya té kos sá –, az ál tal, hogy meg te szik a szük sé ges
 lépéseket, akár tör vényalkotás út ján is, an nak ér de ké ben,
hogy töb bek kö zött:

a) meg tilt sa nak min den ne mû, a fo gya té kos ság alap ján
tör té nõ, a mun ka vál la lás bár mely for má já val kap cso la tos
hát rá nyos meg kü lön böz te tést, be le ért ve a munkaerõ-
 toborzás, az al kal ma zás és a fog lal koz ta tás fel té te le it, a
fog lal koz ta tás foly to nos sá gát, a szak mai elõ me ne telt, va -
la mint a biz ton sá gos és egész sé ges mun ka kö rül mé nye ket;

b) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek mél tá nyos és ked -
ve zõ mun ka fel té te lek hez való jo gát má sok kal azo nos ala -
pon véd jék, be le ért ve az esély egyen lõ sé get és az azo nos
ér té kû mun ká ért járó azo nos dí ja zást, a biz ton sá gos és
egész sé ges mun ka kö rül mé nye ket, be le ért ve a zak la tás
 elleni vé del met és a sé rel mek or vos lá sát;

c) biz to sít sák, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
má sok kal azo nos ala pon gya ko rol has sák mun ka ügyi és
szak szer ve ze ti jo ga i kat;

d) biz to sít sák a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá -
má ra, hogy ha té ko nyan hoz zá fér je nek az ál ta lá nos szak -
mai és pá lya vá lasz tá si ta nács adói prog ra mok hoz, a köz ve -
tí tõi szol gál ta tá sok hoz, va la mint a szak kép zés hez és
 továbbképzésekhez;

e) elõ moz dít sák a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
 elhelyezkedési és elõ re lé pé si le he tõ sé ge it a munkaerõ -
piacon, va la mint se gít sé get nyújt sa nak a mun ka hely fel ku -
ta tá sa, meg szer zé se, meg tar tá sa és a mun ká hoz való
vissza té rés so rán;

f) tá mo gas sák az ön fog lal koz ta tás, a vál lal ko zás, a szö -
vet ke ze tek fej lesz té sé nek és az egyé ni vál lal ko zás el in dí -
tá sá nak le he tõ sé ge it;

g) fo gya té kos ság gal élõ sze mé lye ket fog lal koz tas sa -
nak a köz szfé rá ban;

h) meg fe le lõ po li ti ka és in téz ke dé sek ré vén elõ se gít sék 
a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek ma gán szek tor ban tör -
ténõ al kal ma zá sát, amely be be le tar toz hat nak meg erõ sí tõ
prog ra mok, ösz tön zõk és egyéb in téz ke dé sek;

i) biz to sít sák, hogy a mun ka he lyen éssze rû el he lye zés
le gyen biz to sít va a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá -
má ra;

j) elõ se gít sék a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek mun -
ka ta pasz ta lat-szer zé sét a nyílt mun ka erõ pi a con;

k) tá mo gas sák a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek nek
 szóló szak kép zé si és szak mai re ha bi li tá ci ót, a mun ká ban
tar tá si és mun ká ba való vissza té rést se gí tõ prog ra mo kat.

2. A ré szes ál la mok biz to sít ják, hogy a fo gya té kos ság -
gal élõ sze mé lye ket ne tart has sák rab szol ga sor ban vagy
szol ga ság ban, va la mint hogy – má sok kal azo nos ala pon –

ré sze sül je nek a kény szer- vagy kö te le zõ mun ká val szem -
be ni vé de lem ben.

28. cikk

Megfelelõ életszínvonal és szociális védelem

1. A ré szes ál la mok el is me rik a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek jo gát a meg fe le lõ élet mi nõ ség hez sa ját ma guk
és csa lád juk szá má ra, be le ért ve a meg fe le lõ élel met, ru há -
za tot és lak ha tást, to váb bá az élet kö rül mé nyek fo lya ma tos
ja ví tá sá hoz, és meg te szik a meg fe le lõ lé pé se ket an nak
 érdekében, hogy e jog ér vé nye sü lé sét bár mi fé le fo gya té -
kos sá gon ala pu ló hát rá nyos meg kü lön böz te tés tõl men te -
sen véd jék és tá mo gas sák.

2. A ré szes ál la mok el is me rik a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek jo gát a szo ci á lis vé de lem hez, va la mint e jog nak 
a fo gya té kos sá gon ala pu ló hát rá nyos meg kü lön böz te tés tõl 
men tes gya kor lá sá hoz, és meg te szik a meg fe le lõ lé pé se ket 
e jog ér vé nye sü lé sé nek vé del mé re és elõ moz dí tá sá ra, be -
le ért ve azon in téz ke dé se ket, ame lyek:

a) biz to sít ják a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek má -
sok kal egyen lõ hoz zá fé ré sét a tisz ta víz hez és biz to sít ják
a fo gya té kos ság ból fa ka dó szük ség le tek hez kap cso ló dó
meg fe le lõ és meg fi zet he tõ szol gál ta tá sok hoz, esz kö zök -
höz és más se gít ség nyúj tás hoz való hoz zá fé rést;

b) biz to sít ják a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek, kü lö -
nö sen a fo gya té kos ság gal élõ nõk és lá nyok, va la mint a
 fogyatékossággal élõ idõ sek szá má ra a szo ci á lis vé del mi
prog ra mok hoz és a sze gény ség csök ken té sét cél zó prog ra -
mok hoz való hoz zá fé rést;

c) biz to sít ják a sze gény ség ben és fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek és csa lád juk hoz zá fé ré sét a fo gya té kos ság okán 
fel lé põ ki adá sok hoz kap cso ló dó ál la mi tá mo ga tás hoz, ide -
ért ve a meg fe le lõ kép zést, ta nács adást, pénz ügyi se gít ség -
nyúj tást és a hosszabb ide ig tar tó gon dos ko dást;

d) biz to sít ják a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek ál la mi
lak ha tá si prog ra mok hoz való hoz zá fé ré sét;

e) biz to sít ják a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má -
ra a nyug el lá tás hoz és a nyug díj prog ra mok hoz való hoz zá -
fé rést.

29. cikk

A politikai életben és közéletben való részvétel

A ré szes ál la mok má sok kal azo nos ala pon ga ran tál ják
a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra po li ti kai jo ga ik 
él ve ze tét, és vál lal ják, hogy

a) biz to sít ják, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
má sok kal azo nos ala pon, ha té ko nyan és tel jes kö rû en ve -
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hes se nek részt a po li ti kai élet ben és a köz élet ben, köz vet -
le nül vagy sza ba don vá lasz tott kép vi se lõ kön ke resz tül, be -
le ért ve a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo gát és le he tõ -
sé gét a sza va zás ra és vá laszt ha tó ság ra, töb bek kö zött:

(i) an nak biz to sí tá sa ré vén, hogy a sza va zá si el já rá sok,
lé te sít mé nyek és anya gok meg fe le lõ ek, hoz zá fér he tõk és
könnyen ért he tõk,

(ii) az ál tal, hogy vé dik a fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lyek nek azon jo gát, hogy a vá lasz tá so kon és nép sza va zá -
so kon meg fé lem lí tés nél kül, tit ko san sza vaz has sa nak, és
hogy sza ba don meg vá laszt ha tók le gye nek, hogy tény le ge -
sen tiszt sé get, kor mány szin tû köz hi va talt vi sel hes se nek,
és hogy szük ség ese tén le he tõ vé te szik a se gí tõ és új tech -
no ló gi ák igény be vé te lét,

(iii) az ál tal, hogy ga ran tál ják a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek, mint vá lasz tók, sza bad aka rat nyil vá ní tá sát,
 továbbá e cél ból szük ség ese tén – sa ját ké ré sük re – le he tõ -
vé te szik, hogy a sza va zás so rán egy ál ta luk vá lasz tott sze -
mély le gyen se gít sé gük re;

b) az ál tal, hogy ak tí van tá mo gat nak egy olyan kör nye -
ze tet, amely ben a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek tény le -
ge sen és tel jes kö rû en, hát rá nyos meg kü lön böz te tés nél -
kül, má sok kal azo nos ala pon ve het nek részt a köz ügyek
irá nyí tá sá ban, és hogy ösz tön zik a köz ügyek ben való rész -
vé te lü ket, be le ért ve:

(i) rész vé te lü ket az or szág köz éle té vel és po li ti kai éle -
té vel fog lal ko zó nem kor mány za ti szer ve ze tek és egye sü -
le tek mun ká já ban, va la mint a po li ti kai pár tok te vé keny sé -
gé ben és igaz ga tá sá ban,

(ii) a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szer ve ze te i nek
ala kí tá sát és az azok hoz tör té nõ csat la ko zást, az zal a cél -
lal, hogy nem zet kö zi, nem ze ti, re gi o ná lis és he lyi szin ten
kép vi sel jék a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lye ket.

30. cikk

A kulturális életben, üdülési, szabadidõs
és sporttevékenységekben való részvétel

1. A ré szes ál la mok el is me rik a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek azon jo gát, hogy má sok kal azo nos ala pon
 vegyenek részt a kul tu rá lis élet ben, és min den szük sé ges
in téz ke dést meg tesz nek an nak biz to sí tá sá ra, hogy a fo gya -
té kos ság gal élõ sze mé lyek:

a) hoz zá fér he tõ for má ban jus sa nak hoz zá a kul tu rá lis
anya gok hoz;

b) hoz zá fér he tõ for má ban jus sa nak hoz zá a te le ví zió
mû so ra i hoz, fil mek hez, szín ház hoz és más kul tu rá lis te vé -
keny sé gek hez;

c) hoz zá fér je nek a kul tu rá lis elõ adá sok vagy szol gál ta -
tá sok hely szí né hez, mint pél dá ul a szín ház hoz, mú ze um -
hoz, mo zi hoz, könyv tár hoz és uta zá si iro dá hoz, to váb bá
le he tõ ség sze rint hoz zá fér je nek az em lék mû vek hez és a
 jelentõsebb nem ze ti kul tu rá lis hely szí nek hez.

2. A ré szes ál la mok meg fe le lõ in téz ke dé se ket tesz nek a 
fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek al ko tó, mû vé szi és szel le -
mi ké pes sé gei fej lesz té sé nek és hasz no sí tá sá nak le he tõ vé
té te lé re, nem csak sa ját ja vuk ra, ha nem a tár sa da lom gaz -
da gí tá sa cél já ból is.

3. A ré szes ál la mok a nem zet kö zi jog gal össz hang ban
min den szük sé ges lé pést meg tesz nek an nak biz to sí tá sá ra,
hogy a szel le mi tu laj don jo go kat védõ jog sza bá lyok ne
 jelentsenek éssze rût len vagy meg kü lön böz te tõ aka dályt
a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek kul tu rá lis anya gok hoz
tör té nõ hoz zá fé ré sé vel szem ben.

4. A fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek má sok kal azo nos
ala pon jo go sul tak sa já tos kul tu rá lis és nyel vi iden ti tá suk
el is me ré sé re és tá mo ga tá sá ra, be le ért ve a jel nyel ve ket és
a si ket kul tú rát.

5. Az zal a cél lal, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lyek má sok kal azo nos ala pon ve hes se nek részt a rekreá -
ciós, sza bad idõs és sport te vé keny sé gek ben, a ré szes ál la -
mok meg hoz zák a meg fe le lõ in téz ke dé se ket, an nak ér de -
ké ben, hogy:

a) a le he tõ leg na gyobb mér ték ben bá to rít sák és elõ -
moz dít sák a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek rész vé te lét
az in teg rált sport te vé keny sé gek ben, min den szin ten;

b) biz to sít sák a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá -
má ra a fo gya té kos ság tí pu sá hoz iga zo dó, spe ci á lis rek re á -
ci ós és sport te vé keny sé gek szer ve zé sé nek, fej lesz té sé nek
és az ezek ben való rész vé tel nek a le he tõ sé gét, va la mint
hogy e cél ból ösz tö nöz zék a meg fe le lõ ok ta tás, edzés és a
szük sé ges for rá sok biz to sí tá sát, má sok kal azo nos ala pon;

c) biz to sít sák a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek hoz zá -
fé ré sét a sport-, üdü lé si és tu risz ti kai hely szí nek hez;

d) biz to sít sák, hogy a fo gya té kos ság gal élõ gyer me kek
más gyer me kek kel egyen lõ hoz zá fé rés sel bír ja nak a já té -
kok hoz, rek re á ci ós, sport- és üdü lé si te vé keny sé gek hez,
be le ért ve az is ko la rend szer ben elõ for du ló ha son ló te vé -
keny sé ge ket;

e) biz to sít sák, hogy a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
hoz zá fér je nek a rek re á ci ós, sza bad idõs, sport- és tu risz ti -
kai te vé keny sé ge ket szer ve zõk ál tal nyúj tott szol gál ta tá -
sok hoz.

31. cikk

Statisztika és adatgyûjtés

1. A ré szes ál la mok vál lal ják, hogy össze gyûj tik a meg -
fe le lõ in for má ci ó kat – be le ért ve sta tisz ti kai és ku ta tá si
ada to kat –, amely ré vén a je len Egyez mény vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges po li ti ká kat ala kít hat nak ki és va ló sít hat nak
meg. Az adat gyûj tés és adat ke ze lés fo lya ma tá nak:
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a) meg kell fe lel nie a jog sza bá lyok ál tal meg sza bott
biz to sí té kok nak – be le ért ve az adat vé del mi jog sza bá lyo -
kat –, hogy ez ál tal biz to sít va le gyen a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lyek ma gán éle té nek tit kos sá ga és tisz te let ben
tar tá sa;

b) az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok, va la mint
a sta tisz ti kák gyûj té sé re és hasz ná la tá ra vo nat ko zó eti kai
alap el vek vé del me ér de ké ben meg kell fe lel nie a nem zet -
kö zi leg el fo ga dott nor mák nak.

2. Az ez zel a cik kel össz hang ban össze gyûj tött in for -
má ci ót meg fe le lõ mó don le kell bon ta ni, és a ré szes ál la -
mok nak a je len Egyez mény ben fog lalt kö te le zett sé gei tel -
je sí té sé nek, to váb bá azon aka dá lyok be azo no sí tá sá nak
 támogatására kell fel hasz nál ni, ame lyek kel a fo gya té kos -
ság gal élõ sze mé lyek jo ga ik gya kor lá sa so rán szem be sül -
nek.

3. A ré szes ál la mok fe le lõs sé get vál lal nak ezen sta tisz -
ti kák ter jesz té sé re, va la mint biz to sít ják a fo gya té kos ság -
gal élõ sze mé lyek és má sok hoz zá fé ré sét.

32. cikk

Nemzetközi együttmûködés

1. A ré szes ál la mok el is me rik a nem zet kö zi együtt mû -
kö dés nek és elõ moz dí tá sá nak fon tos sá gát, a je len Egyez -
mény cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sá ra tett nem ze ti tö rek -
vé sek tá mo ga tá sa cél já ból, va la mint meg fe le lõ és ha té -
kony in téz ke dé se ket hoz nak e te kin tet ben az ál la mok
 közötti, és amennyi ben ez szük sé ges, a meg fe le lõ nem zet -
kö zi és re gi o ná lis szer ve ze tek kel, il let ve a ci vil tár sa da -
lom mal, kü lö nö sen pe dig a fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lye ket tö mö rí tõ szer ve ze tek kel tör té nõ együtt mû kö dés
 révén. Ezen in téz ke dé sek le het nek töb bek kö zött:

a) an nak biz to sí tá sa, hogy a nem zet kö zi együtt mû kö -
dés, be le ért ve a nem zet kö zi fej lesz té si prog ra mo kat is,
a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra el ér he tõ ek és
hoz zá fér he tõ ek;

b) ké pes ség épí tés elõ moz dí tá sa és tá mo ga tá sa, be le ért -
ve az in for má ci ók és ta pasz ta la tok, a kép zé si prog ra mok
és a leg jobb gya kor la tok cse ré jét és meg osz tá sát;

c) a ku ta tá si együtt mû kö dés, il let ve a tu do má nyos és
tech ni kai is me re tek hez való hoz zá fé rés elõ moz dí tá sa;

d) szük ség ese tén tech ni kai és gaz da sá gi se gít ség nyúj -
tá sa, be le ért ve a hoz zá fér he tõ és se gí tõ tech no ló gi ák hoz
való hoz zá fé rés nek és azok meg osz tá sá nak elõ moz dí tá sát,
va la mint a tech no ló gi ák át adá sát.

2. E cikk ren del ke zé sei nem érin tik a ré szes ál la mok
 jelen Egyez mény alap ján fenn ál ló kö te le zett sé ge i nek tel -
je sí té sét.

33. cikk

Nemzeti szintû teljesítés és ellenõrzés

1. A ré szes ál la mok, szer ve ze ti fel épí té sük nek meg -
fele lõen, a je len Egyez mény vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
ügyek re a kor mány za ton be lül ki je löl nek egy vagy több
ko or di ná ci ós pon tot, és mér le ge lik egy kor mány za ti ko or -
di ná ci ós me cha niz mus lét re ho zá sát vagy ki je lö lé sét a
 különbözõ ága za tok ban és szin te ken tör té nõ kap cso ló dó
te vé keny sé gek elõ moz dí tá sá ra.

2. A ré szes ál la mok, jogi és köz igaz ga tá si rend sze rük -
nek meg fele lõen, az ál la mon be lül fenn tar ta nak, meg erõ sí -
te nek, ki je löl nek vagy lét re hoz nak egy vagy több füg get -
len me cha niz must ma gá ban fog la ló ke ret rend szert, a meg -
fe le lõ mó don, amely se gí ti, védi és el len õr zi a je len Egyez -
mény vég re haj tá sát. E me cha niz mus ki je lö lé se vagy lét re -
ho za ta la so rán a ré szes ál la mok figye lembe ve szik az em -
be ri jo gok vé del mét és elõ moz dí tá sát cél zó nem ze ti in téz -
mé nyek jog ál lá sá nak és mû kö dé sé nek alap el ve it.

3. A ci vil tár sa dal mat – kü lö nö sen a fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lye ket és az õket kép vi se lõ szer ve ze te ket – be
kell von ni az el len õr zé si fo lya ma tok ba, és azok ban tel jes
rész vé te lü ket biz to sí ta ni kell.

34. cikk

A Fogyatékossággal Élõ Személyek Jogainak
Bizottsága

1. A Fo gya té kos ság gal Élõ Sze mé lyek Jo ga i nak
 Bizottsága (a to váb bi ak ban: „Bi zott ság”) az aláb bi te vé -
keny sé gek el lá tá sa ér de ké ben meg ala kul.

2. A je len Egyez mény ha tály ba lé pé se kor a Bi zott ság
12 szak ér tõ bõl áll. Az Egyez mény to váb bi 60 meg erõ sí té -
sét vagy ah hoz való csat la ko zást köve tõen a Bi zott ság lét -
szá ma 6 fõ vel bõ vül, el ér ve a ma xi má lis 18 fõs lét szá mot.

3. A Bi zott ság mû kö dé sé ben tag jai sze mé lyes mi nõ sé -
gük ben vesz nek részt, akik nagy er köl csi te kin té lyû sze -
mé lyek, és a je len Egyez mény ál tal érin tett te rü le ten el is -
mert szak ér te lem mel és ta pasz ta lat tal ren del kez nek. Tag -
je löl tek ál lí tá sa ese tén a ré szes ál la mok kel lõ en mér le ge lik
a je len Egyez mény 4. cikk 3. be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zé se ket.

4. A Bi zott ság tag ja it a ré szes ál la mok vá laszt ják,
figye lembe véve a mél tá nyos föld raj zi meg osz lást, a
 különbözõ ci vi li zá ci ók és fõbb jog rend sze rek kép vi se le -
tét, a ki egyen sú lyo zott nemi kép vi se le tet és a fo gya té kos -
ság gal élõ szak ér tõk rész vé te lét.
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5. A Bi zott ság tag ja it tit kos sza va zás sal vá laszt ják a
 részes ál la mok ál tal ál lam pol gá ra ik kö zül je lölt sze mé lyek 
lis tá já ról a ré szes ál la mok kon fe ren ci á já nak ülé sén. Ezen
ülé se ken, ame lye ken a ha tá ro zat ké pes ség hez a ré szes ál la -
mok két har ma dá nak rész vé te le szük sé ges, a Bi zott ság
meg vá lasz tott tag já nak azok te kin ten dõk, akik a leg több
sza va za tot és a ré szes ál la mok je len lé võ és sza va zó kép vi -
se lõi sza va za ta i nak ab szo lút több sé gét el nyer ték.

6. Az elsõ vá lasz tás ra a je len Egyez mény ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ hat hó na pon be lül ke rül sor. Leg alább négy hó -
nap pal min den vá lasz tást meg elõ zõ en az Egye sült Nem ze -
tek Fõ tit ká ra írás ban fel hív ja a ré szes ál la mo kat, hogy két
hó na pon be lül nyújt sák be a je lö lé se ket. Ezt köve tõen
a Fõ tit kár be tû ren des név jegy zé ket ké szít az így ja va solt
összes je lölt rõl, fel tün tet ve a je lö lõ ré szes ál la mot, és meg -
kül di azt a je len Egyez mény ré szes ál la ma i nak.

7. A Bi zott ság tag ja it négy éves idõ tar tam ra vá laszt ják.
Új bó li meg vá lasz tás ra a ta gok to váb bi egy al ka lom mal
 jogosultak. Az elsõ vá lasz tás kor meg vá lasz tot tak kö zül
hat tag meg bí za tá sa azon ban két év el tel té vel le jár; ezen
hat tag köz vet le nül az elsõ vá lasz tás után a je len cikk 5. be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ülés el nö ke ál tal tör té nõ sors -
hú zás út ján ke rül ki vá lasz tás ra.

8. A Bi zott ság to váb bi hat tag já nak meg vá lasz tá sa a
rend sze res vá lasz tá sok al kal má val, a je len cikk vo nat ko zó
ren del ke zé se i nek meg fele lõen tör té nik.

9. Amennyi ben a Bi zott ság va la mely tag ja meg hal,
 lemond, vagy úgy nyi lat ko zik, hogy bár mely más ok ból
fel ada tát nem ké pes a továb biak ban el lát ni, az õt je lö lõ
 részes ál lam ki ne vez a hát ra lé võ meg bí za tá si idõ kitölté -
sére egy má sik, a je len cikk vo nat ko zó ren del ke zé se i ben
meg ha tá ro zott kép zett ség gel bíró és kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ szak ér tõt.

10. A Bi zott ság maga ha tá roz za meg el já rá si rend jét.

11. Az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká ra biz to sít ja a Bi zott -
ság nak a je len Egyez mény ben fog lalt fel ada tai ha té kony
el lá tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket, va la -
mint össze hív ja an nak ala ku ló ülé sét.

12. A Köz gyû lés jó vá ha gyá sá val a je len Egyez mény
alap ján lét re ho zott Bi zott ság tag jai az Egye sült Nem ze tek
anya gi for rá sa i nak ter hé re, fi gye lem mel a Bi zott ság fel -
ada ta i nak fon tos sá gá ra, a Köz gyû lés ál tal meg ál la pí tott
mó do za tok és fel té te lek sze rint ja va dal ma zás ban része -
sülnek.

13. A Bi zott ság tag ja it meg il le tik az Egye sült Nem ze -
tek ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló egyez mény
 vonatkozó ren del ke zé sei alap ján az Egye sült Nem ze tek

ki kül dött szak ér tõ it meg il le tõ könnyí té sek, ki vált sá gok és
men tes sé gek.

35. cikk

A részes államok jelentései

1. Min den ré szes ál lam a je len Egyez mény nek az adott
ál lam ra vo nat ko zó ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven be lül
az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rán ke resz tül át fo gó je len -
tés ben szá mol be a Bi zott ság nak a je len Egyez mény ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké ben tett
in téz ke dé se i rõl, va la mint az azok vég re haj tá sá ban meg -
valósított elõ re ha la dás ról.

2. Ezt köve tõen a ré szes ál la mok leg alább négy éven te
vagy a Bi zott ság ál tal kért idõ pont ban nyúj ta nak be újabb
je len tést.

3. A je len té sek tar tal má ra vo nat ko zó irány el ve ket a
 Bizottság ha tá roz za meg.

4. Azon ré szes ál la mok nak, ame lyek be nyúj tot ták elsõ
át fo gó je len té sü ket a Bi zott ság nak, a már meg adott in for -
má ci ó kat ezt kö ve tõ je len té se ik ben nem szük sé ges meg is -
mé tel ni ük. A Bi zott ság szá má ra tör té nõ je len tés ké szí tés -
kor aján lott, hogy a ré szes ál la mok e cél ból egy nyílt és
 átlátható el já rást al kal maz za nak, és figye lembe ve gyék a
je len Egyez mény 4. cikk 3. be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zé se ket.

5. A je len té sek ben a je len Egyez mény ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé gek tel je sí té sét be fo lyá so ló té nye zõk és
ne héz sé gek is je lez he tõk.

36. cikk

A jelentések figye lembevétele

1. A Bi zott ság min den je len tést meg vizs gál, és az zal
kap cso la to san ál ta la szük sé ges nek tar tott ja vas la to kat és
ál ta lá nos aján lá so kat fo gal maz meg, ame lye ket az érin tett
ré szes ál lam nak to váb bít. A ré szes ál lam bár mi lyen ál ta la
vá lasz tott in for má ci ó val vá la szol hat a Bi zott ság nak. A Bi -
zott ság to váb bi, a je len Egyez mény vég re haj tá sá val kap -
cso la tos in for má ci ó kat kér het a ré szes ál la mok tól.

2. Amennyi ben va la mely ré szes ál lam je len tõ sen el ma -
rad a je len tés be nyúj tá sá val, a Bi zott ság je lez he ti az érin -
tett ré szes ál lam nak, hogy szük sé ges nek lát ja a je len
Egyez mény adott ré szes ál lam ál tal tör té nõ vég re haj tá sá -
nak, a Bi zott ság ren del ke zé sé re álló, meg bíz ha tó in for má -
ci ó kon ala pu ló vizs gá la tát, amennyi ben a je len tést az ér te -
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sí tést kö ve tõ há rom hó na pon be lül nem nyújt ják be. A Bi -
zott ság meg hív ja az érin tett ré szes ál la mot az e vizs gá lat -
ban tör té nõ rész vé tel re. Amennyi ben a ré szes ál lam be -
nyújt ja je len té sét, az e cikk 1. be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zé sek al kal ma zan dó ak.

3. Az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká ra a je len té se ket min -
den ré szes ál lam szá má ra el ér he tõ vé te szi.

4. A ré szes ál la mok je len té sü ket szé les kör ben hoz zá -
fér he tõ vé te szik sa ját or szá guk nyil vá nos sá ga elõtt, va la -
mint le he tõ vé te szik az e je len té sek kel kap cso la tos ja vas -
la tok hoz és ál ta lá nos aján lá sok hoz tör té nõ hoz zá fé rést.

5. A Bi zott ság, ha szük sé ges nek tart ja, meg kül di a ré -
szes ál la mok je len té sét az Egye sült Nem ze tek sza ko sí tott
in téz mé nye i nek, alap ja i nak és prog ram ja i nak, il let ve
egyéb ha tás kör rel ren del ke zõ tes tü le té nek, a je len tés ben
fog lalt ké rés nek vagy tech ni kai ta nács, il let ve se gít ség -
nyúj tás irán ti igény jel zé sé nek ke ze lé se ér de ké ben, a Bi -
zott ság ezen ké rés sel vagy jel zés sel kap cso la tos eset le ges
ész re vé te le i vel és aján lá sa i val együtt.

37. cikk

A Bizottság és a részes államok közötti
együttmûködés

1. Min den ré szes ál lam együtt mû kö dik a Bi zott ság gal
és se gí ti a Bi zott ság tag ja it fel ada ta ik tel je sí té sé ben.

2. A ré szes ál la mok kal tör té nõ együtt mû kö dés ke re té -
ben a Bi zott ság meg fe le lõ fi gye lem mel van a je len Egyez -
mény vég re haj tá sát szol gá ló nem ze ti ka pa ci tá sok erõ sí té -
sé nek mó do za ta i ra, ide ért ve a nem zet kö zi együtt mû kö dést 
is.

38. cikk

A Bizottság kapcsolata más testületekkel

A je len Egyez mény ha té kony vég re haj tá sa és az Egyez -
mény ál tal érin tett te rü le ten tör té nõ nem zet kö zi együtt mû -
kö dés elõ moz dí tá sa ér de ké ben:

a) a sza ko sí tott in téz mé nyek és az Egye sült Nem ze tek
egyéb szer ve i nek kép vi se lõi jo go sul tak részt ven ni az
Egyez mény ha tás kö rük be tar to zó ren del ke zé sei vég re haj -
tá sá nak meg vi ta tá sán. A Bi zott ság fel kér he ti a sza ko sí tott
in téz mé nye ket vagy más ál ta la ki vá lasz tott ha tás kör rel
ren del ke zõ tes tü le te ket szak vé le mény nyúj tá sá ra az
Egyez mény vég re haj tá sá nak ha tás kö rük be tar to zó te rü le -
te in. A Bi zott ság fel kér he ti a sza ko sí tott in téz mé nye ket
vagy az Egye sült Nem ze tek más szer ve it az Egyez mény

vég re haj tá sá nak ha tás kö rük be tar to zó te rü le te i rõl való
 jelentés ké szí té sé re;

b) a Bi zott ság fel ada tá nak el lá tá sa so rán, szük ség ese -
tén kon zul tál a nem zet kö zi em be ri jogi szer zõ dé sek ál tal
lét re ho zott más tes tü le tek kel, a je len tés sel kap cso la tos
irány el vek, ja vas la tok és ál ta lá nos aján lá sok egy sé ges sé -
gé nek biz to sí tá sa, to váb bá a fel ada ta ik tel je sí té se so rán
való pár hu za mos sá gok és át fe dé sek el ke rü lé sé nek cél já -
ból.

39. cikk

A Bizottság jelentése

A Bi zott ság min den két év ben je len tést nyújt be te vé -
keny sé gé rõl a Köz gyû lés nek, il let ve a Gaz da sá gi és Szo -
ciális Ta nács nak, va la mint ja vas la tot és ál ta lá nos aján lá so -
kat te het a ré szes ál la mok tól ka pott je len té sek és infor -
mációk vizs gá la ta alap ján. Ezen ja vas la to kat és ál ta lá nos
aján lá so kat, a ré szes ál la mok eset le ges meg jegy zé se i vel
együtt, a Bi zott ság fel tün te ti je len té sé ben.

40. cikk

A részes államok konferenciája

1. A ré szes ál la mok a ré szes ál la mok kon fe ren ci á in
rend sze re sen ta lál koz nak an nak ér de ké ben, hogy meg tár -
gyal ják a je len Egyez mény vég re haj tá sá val kap cso lat ban
fel me rü lõ kér dé se ket.

2. Az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká ra a je len Egyez mény
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat hó na pon be lül össze hív ja a ré -
szes ál la mok kon fe ren ci á ját. Az ezt kö ve tõ kon fe ren ci á kat 
az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká ra két éven ként vagy a ré szes 
ál la mok kon fe ren ci á já nak dön té se sze rin ti idõ kö zön ként
hív ja össze.

41. cikk

Letéteményes

A je len Egyez mény le té te mé nye se az Egye sült Nem ze -
tek Fõ tit ká ra.

42. cikk

Aláírás

A je len Egyez mény 2007. már ci us 30-ától alá írás ra
nyit va áll va la mennyi ál lam és a re gi o ná lis in teg rá ci ós
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szer ve ze tek szá má ra az Egye sült Nem ze tek New York-i
szék he lyén.

43. cikk

Kötelezettségvállalás

A je len Egyez ményt az alá író ál la mok nak meg kell erõ -
sí te ni, az alá író re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve ze tek ré szé rõl
pe dig hi va ta los meg erõ sí tés szük sé ges. Az Egyez mény
bár mely olyan ál lam vagy re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve zet
szá má ra nyit va áll a csat la ko zás ra, amely nem írta alá az
Egyez ményt.

44. cikk

Regionális integrációs szervezetek

1. ,,Re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve zet” olyan, egy adott
ré gió szu ve rén ál la mai ál tal lét re ho zott szer ve ze tet je lent,
amely re tag ál la mai a je len Egyez mény ál tal sza bá lyo zott
kér dé sek ben ha tás kört ru ház tak. E szer ve ze tek hi va ta los
meg erõ sí té si vagy csat la ko zá si ok ira tuk ban nyi lat koz nak
az ezen Egyez mény ál tal sza bá lyo zott kér dé sek re vo nat -
ko zó ha tás kö rük ter je del mé rõl. Ezt köve tõen a ha tás kö rük
ter je del mé ben be kö vet ke zett min den je len tõs vál to zás ról
tá jé koz tat ják a le té te mé nyest.

2. A „ré szes ál la mok” uta lás a je len Egyez mény ben
e szer ve ze tek re ha tás kö rü kön be lül vo nat ko zik.

3. A re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve ze tek le tét be he lye -
zett ok ira tai a 45. cikk 1. be kez dé sé nek és a 47. cikk 2. és
3. be kez dé sé nek te kin te té ben nem ve he tõk figye lembe.

4. A re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve ze tek a ré szes ál la -
mok kon fe ren ci á ján ha tás kö rük be tar to zó kér dé sek ben
gya ko rol hat ják sza va za ti jo gu kat olyan szá mú sza va zat tal, 
amely egyen lõ a je len Egyez mény ben ré szes tag ál la ma ik
szá má val. E szer ve zet nem gya ko rol hat ja sza va za ti jo gát,
amennyi ben va la mely tag ál la ma sza va za ti jo gát gyako -
rolni kí ván ja, és for dít va.

45. cikk

Hatálybalépés

1. A je len Egyez mény a hu sza dik meg erõ sí tõ vagy
csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ har min ca dik
na pon lép ha tály ba.

2. Az Egyez ményt a hu sza dik fen ti ok irat le tét be he lye -
zé sét köve tõen meg erõ sí tõ, hi va ta lo san meg erõ sí tõ, il le tõ -

leg ah hoz csat la ko zó ál lam és re gi o ná lis in teg rá ci ós szer -
ve zet vo nat ko zá sá ban az Egyez mény az adott ál lam vagy
szer ve zet sa ját ok ira tá nak le tét be he lye zé sét kö ve tõ har -
min ca dik na pon lép ha tály ba.

46. cikk

Fenntartások

1. A je len Egyez mény hez an nak tár gyá val és cél ki tû zé -
se i vel össze egyez tet he tet len fenn tar tás nem fûz he tõ.

2. A fenn tar tás bár mi kor vissza von ha tó.

47. cikk

Módosítások

1. Bár mely ré szes ál lam kez de mé nyez he ti a je len
Egyez mény mó do sí tá sát és be nyújt hat ja ja vas la tát az
Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá hoz. A Fõ tit kár a mó do sí tá si
ja vas la tot meg kül di a ré szes ál la mok nak az zal a ké rés sel,
hogy tá jé koz tas sák, amennyi ben egyet ér te nek a ré szes
 államok kon fe ren ci á já nak össze hí vá sá val a ja vas la tok
meg vi ta tá sa és az azok ról való dön tés cél já ból. Amennyi -
ben ezen ér te sí tés tõl szá mí tott négy hó na pon be lül a ré szes 
ál la mok leg alább egy har ma da tá mo gat ja a kon fe ren cia
össze hí vá sát, a Fõ tit kár az Egye sült Nem ze tek égi sze alatt
össze hív ja a kon fe ren ci át. A je len lévõ és sza va zó ré szes
ál la mok két har ma dos több sé ge ál tal el fo ga dott mó do sí tást
a Fõ tit kár a Köz gyû lés elé ter jesz ti jó vá ha gyás ra, majd ezt
köve tõen va la mennyi ré szes ál lam elé el fo ga dás ra.

2. A je len cikk 1. be kez dé sé nek meg fele lõen el fo ga dott 
és jó vá ha gyott mó do sí tás az azt kö ve tõ har min ca dik na pon 
lép ha tály ba, ami kor a le tét be he lye zett el fo ga dó ok ira tok
szá ma el éri a mó do sí tás el fo ga dá sá nak nap ján meg lé võ
 részes ál la mok szá má nak két har ma dát. Ezt köve tõen a mó -
do sí tás min den ré szes ál lam vo nat ko zá sá ban az ál lam sa ját 
el fo ga dó ok ira tá nak le tét be he lye zé sét kö ve tõ har min ca -
dik na pon lép ha tály ba. A mó do sí tás ki zá ró lag az azt el fo -
ga dó ré szes ál la mo kat kö te le zi.

3. Amennyi ben a ré szes ál la mok kon fe ren ci á ja kon -
szen zus sal úgy ha tá ro zott, az e cikk 1. be kez dé sé nek meg -
fele lõen el fo ga dott és jó vá ha gyott, ki zá ró lag a 34., 38., 39. 
és 40. cikk re vo nat ko zó mó do sí tás va la mennyi ál lam ra
 vonatkozóan az azt kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály -
ba, ami kor a le tét be he lye zett el fo ga dó ok ira tok szá ma
 eléri a mó do sí tás el fo ga dá sá nak nap ján meg lé võ ré szes
 államok szá má nak két har ma dát.

6834 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/90. szám



48. cikk

Felmondás

Bár mely ré szes ál lam az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká hoz
in té zett írás be li köz lés sel fel mond hat ja a je len Egyez -
ményt. A fel mon dás egy év vel a köz lés nek a Fõ tit kár ál tal
tör tént kéz hez vé te lét köve tõen lép ha tály ba.

49. cikk

Hozzáférhetõ formátum

A je len Egyez mény szö ve gét hoz zá fér he tõ for má tum -
ban is ren del ke zés re kell bo csá ta ni.

50. cikk

Hiteles szövegek

A je len Egyez mény arab, kí nai, an gol, fran cia, orosz és
spa nyol nyel vû szö ve ge egy aránt hi te les.

A fen ti ek hi te lé ül a kor má nyuk tól meg fe le lõ fel ha tal -
ma zás sal ren del ke zõ alul írott meg ha tal ma zot tak alá ír ták
a je len Egyez ményt.”

3.  § (1) Az Or szág gyû lés a Jegy zõ köny vet e tör vénnyel
ki hir de ti.

(2) A Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an -
nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities

The States Parties to the present Protocol have agreed as 
follows:

Article 1

1. A State Party to the present Protocol (,,State Party”)
recognizes the competence of the Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities (,,the Committee”) to receive
and consider communications from or on behalf of
individuals or groups of individuals subject to its
jurisdiction who claim to be victims of a violation by that
State Party of the provisions of the Convention. 

2. No communication shall be received by the
Committee if it concerns a State Party to the Convention
that is not a party to the present Protocol. 

Article 2

The Committee shall consider a communication
inadmissible when:

(a) The communication is anonymous; 
(b) The communication constitutes an abuse of the right

of submission of such communications or is incompatible
with the provisions of the Convention;

(c) The same matter has already been examined by the
Committee or has been or is being examined under another 
procedure of international investigation or settlement; 

(d) All available domestic remedies have not been
exhausted. This shall not be the rule where the application
of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to
bring effective relief; 

(e) It is manifestly ill-founded or not sufficiently
substantiated; or when

(f) The facts that are the subject of the communication
occurred prior to the entry into force of the present
Protocol for the State Party concerned unless those facts
continued after that date.

Article 3

Subject to the provisions of article 2 of the present
Protocol, the Committee shall bring any communications
submitted to it confidentially to the attention of the State
Party. Within six months, the receiving State shall submit
to the Committee written explanations or statements
clarifying the matter and the remedy, if any, that may have
been taken by that State. 

Article 4

1. At any time after the receipt of a communication and
before a determination on the merits has been reached, the
Committee may transmit to the State Party concerned for
its urgent consideration a request that the State Party take
such interim measures as may be necessary to avoid
possible irreparable damage to the victim or victims of the
alleged violation. 

2. Where the Committee exercises its discretion under
paragraph 1 of this article, this does not imply a
determination on admissibility or on the merits of the
communication. 

Article 5

The Committee shall hold closed meetings when
examining communications under the present Protocol.
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After examining a communication, the Committee shall
forward its suggestions and recommendations, if any, to
the State Party concerned and to the petitioner. 

Article 6

1. If the Committee receives reliable information
indicating grave or systematic violations by a State Party
of rights set forth in the Convention, the Committee shall
invite that State Party to cooperate in the examination of
the information and to this end submit observations with
regard to the information concerned.

2. Taking into account any observations that may have
been submitted by the State Party concerned as well as any
other reliable information available to it, the Committee
may designate one or more of its members to conduct an
inquiry and to report urgently to the Committee. Where
warranted and with the consent of the State Party, the
inquiry may include a visit to its territory.

3. After examining the findings of such an inquiry, the
Committee shall transmit these findings to the State Party
concerned together with any comments and recommen-
dations.

4. The State Party concerned shall, within six months of
receiving the findings, comments and recommendations
transmitted by the Committee, submit its observations to
the Committee.

5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and 
the cooperation of the State Party shall be sought at all
stages of the proceedings.

Article 7

1. The Committee may invite the State Party concerned
to include in its report under article 35 of the Convention
details of any measures taken in response to an inquiry
conducted under article 6 of the present Protocol.

2. The Committee may, if necessary, after the end of the
period of six months referred to in article 6.4, invite the
State Party concerned to inform it of the measures taken in
response to such an inquiry.

Article 8

Each State Party may, at the time of signature or
ratification of the present Protocol or accession thereto,

declare that it does not recognize the competence of the
Committee provided for in articles 6 and 7.

Article 9

The Secretary-General of the United Nations shall be
the depositary of the present Protocol.

Article 10

The present Protocol shall be open for signature by
signatory States and regional integration organizations of
the Convention at United Nations Headquarters in New
York as of 30 March 2007.

Article 11

The present Protocol shall be subject to ratification by
signatory States of this Protocol which have ratified or
acceded to the Convention. It shall be subject to formal
confirmation by signatory regional integration
organizations of this Protocol which have formally
confirmed or acceded to the Convention. It shall be open
for accession by any State or regional integration
organization which has ratified, formally confirmed or
acceded to the Convention and which has not signed the
Protocol. 

Article 12

1. „Regional integration organization” shall mean an
organization constituted by sovereign States of a given
region, to which its member States have transferred
competence in respect of matters governed by the
Convention and this Protocol. Such organizations shall
declare, in their instruments of formal confirmation or
accession, the extent of their competence with respect to
matters governed by the Convention and this Protocol.
Subsequently, they shall inform the depositary of any
substantial modification in the extent of their competence.

2. References to „States Parties” in the present Protocol
shall apply to such organizations within the limits of their
competence. 

3. For the purposes of article 13, paragraph 1, and article 
15, paragraph 2, any instrument deposited by a regional
integration organization shall not be counted. 
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4. Regional integration organizations, in matters within
their competence, may exercise their right to vote in the
meeting of States Parties, with a number of votes equal to
the number of their member States that are Parties to this
Protocol. Such an organization shall not exercise its right
to vote if any of its member States exercises its right, and
vice versa.

Article 13

1. Subject to the entry into force of the Convention, the
present Protocol shall enter into force on the thirtieth day
after the deposit of the tenth instrument of ratification or
accession. 

2. For each State or regional integration organization
ratifying, formally confirming or acceding to the Protocol
after the deposit of the tenth such instrument, the Protocol
shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of 
its own such instrument.

Article 14

1. Reservations incompatible with the object and
purpose of the present Protocol shall not be permitted.

2. Reservations may be withdrawn at any time.

Article 15

1. Any State Party may propose an amendment to the
present Protocol and submit it to the Secretary-General of
the United Nations. The Secretary-General shall
communicate any proposed amendments to States Parties,
with a request to be notified whether they favour a meeting 
of States Parties for the purpose of considering and
deciding upon the proposals. In the event that, within four
months from the date of such communication, at least one
third of the States Parties favour such a meeting, the
Secretary-General shall convene the meeting under the
auspices of the United Nations. Any amendment adopted
by a majority of two thirds of the States Parties present and
voting shall be submitted by the Secretary-General to the
General Assembly for approval and thereafter to all States
Parties for acceptance.

2. An amendment adopted and approved in accordance
with paragraph 1 of this article shall enter into force on the
thirtieth day after the number of instruments of acceptance
deposited reaches two thirds of the number of States
Parties at the date of adoption of the amendment.

Thereafter, the amendment shall enter into force for any
State Party on the thirtieth day following the deposit of its
own instrument of acceptance. An amendment shall be
binding only on those States Parties which have accepted
it. 

Article 16

A State Party may denounce the present Protocol by
written notification to the Secretary-General of the United
Nations. The denunciation shall become effective one year 
after the date of receipt of the notification by the
Secretary-General. 

Article 17

The text of the present Protocol shall be made available
in accessible formats.

Article 18

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts of the present Protocol shall be equally
authentic.

In witness thereof the undersigned plenipotentiaries,
being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed the present Protocol.”

* * *

„Fakultatív Jegyzõkönyv a Fogyatékossággal élõ
személyek jogairól  szóló egyezményhez

A je len Jegy zõ könyv ré szes ál la mai a kö vet ke zõk ben
ál la pod tak meg:

1. cikk

1. A je len Jegy zõ könyv ré szes ál la ma (,,ré szes ál lam”)
el is me ri a Fo gya té kos ság gal Élõ Sze mé lyek Jo ga i nak
 Bizottsága (,,a Bi zott ság”) ha tás kö rét arra, hogy olyan, a
jog ha tó sá ga alá tar to zó sze mé lyek tõl vagy sze mé lyek cso -
port já tól vagy ezek ne vé ben be ad ványt át ve gyen és meg -
vizs gál jon, akik ál lí tá suk sze rint az Egyez mény ren del ke -
zé se i nek az adott ré szes ál lam ál tal tör té nõ meg sér té sé nek
sér tett jei.

2. A Bi zott ság nem ve het át olyan be ad ványt, amely
olyan, az Egyez mény ben ré szes ál la mot érint, amely a je -
len Jegy zõ könyv nek nem ré sze se.
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2. cikk

A Bi zott ság el fo gad ha tat lan nak te kint egy be ad ványt,
ha:

a) a be ad vány név te len;
b) a be ad vány az ilyen be ad vány be nyúj tá sá nak jo gá -

val való vissza élést va ló sít meg vagy ha nem össze egyez -
tet he tõ az Egyez mény ren del ke zé se i vel;

c) az ügyet a Bi zott ság ko ráb ban már meg vizs gál ta,
vagy ha más nem zet kö zi vizs gá la ti vagy ren de zé si el já rás
so rán vizs gál ták vagy vizs gál ják;

d) nem me rí tet tek ki min den nem ze ti jog or vos la ti le he -
tõ sé get. E ren del ke zés azon ban nem al kal maz ha tó, ha a
jog or vos la ti le he tõ sé gek igény be vé te le éssze rût len mér -
ték ben el hú zó dik vagy at tól ér de mi meg ol dás nem vár -
ható;

e) nyil ván va ló an meg ala po zat lan vagy té nyek kel nem
kel lõ en alá tá masz tott; vagy ha

f) a be ad vány tár gyá ul szol gá ló té nyek a je len Jegy zõ -
könyv nek az érin tett ré szes ál lam vo nat ko zá sá ban való
 hatálybalépése elõtt kö vet kez tek be, ki vé ve, ha a té nyek az 
adott dá tu mot köve tõen is foly ta tód tak.

3. cikk

Je len Jegy zõ könyv 2. cik ké nek ren del ke zé se i vel össz -
hang ban a Bi zott ság bár mely, hoz zá be nyúj tott be ad ványt
bi zal mas for má ban a ré szes ál lam tu do má sá ra hoz. A ré -
szes ál lam hat hó na pon be lül írá sos ma gya rá za tot ad vagy
nyi lat ko za tot nyújt be a Bi zott ság nak, amely ben fel vi lá go -
sí tást ad az eset rõl és a ré szes ál lam ál tal szol gál ta tott eset -
le ges jog or vos lat ról.

4. cikk

1. Bár mely idõ pont ban egy be ad vány el fo ga dá sát
köve tõen és az ér de mi dön tést meg elõ zõ en a Bi zott ság sür -
gõs meg fon to lás cél já ból kér he ti az érin tett ál la mot arra,
hogy az érin tett ál lam fo ga na to sít son szük sé ges in téz ke dé -
se ket az ál lí tó la gos jog sér tés sér tett jé nek vagy sér tet te i nek
oko zott eset le ges jó vá te he tet len ká rok meg elõ zé se ér de ké -
ben.

2. Ha a Bi zott ság a je len cikk 1. be kez dé sé ben biz to sí -
tott diszk re ci o ná lis jo gát hasz nál va el jár, az nem mi nõ sül
az adott be ad vány el fo gad ha tó sá gá ról vagy ér de mé rõl
való dön tés nek.

5. cikk

A Bi zott ság a je len Jegy zõ könyv alap ján be nyúj tott be -
ad vá nyo kat zárt ülé se ken vizs gál ja meg. A be ad vány meg -
vizs gá lá sát köve tõen a Bi zott ság to váb bít ja ja vas la ta it és

aján lá sa it, amennyi ben van nak, a ré szes ál lam hoz és a
 kérelmezõhöz.

6. cikk

1. Amennyi ben a Bi zott ság nak olyan meg bíz ha tó
 információ jut bir to ká ba, mi sze rint egy ré szes ál lam a je len 
Egyez mény ben meg ha tá ro zott jo go kat sú lyo san és rend -
sze re sen meg sér ti, a Bi zott ság fel hív ja a ré szes ál la mot,
hogy mû köd jön köz re az in for má ció ki vizs gá lá sá ban és
en nek ér de ké ben nyújt sa be ész re vé te le it az adott in for má -
ci ó val kap cso lat ban.

2. Az érin tett ré szes ál lam ál tal be nyúj tott ész re vé te lek, 
il let ve más meg bíz ha tó, ren del ke zé sé re álló in for má ció
alap ján a Bi zott ság nak jo gá ban áll ki je löl ni egy vagy több
tag ját, hogy vizs gá la tot foly tas son le és ha la dék ta la nul
 jelentést te gyen a Bi zott ság nak. In do kolt eset ben és a ré -
szes ál lam hoz zá já ru lá sá val, a vizs gá lat a ré szes ál lam
 területére tett lá to ga tást is ma gá ban fog lal hat.

3. Ezen vizs gá lat meg ál la pí tá sa i nak meg vizs gá lá sát
köve tõen a Bi zott ság to váb bít ja a meg ál la pí tá so kat az
érin tett ré szes ál lam nak ész re vé te le i vel és aján lá sa i val
együtt.

4. Az érin tett ré szes ál lam a Bi zott ság ál tal hoz zá el jut -
ta tott meg ál la pí tá sok, ész re vé te lek és aján lá sok kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül be ter jesz ti ész re vé te le it 
a Bi zott ság nak.

5. Ezen vizs gá la tot bi zal mas for má ban kell le foly tat ni
és a ré szes ál lam együtt mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ra az el já -
rás min den sza ka szá ban tö re ked ni kell.

7. cikk

1. A Bi zott ság fel kér he ti az érin tett ré szes ál la mot,
hogy az Egyez mény 35. cik ke sze rin ti je len té sé ben szá -
mol jon be bár mely olyan in téz ke dés rész le te i rõl, ame lyet
a je len Jegy zõ könyv 6. cik ke ér tel mé ben foly ta tott vizs -
gálat nyo mán fo ga na to sí tott.

2. A Bi zott ság szük ség ese tén a 6. cikk 4. be kez dé sé -
ben em lí tett hat hó na pos idõ szak le tel té vel fel kér he ti az
érin tett ré szes ál la mot, hogy szá mol jon be a vizs gá lat ra
 válaszul tett in téz ke dé sek rõl.

8. cikk

Min den ré szes ál lam a je len Jegy zõ könyv alá írá sa kor,
meg erõ sí té se kor, il let ve az ah hoz való csat la ko zás kor nyi -
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lat ko za tot te het, hogy nem is me ri el a Bi zott ság 6. és
7. cik kek ben rög zí tett ha tás kö rét

9. cikk

A je len Jegy zõ könyv le té te mé nye se az Egye sült Nem -
ze tek Fõ tit ká ra.

10. cikk

A je len Jegy zõ könyv 2007. már ci us 30-ától alá írás ra
nyit va áll az Egyez ményt alá író va la mennyi ál lam és a
 regionális in teg rá ci ós szer ve ze tek szá má ra az Egye sült
Nem ze tek New York-i szék he lyén.

11. cikk

A je len Jegy zõ köny vet az Egyez ményt meg erõ sí tõ vagy 
ah hoz csat la ko zó, a Jegy zõ köny vet alá író ál la mok nak meg 
kell erõ sí te ni. A Jegy zõ köny vet hi va ta lo san meg kell erõ -
sí te ni ük az Egyez ményt hi va ta lo san meg erõ sí tõ vagy
 ahhoz csat la ko zó, a je len Jegy zõ köny vet alá író re gi o ná lis
in teg rá ci ós szer ve ze tek nek. A Jegy zõ könyv bár mely
olyan ál lam vagy re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve zet szá má ra
nyit va áll a csat la ko zás ra, amely az Egyez ményt meg erõ sí -
tet te, hi va ta lo san meg erõ sí tet te vagy ah hoz csat la ko zott,
de a Jegy zõ köny vet nem írta alá.

12. cikk

1. ,,Re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve zet” olyan, egy adott
ré gió szu ve rén ál la mai ál tal lét re ho zott szer ve ze tet je lent,
amely re tag ál la mai az Egyez mény és a je len Jegy zõ könyv
ál tal sza bá lyo zott kér dé sek ben ha tás kört ru ház tak. E szer -
ve ze tek hi va ta los meg erõ sí té si vagy csat la ko zá si ok ira tuk -
ban nyi lat koz nak az Egyez mény és a je len Jegy zõ könyv
ál tal sza bá lyo zott kér dé sek re vo nat ko zó ha tás kö rük ter je -
del mé rõl. Ezt köve tõen a ha tás kö rük ter je del mé ben be kö -
vet ke zett min den je len tõs vál to zás ról tá jé koz tat ják a le té -
te mé nyest.

2. A „ré szes ál la mok” uta lás a je len Jegy zõ könyv ben
e szer ve ze tek re ha tás kö rü kön be lül vo nat ko zik.

3. A re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve ze tek le tét be he lye -
zett ok ira tai a 13. cikk 1. be kez dé sé nek és a 15. cikk 2. be -
kez dé sé nek te kin te té ben nem ve he tõk figye lembe.

4. A re gi o ná lis in teg rá ci ós szer ve ze tek a ré szes ál la -
mok ta lál ko zó ján ha tás kö rük be tar to zó kér dé sek ben gya -
ko rol hat ják sza va za ti jo gu kat olyan szá mú sza va zat tal,

amely egyen lõ a je len Jegy zõ könyv ben ré szes tag ál la ma ik
szá má val. E szer ve zet nem gya ko rol hat ja sza va za ti jo gát,
amennyi ben va la mely tag ál la ma sza va za ti jo gát gyako -
rolni kí ván ja és for dít va.

13. cikk

1. Az Egyez mény ha tály ba lé pé sé tõl füg gõ en a je len
Jegy zõ könyv a ti ze dik meg erõ sí tõ vagy csat la ko zá si ok irat 
le tét be he lye zé sét kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály ba.

2. A Jegy zõ köny vet a ti ze dik fen ti ok irat le tét be he lye -
zé sét köve tõen meg erõ sí tõ, hi va ta lo san meg erõ sí tõ, il le tõ -
leg ah hoz csat la ko zó ál lam és re gi o ná lis in teg rá ci ós szer -
ve zet vo nat ko zá sá ban a Jegy zõ könyv az adott ál lam vagy
szer ve zet sa ját ok ira tá nak le tét be he lye zé sét kö ve tõ har -
min ca dik na pon lép ha tály ba.

14. cikk

1. A je len Jegy zõ könyv höz an nak tár gyá val és cél ki tû -
zé se i vel össze egyez tet he tet len fenn tar tás nem fûz he tõ.

2. A fenn tar tás bár mi kor vissza von ha tó.

15. cikk

1. Bár mely ré szes ál lam kez de mé nyez he ti a je len Jegy -
zõ könyv mó do sí tá sát és be nyújt hat ja ja vas la tát az Egye -
sült Nem ze tek Fõ tit ká rá hoz. A Fõ tit kár a mó do sí tá si ja vas -
la tot meg kül di a ré szes ál la mok nak az zal a ké rés sel, hogy
tá jé koz tas sák amennyi ben egyet ér te nek a ré szes ál la mok
ta lál ko zó já nak össze hí vá sá val a ja vas la tok meg vi ta tá sa és
az azok ról való dön tés cél já ból. Amennyi ben ezen ér te sí -
tés tõl szá mí tott négy hó na pon be lül a ré szes ál la mok leg -
alább egy har ma da tá mo gat ja a ta lál ko zó össze hí vá sát,
a Fõ tit kár az Egye sült Nem ze tek égi sze alatt össze hív ja a
ta lál ko zót. A je len lévõ és sza va zó ré szes ál la mok két har -
ma dos több sé ge ál tal el fo ga dott mó do sí tást a Fõ tit kár a
Köz gyû lés elé ter jesz ti jó vá ha gyás ra, majd ezt köve tõen
va la mennyi ré szes ál lam elé el fo ga dás ra.

2. A je len cikk 1. be kez dé sé nek meg fele lõen el fo ga dott 
és jó vá ha gyott mó do sí tás az azt kö ve tõ har min ca dik na pon 
lép ha tály ba, ami kor a le tét be he lye zett el fo ga dó ok ira tok
szá ma el éri a mó do sí tás el fo ga dá sá nak nap ján meg lé võ
 részes ál la mok szá má nak két har ma dát. Ezt köve tõen a mó -
do sí tás min den ré szes ál lam vo nat ko zá sá ban az ál lam sa ját 
el fo ga dó ok ira tá nak le tét be he lye zé sét kö ve tõ har min ca -
dik na pon lép ha tály ba. A mó do sí tás ki zá ró lag az azt el fo -
ga dó ré szes ál la mo kat kö te le zi.
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16. cikk

Bár mely ré szes ál lam az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká hoz
in té zett írás be li köz lés sel fel mond hat ja a je len Jegy zõ -
köny vet. A fel mon dás egy év vel a köz lés nek a Fõ tit kár
 által tör tént kéz hez vé te lét köve tõen lép ha tály ba.

17. cikk

A je len Jegy zõ könyv szö ve gét hoz zá fér he tõ for má tum -
ban is ren del ke zés re kell bo csá ta ni.

18. cikk

A je len Jegy zõ könyv arab, kí nai, an gol, fran cia, orosz
és spa nyol nyel vû szö ve ge egy aránt hi te les.

A fen ti ek hi te lé ül a kor má nyuk tól meg fe le lõ fel ha tal -
ma zás sal ren del ke zõ alul írott meg ha tal ma zot tak alá ír ták
a je len Jegy zõ köny vet.”

4.  § Fel ha tal ma zást kap a tár sa dal mi esély egyen lõ ség
elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter, hogy a tör vény hi va ta -
los ma gyar nyel vû for dí tá sá nak vak és gyen gén lá tó em be -
rek szá má ra ol vas ha tó Bra il le-vál to za tát, a meg ér té si és ol -
va sá si prob lé má val élõ em be rek szá má ra ké szült könnyen
ért he tõ, va la mint a si ket és na gyot hal ló em be rek szá má ra
ké szült je le sí tett vál to za tát a Ma gyar Köz löny ben közzé -
tegye.

5.  § (1) E tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2.  §-a az Egyez mény 45. cik ké ben meg ha -
tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 3.  §-a a Jegy zõ könyv 13. cik ké ben meg ha -
tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(4) Az Egyez mény és a Jegy zõ könyv, va la mint e tör -
vény 2–3.  §-ai ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen
a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di
 határozatával ál la pít ja meg.

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

2007. évi XCIII.
tör vény

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról  szóló
2001. évi XCV. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 2.  § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Állományille té kes pa rancs nok: az az elöl já ró
( vezetõ), aki a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa (fel ügye le te) alá tar to zó, il -
let ve a Hon véd ség olyan szer ve ze ti egy sé gét ve ze ti, amely 
ön ál ló ál lo mány táb lá val vagy mun ka kö ri jegy zék kel ren -
del ke zik, va la mint aki más hely õr ség ben te le pül ve, az oda
ki kü lö ní tett al egy sé ge ket köz vet le nül ve ze ti, ha azt a szer -
ve ze ti egy ség ala pí tó ok ira ta rög zí ti; gya ko rol ja mind azon
mun kál ta tói jo go kat, és tel je sí ti azo kat a kö te le zett sé ge ket, 
ame lye ket jog sza bály nem ha tá roz meg más pa rancs nok,
ve ze tõ ré szé re. A kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány
vo nat ko zá sá ban a mi nisz ter ál tal ki je lölt  parancsnok egyes 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott állományille té kes pa -
rancs no ki jog kö rö ket gya ko rol.”

(2) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(32) Kül föl di szol gá lat: a kül föl di ál lo más he lyen tel je -
sí tett ka to nai szol gá lat. A kül föl di szol gá lat tel je sí té sé nek
for mái kü lö nö sen:]

„b) nem zet kö zi szer ve ze tek hi va ta la i nál, pa rancs nok -
sá ga in és ka to nai szer ve ze te i ben, to váb bá más or szág vé -
del mi mi nisz té ri u má ban, ka to nai pa rancs nok sá gán, il let ve 
ala ku la tá nál, a Ma gyar Köz tár sa ság ön ál ló kül föl di kép vi -
se le te i nél és kül föl dön mû kö dõ nem ze ti szer ve ze te i nél tel -
je sí tett szol gá lat;”

2.  § A Hjt. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A ka to nai be osz tás köz tiszt vi se lõi vagy köz al kal -

ma zot ti mun ka kör ré át mi nõ sí té se az azt be töl tõ hi va tá sos
(szer zõ dé ses) ka to ná nak a szol gá la ti jog vi szo nyát nem
érin ti.”

3.  § A Hjt. 25.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Mû ve le ti te rü le ten a val lás gya kor lás fel té te le i rõl a
Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ve ze tõ i vel egyez tet ve a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke gon dos ko dik.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
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4.  § A Hjt. 28.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Kül föl di mû ve le ti te rü le ten a vá lasz tó jog gya kor lá -
sát a kül kép vi se le ti szerv kü lön tör vény ren del ke zé sei sze -
rint biz to sít ja.”

5.  § A Hjt. a kö vet ke zõ 38/B.  §-sal egé szül ki:
„38/B.  § (1) A Szol gá la ti Jog vi szony ban Ál lók Ér dek -

egyez te tõ Fó ru ma (a továb biak ban: SZÉF) az e tör vény és
a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá -
la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény ál tal sza bá -
lyo zott jog vi szo nyo kat együt te sen érin tõ mun ka ügyi, fog -
lal koz ta tá si, bér- és jö ve de lem po li ti kai kér dé sek or szá gos
szin tû, ága zat kö zi ér dek egyez te té si fó ru ma.

(2) A SZÉF-ben a Kor mány – az alap sza bály ban meg -
ha tá ro zott – az ál lo mány kép vi se le tét el lá tó or szá go san
rep re zen ta tív szak szer ve ze tek kel egyez tet.

(3) A SZÉF az alap sza bá lyá ban maga ha tá roz za meg a
szer ve ze tét, a mû kö dé sé nek rend jét, az egyez te tés cél ját és 
tárgy kö re it, va la mint a szo ci á lis part ne re ket meg il le tõ jo -
go sít vá nyo kat.

(4) A SZÉF mû kö dé sé nek fel té te le it a Kor mány a ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter út ján biz to sít ja.”

6.  § A Hjt. 41.  § (3) be kez dés má so dik mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Nem zet kö zi kö te le zett ség tel je sí té sé bõl, együtt mû kö -
dés bõl ere dõ fel adat vég re haj tá sá ra ön kén tes je lent ke zés
alap ján en nél rö vi debb, il let ve a nem ka to nai ok ta tá si in -
téz mény ben hon véd sé gi ösz tön dí jas ként vég zet tek ese té -
ben az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta má val meg egye zõ
idõ tar tam ra is köt he tõ szer zõ dés.”

7.  § A Hjt. 45.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány ba fel vett sze méllyel – a ka to nai és
rend vé del mi ok ta tás ban vég zet tek, va la mint a szer zõ dé ses
ál lo mány ból hi va tá sos ál lo mány ba át vett vagy fo lya ma to -
san szer zõ dést hosszab bí tó ka to nák ki vé te lé vel – a szol gá -
la ti vi szony lé te sí té se kor leg alább 3, de leg fel jebb 6 hó na -
pig ter je dõ pró ba idõt kell ki köt ni. A fi zi kai al kal mas sá gi
kö ve tel mé nye ket leg ké sõbb a pró ba idõ le tel té ig kell tel je -
sí te ni.”

8.  § (1) A Hjt. 46.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Szol gá lat az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül – ve -
zény lés sel – a kö vet ke zõ szer vek nél is tel je sít he tõ]

„b) a szö vet sé ges fegy ve res erõk nél, va la mint az EU ka -
to nai és vé del mi kér dé sek kel fog lal ko zó szer ve i ben, va la -
mint az ál ta la in dí tott mû ve le tek ben,”

(2) A Hjt. 46.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ban, va la -
mint hi va ta la i nál, ügy nök sé ge i nél és hát tér in téz mé nye i nél 
a meg üre se dett szol gá la ti be osz tás ka to ná val tör té nõ fel -

töl té sé re ki zá ró lag ak kor ke rül het sor, ha a be osz tás elem -
zé se alap ján a fel ada tok el lá tá sá hoz ka to nai-szak mai is me -
re tek szük sé ge sek.”

(3) A Hjt. 46.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A ka to nai-szak mai is me re tek (5) be kez dés sze rin ti
szük sé ges sé ge vo nat ko zá sá ban az or szág fegy ve res vé del -
mé re tör té nõ fel ké szí té sé bõl, a bé ke- és mi nõ sí tett idõ sza ki 
hon véd sé gi fel adat rend szer bõl, kü lö nö sen a ren del te tés
sze rin ti al kal ma zás és a szö vet sé gi kö te le zett sé gek sa já -
tos sá ga i ból kö vet ke zõ, kü lön le ges is me re te ken, jár tas sá -
go kon, kész sé ge ken és ké pes sé ge ken, szak mai gya kor la -
ton, ta pasz ta la ton ala pu ló kö ve tel mé nye ket, il let ve a fel -
adat el lát ás füg gel mi rend szer hez és fo ko zott fe le lõs ség hez 
kö tött sé gét kell ér vé nye sí te ni.”

9.  § A Hjt. 52.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) Az egy évet meg nem ha la dó kül föl di szol gá lat ra
való ve zény lés idõ tar ta ma, az egy év el tel tét köve tõen – az
ál lo mány tag já nak ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zé se
nél kül – egy al ka lom mal, leg fel jebb 30 nap pal szol gá la ti
ér dek bõl meg hosszab bít ha tó, ha a ha za ér ke zés, uta zás, át -
he lye zés kö rül mé nyei azt in do kolt tá te szik.”

10.  § A Hjt. 59.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya – az (5) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás figye lembe véte lével – fel men -
tés sel ak kor szün tet he tõ meg, ha]

„c) szol gá la ti nyug el lá tás ra szer zett jo go sult sá got és az
ere de ti be osz tá sá ban szol gá la ti ér dek bõl to vább nem fog -
lal koz tat ha tó, a szá má ra fel aján lott leg alább azo nos szin tû
be osz tást – fi gye lem mel az 51.  § (4) be kez dé sé re is – pe dig 
nem fo gad ta el;”

11.  § A Hjt. a kö vet ke zõ 59/A.  §-sal egé szül ki:

„59/A.  § (1) Fel men tés ese tén a fel men té si idõ leg alább
két hó nap, de a nyolc hó na pot nem ha lad hat ja meg.

(2) A két hó na pos fel men té si idõ a szol gá la ti vi szony -
ban töl tött

a) öt év után egy hó nap pal

b) tíz év után két hó nap pal

c) ti zen öt év után há rom hó nap pal

d) húsz év után négy hó nap pal

e) hu szon öt év után öt hó nap pal

f) har minc év után hat hó nap pal

meg hosszab bo dik.”

12.  § (1) A Hjt. 60.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ál lo mány tag já nak kez de mé nye zé sé re a fe lek írás -
ban a fel men té si idõ 59/A.  § sze rin ti tar ta má nál rö vi debb
idõ tar tam ban is meg ál la pod hat nak.”
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(2) A Hjt. 60.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A szak ma i lag al kal mat lan mi nõ sí tést ka pott sze -
mély szol gá la ti vi szo nyát 30 na pos fel men té si idõ vel, a
szol gá lat ra mél tat lan ná vagy nem zet biz ton sá gi szem pont -
ból neki fel ró ha tó ok ból al kal mat lan ná vált sze mély szol -
gá la ti vi szo nyát fel men té si idõ nél kül kell meg szün tet ni.”

13.  § A Hjt. 61.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem szün tet he tõ meg a szol gá la ti vi szony fel men tés sel
az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott idõ tar tam és az azt kö ve tõ
30 nap alatt:]

„c) a ter hes ség ide je, a szü lést kö ve tõ 3 hó nap, a szü lé si 
sza bad ság, a gyer mek gon do zás cél já ból – a gyer mek há -
rom éves ko rá ig – ka pott il let mény nél kü li sza bad ság, va la -
mint il let mény nél kü li sza bad ság igény be vé te le nél kül is a
gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí tá sá nak ide je.”

14.  § A Hjt. a kö vet ke zõ 69/A.  §-sal egé szül ki:
„69/A.  § An nak a volt hi va tá sos ál lo má nyú ka to ná nak,

aki nek szol gá la ti jog vi szo nya a szol gá lat ér de ké ben át he -
lye zés sel köz tiszt vi se lõi vagy köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ra vál to zik, és ezt köve tõen is mét szol gá la ti jog -
viszonyt lé te sít, az is mé telt szol gá la ti vi szony létesíté -
sekor a 69.  § (6) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.”

15.  § A Hjt. 77.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Men te sül az ál lo mány tag ja a szol gá lat tel je sí té si kö te -
le zett sé ge alól]

„c) az or vo si vizs gá lat tel jes idõ tar ta má ra, to váb bá az
egész ség ügyi sza bad sá got nem igény lõ egész ség ügyi ke -
ze lé sek idõ tar ta má ra;”

16.  § A Hjt. 84.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ál lo mány spe ci á lis be osz tást be töl tõ tag ja – az
ál ta la be töl tött be osz tás ban el ér he tõ leg ma ga sabb rend fo -
ko zat el éré sé ig – a 83.  § (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel, ki zá ró lag a (2) be kez dés sze rin ti meg ha tá ro zott
vá ra ko zá si idõ le tel te kor lép elõ a kö vet ke zõ rend fo ko zat -
ba.”

17.  § A Hjt. 101.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi ren del ke zés szá mo zá -
sa (1) be kez dés re mó do sul:

„(2) Az (1) be kez dés b)–e) pont ja i ban meg je lölt egész -
ség ügyi sza bad ság mér té ke – ha mind két szü lõ az ál lo -
mány tag ja – a szü lõ ket együt te sen il le ti meg.”

18.  § A Hjt. 103.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az éves sza bad ság meg ál la pí tá sa so rán jog szer zõ
idõ nek kell te kin te ni:

a) ti zen két éven alu li gyer mek gon do zá sa vagy ápo lá sa 
 miatt ka pott il let mény nél kü li sza bad ság elsõ évét,

b) a har minc na pot meg nem ha la dó il let mény nél kü li
sza bad ság idõ tar ta mát.”

19.  § A Hjt. 110.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ál lo mány tag ja il let mény ki egé szí tés re jo go sult, ha]
„a) a mi nisz té ri um ban, a mi nisz té ri um hi va ta la i ban,

ügy nök sé ge i ben, va la mint or szá gos pa rancs nok sá gon,”
[tel je sít szol gá la tot.]

20.  § A Hjt. 114.  § (1) be kez dés s) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

[Az egyéb il let mény pót lé kok az il let mény alap %-ában
meg ha tá roz va a kö vet ke zõk:]

„s) a kór ház ban, kró ni kus egész ség ügyi és rehabilitá -
ciós in té zet ben há rom mû szak ban fog lal koz ta tott ka to na
or vos, egész ség ügyi tiszt, tiszt he lyet tes dél utá ni, il le tõ leg
éj sza kai pót lé ká nak órán kén ti mér té ke a dél utá ni mû szak -
ban 0,5–0,75%, az éj sza kai mû szak ban pe dig 1,0–1,5%;”

21.  § A Hjt. 114/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A 47/A.  § (2) be kez dé se alap ján tény le ges szol gá la -
tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos ka to na a tény le ges szol gá -
lat tel je sí tés ide jé re a vi selt rend fo ko za tá nak meg fe le lõ
hon vé del mi pót lék ra, az ál lo mány táb la sze rin ti be osz tá sá -
hoz tar to zó ka te gó ri á nak meg fe le lõ be osz tá si il let mény re,
va la mint – is ko lai vég zett sé gé tõl és a szol gá lat tel je sí té si
he lyé tõl füg gõ en – il let mény ki egé szí tés re, to váb bá lak ta -
nyai el he lye zés re, té rí tés men tes élel me zé si el lá tás ra és a
szol gá lat tel je sí té sé nek ide je alatt hely kö zi uta zá si költ sé -
ge i nek a meg té rí té sé re jo go sult. A 47/A.  § (3) és (4) be kez -
dé sei alap ján tény le ges szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta -
lé kos ál lo mány ese té ben a szol gá lat tel je sí tés ide jét, az il -
let mé nyét, a költ ség té rí té sek, ked vez mé nyek és tá mo ga tá -
sok mér té két a szer zõ dé ses ka to nák ra vo nat ko zó sza bá -
lyok sze rint kell meg ál la pí ta ni.”

22.  § A Hjt. 123.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„123.  § Tá vol lé ti díj ként az ál lo mány tag ja ré szé re a ki -
fi ze tés ese dé kes sé ge kor járó alap il let mény, az il let mény -
ki egé szí tés, a rend sze res il let mény pót lék, va la mint a rend -
sze res ki egé szí tõ il let mény együt tes össze gé nek a tá vol lét
ide jé re szá mí tott idõ ará nyos át la ga jár. Rend sze res il let -
mény pót lék ként a 111–112.  §-ok ban, va la mint a 114.  §
(1) be kez dé sé nek a), l)–q) és t)–v) pont ja i ban fel so rolt pót -
lé ko kat, to váb bá a 252.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
tit kos szol gá la ti pót lé kot kell figye lembe ven ni.”

23.  § A Hjt. 125.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lo mány tag jai ét ke zé si hoz zá já ru lás ra jo go sul -
tak, ki vé ve azo kat, akik 30 nap nál hosszabb il let mény nél -
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kü li sza bad sá gon, il let ve a 263.  § sze rin ti ese tek ben a szol -
gá lat tól 30 na pot meg ha la dó an tá vol van nak, va la mint akik
jog sza bály alap ján té rí tés men tes ét ke zés ben ré sze sül nek.”

24.  § (1) A Hjt. 126.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g)–i) pon tok kal egé szül ki:

[A hi va tá sos ál lo mány tag ja lak ha tá si tá mo ga tás ra – a
vég le ges le te le pe dés ese tét ki vé ve – a szol gá la ti he lye sze -
rin ti te le pü lé sen vagy an nak von zás kör ze té ben jo go sult a
kö vet ke zõk sze rint:]

„g) a ré szé re jut ta tott a mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt
lévõ la kás – ki vé ve, ha az rész ben vagy egész ben fel újí -
tott – fel újí tá sá hoz rész le ges la kás fel újí tá si áta lány ra;

h) a szol gá la ti ér de kû, hely õr ség vál tás sal is járó át -
helyezés és át köl tö zés kö vet kez té ben vissza adott ál la mi
vagy ön kor mány za ti tu laj do nú bér la kás hely re ál lí tá si kö -
te le zett sé ge i nek tel je sí té sé hez la kás kar ban tar tá si költ ség -
té rí tés re;

i) szol gá la ti ér de kû ki ne ve zés, át he lye zés, to váb bá más 
szerv hez ha tá ro zat lan idõ tar tam ra tör tént ve zény lés kö vet -
kez té ben más la kó hely re tör té nõ köl töz kö dés hez – kü lön
jog sza bály ban meg ál la pí tott fel té te lek kel – a hon vé del mi
szerv ál tal nyúj tott költ ség té rí tés, ál ta lány (uta zás ra, in gó -
sá gok szál lí tá sá ra, köl töz kö dés re).”

(2) A Hjt. 126.  § (2) és (3) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hi va tá sos ál lo mány tag já nak ma gán tu laj do nú la -
kás meg szer zé sé hez – (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –

a) a ka to nai szol gá lat fel sõ kor ha tá rá nak el éré se elõtt öt 
év vel, vagy

b) csak a szol gá la ti (rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi)
nyug ál lo mány ba he lye zés rõl  szóló pa rancs (ha tá ro zat)
köz lé sét köve tõen
le het vissza nem té rí ten dõ jut ta tást nyúj ta ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ese te ken fe lül a hi va tá sos ál -
lo mány tag já nak vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást le het
nyúj ta ni, ha a hi va tá sos ál lo mány tag ját had erõ-át ala kí tás,
át szer ve zés kö vet kez té ben hely õr ség vál tás sal is járó be -
osz tás ba he lye zik át (ne ve zik ki), és há rom éven be lül az új 
szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen vagy an nak von zás -
kör ze té ben tör té nõ la kás szer zés hez kéri a vissza nem té rí -
ten dõ jut ta tást.”

25.  § A Hjt. 127.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ má so dik
mon dat tal egé szül ki:

„Nem jár után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány az 1 évet
meg ha la dó il let mény nél kü li sza bad ság idõ tar ta má ra és a
263.  § sze rint a szol gá la ti idõ szá mí tá sa szem pont já ból
figye lembe nem ve he tõ 1 évet meg ha la dó idõ tar tam ra.”

26.  § A Hjt. 131.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A fe nyí tés mel lõz he tõ, ha a fe gye lem sér tés olyan
cse kély sú lyú, hogy – figye lembe véve az el kö ve tõ ma ga -
tar tá sát és szol gá la ti rend hez való vi szo nyát, va la mint az

egyéb eny hí tõ és sú lyo sí tó kö rül mé nye ket – a fi gyel mez te -
tés is elég sé ges.”

27.  § A Hjt. 133.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A Hvt. 70.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d), f)–h) pont -
já ban, to váb bá a 121.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott szol gá la ti fel ada tok vég re haj tá sá val együtt járó ve -
szély so rán az ál lo mány tag ja vég szük ség re nem hivat -
kozhat.”

28.  § A Hjt. 143.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A fe gyel mi vizs gá lat a fe gyel mi el já rást el ren de lõ
 határozat alá írá sá val kez dõ dik és az össze fog la ló je len tés
el ké szí té sé vel fe je zõ dik be.”

29.  § (1) A Hjt. 154.  § (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A fe gyel mi vizs gá lat be fe je zé se kor a vizs gá ló az ál -
lo mány el já rás alá vont tag ját és kép vi se lõ jét fel hív ja,
hogy az irat is mer te té sen – a fel hí vás ban meg je lölt idõ -
pont ban – je len jen meg.”

(2) A Hjt. 154.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A vizs gá ló az irat is mer te tést köve tõen je len tés ben
fog lal ja össze a fe gyel mi vizs gá lat tal kap cso la tos tény -
meg ál la pí tá sa it, az ál lo mány el já rás alá vont tag ja és kép -
vi se lõ je ész re vé te le i vel kap cso la tos vé le mé nyét és az ügy
le zá rá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát. A ke let ke zett ira to kat és a
je len tést a fe gyel mi vizs gá lat be fe je zé sét kö ve tõ 3 na pon
be lül át ad ja a fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok nak.”

30.  § A Hjt. 156.  § a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek meg je lö lé se
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ha az elöl já ró a fe gyel mi vizs gá lat fel ter jesz tett
anya gát el bí rá lás ra al kal mas nak tart ja – az ira tok kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül – meg hall ga tást tûz ki és 
dönt a fe gyel mi ügy ben. En nek ke re té ben fe nyí tést szab ki, 
vagy ha a tény ál lás nincs kel lõ en fel de rít ve, il let ve olyan
el já rá si sza bály sér tés tör tént, ami az ügy ér de mi el bí rá lá sát 
lé nye ge sen be fo lyá sol ja, ki egé szí tõ el já rást ren del el. A ki -
egé szí tõ el já rás tar ta ma nem ha lad hat ja meg a 15 na pot, ez
azon ban nem szá mít bele az el bí rá lás ha tár ide jé be.”

31.  § A Hjt. 158.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a fe gyel mi el já rás so rán azt ál la pí tot ták meg,
hogy az el já rás alap já ul szol gá ló ma ga tar tás bûn cse lek -
mény, vagy fe gyel mi el já rás ban el nem bí rál ha tó sza bály -
sér tés ala pos gya nú já nak meg ál la pí tá sá ra al kal mas, az ille -
té kes nyo mo zó, il let ve sza bály sér té si ha tó ság hoz fel je len -
tést kell ten ni.”
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32.  § A Hjt. 159.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok dön té sét ha -
tá ro zat ba kell fog lal ni, amely be ve ze tõ, va la mint ren del -
ke zõ rész bõl és in do ko lás ból áll:”

33.  § (1) A Hjt. 164.  § (2) és (3) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A fe nyí tés jog erõs és vég re hajt ha tó, ha
a) a jog or vos la ti jog ról le mond tak, a le mon dás nap ján;
b) az elsõ fokú fe gyel mi ha tá ro zat el len – az erre nyit va

álló ha tár idõn be lül – fel leb be zést nem je len tet tek be a ha -
tár idõ el tel tét kö ve tõ na pon;

c) a mi nisz ter ál tal ho zott ha tá ro zat, il let ve a má sod fo -
kú ha tá ro zat el len – az erre nyit va álló ha tár idõn be lül –
a bí ró ság hoz ke re se tet nem nyúj tot tak be a ha tár idõ el tel tét 
kö ve tõ na pon;

d) a fel leb be zést vagy a ke re se tet vissza von ták, a
vissza vo nás nap ján;

e) a bí ró ság a be nyúj tott ke re set alap ján a fe gyel mi fe -
le lõs sé get jog erõ sen meg ál la pí tot ta, a jog erõ be áll ta nap -
ján.

(3) A (2) be kez dés a)–d) pont jai ese tén a fe gyel mi ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sét és idõ pont ját a jog erõ re emel -
ke dett ha tá ro za tot hozó pa rancs nok (ve ze tõ) ál la pít ja meg, 
amit zá ra dék ként rá ve zet a fe gyel mi ha tá ro zat ra.”

(2) A Hjt. 164.  § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A jog or vos la ti jog ról való le mon dás té nyét és idõ -

pont ját jegy zõ könyv be kell fog lal ni és a ha tá ro zat irat tá ri
pél dá nyá ra rá kell ve zet ni.”

34.  § A Hjt. 168.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel füg gesz tés nek ak kor
van he lye, ha az ál lo mány tag ja ter hé re rótt bûn cse lek -
mény a Hon véd ség te kin té lyét, a mû kö dé sé be ve tett köz bi -
zal mat sú lyo san sér ti vagy ve szé lyez te ti, il let ve a bün te tõ -
el já rás  miatt az el kö ve tõ nek a szol gá lat tól való tá vol tar tá -
sa in do kolt.”

35.  § A Hjt. 223.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a per al pe re se ként
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese te ket ki vé ve –
azt a szer ve ze ti egy sé get kell meg je löl ni, amely ben az ál -
lo mány ke re se tet elõ ter jesz tõ tag ja a jog vi ta alap ját ké pe zõ 
dön tés vagy mu lasz tás idõ pont já ban szol gá la tát teljesí -
tette.”

36.  § A Hjt. 225.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyi ál lo -
mány ról sze mély ügyi alap-, össze sí tett és köz pon ti (hi va -
ta los) nyil ván tar tást (a továb biak ban együtt: sze mély ügyi
nyil ván tar tá sok), va la mint fe gyel mi alap-, össze sí tett és
köz pon ti (hi va ta los) nyil ván tar tást (a továb biak ban együtt: 

fe gyel mi nyil ván tar tá sok) kell ve zet ni. A fe gyel mi nyil -
ván tar tást a ka to nai szer ve zet jogi és igaz ga tá si szer ve
 vezeti.

(2) A hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos szol -
gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek rõl sze mély ügyi, fe gyel mi alap -
nyil ván tar tást az állományille té kes pa rancs nok szer ve ze ti
egy sé gé nél, az össze sí tett nyil ván tar tást az elöl já ró pa -
rancs nok szer ve ze ti egy sé gé nél, köz pon ti sze mély ügyi,
fe gyel mi nyil ván tar tást a mi nisz ter ál tal ki je lölt köz pon ti
szerv nél kell ve zet ni.”

37.  § A Hjt. 226.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A sze mély ügyi, fe gyel mi alap nyil ván tar tás ke re té -
ben az ál lo mány tag ja i ról sze mé lyi anyag gyûj tõt kell ve -
zet ni, amely a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé vel kap cso la tos,
a szol gá la ti vi szony fenn ál lá sa alatt és azt köve tõen ke let -
ke zett ira to kat és ok má nyo kat tar tal maz za. Az anyag gyûj -
tõ a szol gá la ti jog vi szony meg szû né sét kö ve tõ 3 évig tar -
tal maz za a jog erõs fe gyel mi dön té sek re vo nat ko zó ada -
tokat.”

38.  § A Hjt. 228.  § a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(4) A fe gyel mi alap nyil ván tar tás ba be te kin te ni, il let ve
ab ból ada tot át ven ni jo go sult:

a) a sa ját ada ta it il le tõ en az ál lo mány tag ja;

b) az alá ren delt jei vo nat ko zá sá ban az állományille té -
kes pa rancs nok;

c) a jogi és igaz ga tá si szer ve zet fel jo go sí tott ügy in té zõ je;

d) az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott sze -
mélyek;

e) a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke, to váb bá fel ada tai el lá tá sa kö ré ben a más ál la mi ve -
ze tõ;

f) a fe gyel mi, sza bály sér té si és bün te tõ ügy ben el já ró
sze mély;

g) az il let mény szám fej té sét vég zõ szer vek, il let ve sze -
mé lyek, a fel adat el vég zé sé hez fel tét len szük sé ges mér -
tékben;

h) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb szer vek és sze -
mé lyek.

(5) A köz pon ti fe gyel mi nyil ván tar tás ba tör té nõ be te -
kin tés hez a (4) be kez dés a), c)–g) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mé lyek ki vé te lé vel a mi nisz ter ál tal ki je lölt köz -
pon ti fe gyel mi nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ve ze tõ je hoz zá -
já ru lá sa szük sé ges, aki ezt a jog kö rét át ru ház hat ja.

(6) A köz pon ti fe gyel mi nyil ván tar tás ban ke zelt ada tok
a ti tok vé del mi ren del ke zé sek figye lembe véte lével sta tisz -
ti kai, il let ve tu do má nyos ku ta tá si cél ra fel hasz nál ha tók, és
e cél ra sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don át ad ha tók. 
Az adat ál lo má nyok át adá sá hoz min den eset ben a mi nisz -
ter ál tal ki je lölt köz pon ti fe gyel mi nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv ve ze tõ jé nek írás be li en ge dé lye szük sé ges.”
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39.  § (1) A Hjt. 259.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel men té si idõ, a vég ki elé gí tés, a pót sza bad ság
mér té ke, a ju bi le u mi ju ta lom, a nyug díj jo go sult ság és a
nyug díj mér té ke szem pont já ból e tör vény ha tály ba lé pé se
elõtt a fegy ve res szer vek ál lo má nyá ban szol gá la ti vi -
szony ban el töl tött és a ko ráb bi sza bá lyok sze rint be szá mít -
ha tó szol gá la ti idõt a szol gá la ti vi szony ban tény le ge sen el -
töl tött idõ nek kell el is mer ni.”

(2) A Hjt. 259.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A ju bi le u mi ju ta lom ra való jo go sult ság, va la mint a
fel men té si idõ szá mí tá sa szem pont já ból a köz szol gá la ti
jog vi szony ban el töl tött, il le tõ leg ilyen nek mi nõ sí tett idõ -
ket, a pót sza bad ság mér té ke szem pont já ból pe dig ezek
mel lett a mun ka vi szony ban el töl tött idõt is figye lembe kell 
ven ni.”

40.  § A Hjt. 261.  § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A szol gá la ti nyug díj ra jo go sult ság szem pont já ból
nem ve he tõ figye lembe a 2007. szep tem ber 1-jét köve tõen
meg kez dett, (ese ten ként) 30 na pot meg ha la dó il let mény -
nél kü li sza bad sá gon töl tött idõ, ki vé ve, ha az ál lo mány
tag ja ezen idõ szak ra a nyug díj já ru lé kot meg fi zet te. A
gyer mek gon do zás cél já ból igény be vett il let mény nél kü li
sza bad ság szol gá la ti nyug díj jo go sult ság alap ját ké pe zi.”

41.  § A Hjt. 262.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Nem szá mít ha tó ked vez mé nye sen az az idõ, ami
alatt az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak – fo lya ma to san
60 na pot meg ha la dó an – nem a be osz tá suk nak meg fe le lõ
fel ada tot lát nak el.”

42.  § (1) A Hjt. 287.  § (2) be kez dés a) pont ad) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek, mó do sí tá sá nak,
szü ne te lé sé nek, meg szün te té sé nek, tar tal má nak rész le tes
sza bá lya it, az ezek kel össze füg gõ sze mély ügyi ha tás kö rök
gya kor lá sá nak, a sze mély ügyi igaz ga tás nak és nyil ván tar -
tás nak a rend jét, ide ért ve:]

„ad) a di csé rõ és a fe gyel mi jog kört gya kor ló szol gá la ti 
elöl já rók kö rét és ha tás kö rü ket, va la mint a fe gyel mi nyil -
ván tar tás rend jét,”

(2) A Hjt. 287.  § (2) be kez dés a) pont ja a kö vet ke zõ
ah) al pont tal egé szül ki:

[a) a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek, mó do sí tá sá nak,
szü ne te lé sé nek, meg szün te té sé nek, tar tal má nak rész le tes
sza bá lya it, az ezek kel össze füg gõ sze mély ügyi ha tás kö rök
gya kor lá sá nak, a sze mély ügyi igaz ga tás nak és nyil ván tar -
tás nak a rend jét, ide ért ve:]

„ah) a szol gá la ti vi szony mél tat lan ság cí mén tör té nõ
meg szün te té sé nek el já rá si sza bá lya it;”

(3) A Hjt. 287.  § (2) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a tör vény
hatályba lépését kö ve tõ há rom hó na pon be lül ren de let ben
sza bá lyoz za:]

„f) a jut ta tá sok, költ ség té rí té sek, ked vez mé nyek, tá mo -
ga tá sok rend sze rét és fel té te le it, ide ért ve kü lö nö sen

fa) a szer zõ dé ses ál lo mány 5 évet már szol gá lat ban töl -
tött és leg alább 10 év szer zõ dé ses szol gá la tot vál lalt tag já -
nak a 126.  § (1) be kez dé se sze rin ti egyéb lak ha tá si tá mo -
ga tás ra jo go sult sá gát és an nak fel té te le it,

fb) a le mon dá si idõ re a lak ha tá si tá mo ga tá sok vo nat ko -
zá sá ban el té rõ sza bá lyok meg ál la pí tá sát,

fc) a lak ha tá si tá mo ga tá sok egyéb fel té te le it, a vég le ges 
le te le pe dés tá mo ga tá sá nak el té rõ sza bá lya it, a vég re haj tás
rész le tes sza bá lyo zá sát, a szol gá la ti hely sze rin ti te le pü lés
von zás kör ze té nek meg ha tá ro zá sát, va la mint az ál lo mány
hõsi ha lot tá nyil vá ní tott tag ja ré szé re nyúj tott ka mat men -
tes köl csön bõl fenn ál ló tar to zás el en ge dé sé nek rész le tes
sza bá lya it,

fd) a Hon véd ség lét szám igé nye ki elé gí té sét tá mo ga tó,
ösz tön zõ rend szer rész le tes sza bá lya it,

fe) a le gény sé gi ál lo má nyú ak ra vo nat ko zó el té rõ sza -
bá lyo kat, ide ért ve a szol gá lat ér de ké ben át he lye zet tek há -
zas tár sá ra, gyer me ké re te kin tet tel fo lyó sít ha tó jut ta tá sok
sza bá lya it,”

43.  § (1) A Hjt. 5. szá mú mel lék le té nek címe he lyé be a
kö vet ke zõ cím lép:

„A személyügyi és a fegyelmi nyilvántartás adatköre”

(2) A Hjt. 5. szá mú mel lék le té nek X. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„X. Fe gyel mi ada tok
– a sze mély ügyi nyil ván tar tás ada tai, a szol gá lat tel je sí -

tés sze rin ti hely õr ség,
– a fe gyel mi el já rást el ren de lõ, fel füg gesz tõ, meg szün -

te tõ szerv meg ne ve zé se, a ha tá ro zat szá ma, kel te,
– a fe gyel mi vét ség meg ne ve zé se,
– a jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tény ál lás rö vid

le írá sa,
– a ki sza bott fe nyí tés neme és mér té ke, a jog kö vet kez -

mény al kal ma zá sá nak mel lõ zé se ese tén an nak oka,
– a szank ció ha tá lya, a ha tály aló li men te sü lés idõ pont ja.”

(3) A Hjt. 5. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ XV. pont tal
egé szül ki:

„XV. Kár té rí té si ada tok:
– kár té rí té si kö te le zett ség mér té ke, a tel je sí tés re vo nat -

ko zó ada tok.”

Záró rendelkezések

44.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – 2007.
szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.
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(2) E tör vény 11. és 12.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha -
tály ba, és az ezt köve tõen kö zölt fel men té sek re kell al kal -
maz ni.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a Hjt. 21.  §
(3) be kez dé sé ben „– a 76.  § ese tét ki vé ve –” szö veg rész, a
46.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja, a 47/A.  § (4) be kez dé sé -
ben a „leg fel jebb há rom hó nap pal” szö veg rész, a 67.  §
(5) be kez dé sé ben a „(3), il let ve” szö veg rész, és a 272.  §
(2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) A Hjt. 41.  § (12) be kez dé sé ben a „40 éves nél” szö -
veg rész he lyé be a „47 éves nél” szö veg rész, 60.  § (2) be -
kez dé sé ben az „A hi va tá sos ál lo mány tag ja” szö veg rész
he lyé be „Az ál lo mány tag ja” szö veg rész, 143.  § (1) be kez -
dé sé ben, 145.  § (2) be kez dé sé ben, 146.  § (3) be kez dé sé -
ben, 153.  § (2) be kez dé sé ben, 155.  § (3) be kez dé sé ben a
„vizs gá lat” szö veg rész he lyé be a „fe gyel mi vizs gá lat”
szö veg rész, 144.  § (2) be kez dé sé ben a „vizs gá lat ban” szö -
veg rész he lyé be a „fe gyel mi vizs gá lat ban” szö veg rész lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen köz tiszt vi se lõi
és köz al kal ma zot ti mun ka kört csak ki vé te les fel adat-, ha -
tás kör vál to zás, szer ve zet-át ala kí tás, lét szám csök ken tés
ese tén le het ka to nai be osz tás sá át mi nõ sí te ni.

(6) 2007. de cem ber 31-ig meg kell ha tá roz ni azo kat a
mun ka kö rö ket, me lye ket csak hi va tá sos és szer zõ dé ses ka -
to nai jog vi szony ban álló tölt het be. A tör vény ha tály ba lé -
pé sét köve tõen meg üre se dõ mun ka kör ese té ben ha la dék -
ta la nul meg kell ha tá roz ni, hogy a mun ka kör hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nai be osz tás nak mi nõ sül-e.

(7) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai be -
osz tás sal járó mun ka kö rö ket.

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

2007. évi XCIV.
tör vény

az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos
egyes tör vények módosításáról*

1.  § Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la -
mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény
(a továb biak ban: Ektv). 1.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki az olyan köz lé sek -
re, ame lyet gaz da sá gi vagy szak mai te vé keny ség, vagy
köz fel adat kö rén kí vül esõ cél ból el já ró sze mély tesz in for -
má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás igény be vé -
te lé vel, ide ért ve az ilyen mó don tett szer zõ dé si nyi lat ko za -
to kat is.”

2. § (1) Az Ektv. 2.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„c) Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma: az Eu ró -

pai Unió tag ál la ma és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam;”

(2) Az Ektv. 2.  §-a a kö vet ke zõ t) és v) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„t) Vál lal ko zás: a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély,

jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet – ide ért ve a kül föl di
szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pét is –, aki,
il let ve amely gaz da sá gi vagy – sza bá lyo zott szak má nak
mi nõ sü lõ – szak mai te vé keny sé gé vel össze füg gõ cé lok ér -
de ké ben jár el;

v) Fo gyasz tó: a gaz da sá gi vagy szak mai te vé keny sé -
gén kí vül esõ cé lok ér de ké ben el já ró ter mé sze tes sze -
mély;”

3. § Az Ektv. a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal egé szül ki:
„2/A.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban elekt ro ni kus hir -

de tés bár mely in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tás-, il let ve be széd cé lú te le fon hí vás ki vé te lé vel
elekt ro ni kus hír köz lés út ján tett köz lés, amely nek cél ja a
kö vet ke zõk egyi ke:

a) köz vet ve vagy köz vet le nül nép sze rû sít sen egy vál -
lal ko zást, szer ve ze tet vagy sze mélyt, an nak áru ját, szol -
gál ta tá sát, te vé keny sé gét,

b) tár sa dal mi cél meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó tá jé -
koz ta tás.

(2) Elekt ro ni kus hir de tés nek mi nõ sül nek az olyan köz -
lé sek is, ame lyek cél ja ki zá ró lag a 14.  § (2) be kez dés ben
meg fo gal ma zott hoz zá já ru lás ké ré se.

(3) Ön ma gá ban nem mi nõ sül elekt ro ni kus hir de tés nek
a) vál lal ko zás, egyéb szer ve zet vagy sze mély te vé -

keny sé gé hez köz vet len hoz zá fé rést le he tõ vé tevõ in for má -
ció köz lé se, kü lö nö sen a do ma in név vagy az elekt ro ni kus
le ve le zé si cím,

b) vál lal ko zás, szer ve zet vagy sze mély áru já ra, szol -
gál ta tá sá ra vagy ar cu la tá ra vo nat ko zó, a vál lal ko zás tól,
szer ve zet tõl vagy sze mély tõl füg get len köz lés, kü lö nö sen
ab ban az eset ben, ha a köz lés anya gi el len szol gál ta tás nél -
kül tör té nik.”

4. § Az Ektv. 3/A.  § (1) be kez dé sé nek ad) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás
más ré szes ál la mai te rü le tén le te le pe dett szol gál ta tó ál tal
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re irá nyu ló szol gál ta tás
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nem kor lá toz ha tó, ki vé ve, ha az érin tett ha tó ság vagy bí ró -
ság in téz ke dé se

a) az aláb bi ér de kek va la me lyi ké nek vé del mé ben szük -
sé ges:]

„ad) a fo gyasz tók vagy a be fek te tõk ér de kei; és”

5. § Az Ektv. 5.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A szol gál ta tó az (1) be kez dés ben, a 4.  §-ban, va la mint
egyéb jog sza bály ban elõ írt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gén túl -
me nõ en az igény be vevõ meg ren de lé sé nek el kül dé sét meg -
elõ zõ en kö te les egy ér tel mû en tá jé koz tat ni az igény be ve võt:”

6.  § Az Ektv. 6.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tó kö te les meg fe le lõ, ha té kony és hoz -
zá fér he tõ tech ni kai esz kö zök kel biz to sí ta ni, hogy az
igény be vevõ az adat be vi te li hi bák azo no sí tá sát és ki ja ví -
tá sát meg ren de lé sé nek elekt ro ni kus úton való el kül dé se
elõtt el tud ja vé gez ni. Ilyen le he tõ ség hi á nyá ban az igény -
be vevõ meg ren de lé se nem mi nõ sül szer zõ dé ses nyi lat ko -
zat nak.

(2) A szol gál ta tó kö te les az igény be vevõ meg ren de lé -
sé nek meg ér ke zé sét az igény be vevõ felé elekt ro ni kus
úton ha la dék ta la nul vissza iga zol ni. Amennyi ben e vissza -
iga zo lás az igény be vevõ meg ren de lé sé nek el kül dé sé tõl
szá mí tott, a szol gál ta tás jel le gé tõl füg gõ el vár ha tó ha tár -
idõn be lül, de leg ké sõbb 48 órán be lül az igény be ve võ höz
nem ér ke zik meg, az igény be vevõ men te sül az aján la ti kö -
tött ség vagy szer zõ dé ses kö te le zett ség alól.

(3) A meg ren de lés és an nak vissza iga zo lá sa ak kor te kin -
ten dõ a szol gál ta tó hoz, il let ve az igény be ve võ höz meg ér ke -
zett nek, ami kor az szá má ra hoz zá fér he tõ vé vá lik.”

7.  § Az Ektv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § (1) A szol gál ta tó fe lel az ál ta la ren del ke zés re bo -
csá tott, jog sza bály ba üt kö zõ tar tal mú in for má ci ó ért.

(2) A köz ve tí tõ szol gál ta tó a más ál tal ren del ke zés re bo -
csá tott, a köz ve tí tõ szol gál ta tó ál tal nyúj tott in for má ci ós
tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás sal to váb bí tott, tá -
rolt vagy hoz zá fér he tõ vé tett in for má ci ó ért – a 8–11.  §-ok -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – nem fe lel.

(3) A köz ve tí tõ szol gál ta tó nem kö te les el len õriz ni az
ál ta la csak to váb bí tott, tá rolt, hoz zá fér he tõ vé tett in for má -
ci ót, to váb bá nem kö te les olyan té nye ket vagy kö rül mé -
nye ket ke res ni, ame lyek jog el le nes te vé keny ség foly ta tá -
sá ra utal nak.

(4) A 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog sér tés ese té ben a 2.  §
lb)–ld) pont ja i ban meg ha tá ro zott köz ve tí tõ szol gál ta tó – a
(2) be kez dés ben em lí tet te ken túl me nõ en – ak kor nem fe lel a
más ál tal ren del ke zés re bo csá tott, az ál ta la nyúj tott in for má -
ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás sal to váb bí tott,
tá rolt vagy hoz zá fér he tõ vé tett, jog sza bály ba üt kö zõ tar tal mú 
in for má ci ó val har ma dik sze mély nek oko zott jog sé re le mért,
ha le foly tat ja a 13.  § sze rin ti el já rást.

(5) A köz ve tí tõ szol gál ta tó nak a (2) be kez dés alap ján
tör té nõ men te sü lé se nem zár ja ki azt, hogy az a sze mély,
akit a jog el le nes tar tal mú in for má ció ré vén sé re lem ért, a
jog sér tés bõl fa ka dó igé nyei kö zül a jog sér tés meg elõ zé sé -
re vagy ab ba ha gyá sá ra irá nyu ló kö ve te lé se it a jog sér tõ fél
mel lett a köz ve tí tõ szol gál ta tó val szem ben is bí ró ság út ján
ér vé nye sít se.

(6) A köz ve tí tõ szol gál ta tó nem fe lel az in for má ció el tá vo -
lí tá sa vagy hoz zá fé rés nem biz to sí tá sa ré vén ke let ke zett jog -
sé re le mért, amennyi ben a 7–11.  § vagy a 13.  § sze rint járt el.”

8.  § Az Ektv. 8.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 2.  § la) pont já ban meg ha tá ro zott köz ve tí tõ szol gál ta -
tó ak kor nem fe lel a to váb bí tott in for má ci ó ért, ha”

9.  § Az Ektv. 10.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 2.  § lc) pont já ban meg ha tá ro zott köz ve tí tõ szol gál ta -
tó ak kor nem fe lel az igény be vevõ ál tal biz to sí tott in for -
má ci ó ért, ha”

10.  § Az Ektv. 14.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(12) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(9) Ha az elekt ro ni kus hir de tõ az igény be vevõ kap cso -
lat tar tás ra szol gá ló elekt ro ni kus le ve le zé si cí mé hez egy
áru vagy szol gál ta tás ér té ke sí té se so rán jog sze rû en jut
hoz zá, ugyan ez az elekt ro ni kus hir de tõ fel hasz nál hat ja
eze ket az ada to kat sa ját ha son ló áru i nak vagy szol gál ta tá -
sa i nak hir de té sé re. Az elekt ro ni kus hir de tõ ez eset ben kö -
te les biz to sí ta ni, hogy az igény be vevõ az elekt ro ni kus hir -
de tés meg kül dé sét in gye ne sen, kor lá to zás és in do ko lás
nél kül meg tilt has sa. A meg til tás le he tõ sé gé re egyértel -
mûen és fel tû nõ mó don fel kell hív ni az igény be vevõ fi -
gyel mét mind a kap cso lat tar tói ada tok gyûj té se kor, mind a
ké sõb bi ek ben, az egyes elekt ro ni kus hir de té sek meg kül -
dé se kor.

(10) Az elekt ro ni kus hir de tõ vagy az elekt ro ni kus hir de -
tés köz zé te võ jé nek be azo no sí tá sa cél já ból a köz ve tí tõ
szol gál ta tó a Ha tó ság meg ke re sé sé re kö te les a Ha tó ság
ren del ke zé sé re bo csá ta ni a kö vet ke zõ ada to kat, ha azok a
köz ve tí tõ szol gál ta tó ren del ke zé sé re áll nak:

a) a Ha tó ság ál tal meg je lölt elekt ro ni kus hir de tés kül -
dõ jé nek vagy köz zé te võ jé nek elekt ro ni kus hír köz lé si azo -
no sí tó ját; és

b) a nyil ván tar tá sá ban az elekt ro ni kus hír köz lé si azo -
no sí tó hoz tar to zó ként meg ha tá ro zott igény be ve võ ne vét
és lak cí mét.

(11) A Ha tó ság az át adott ada to kat az elekt ro ni kus hir -
de tés sel kap cso la tos fel ügye le ti el já rás jog erõs le zá rá sát
kö ve tõ 60. na pig, il let ve a dön tés bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta
ese tén a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat jog erõs le zá rá sá ig jo go sult
ke zel ni, ki zá ró lag az elekt ro ni kus hir de tõ vagy az elekt ro -
ni kus hir de tés köz zé te võ jé nek be azo no sí tá sa cél já ból.

(12) Ha a köz ve tí tõ szol gál ta tó nem tesz ele get a
(10) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gé nek, a (8) be kez -
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dés sze rint az ott fel so rol tak kal egye tem le ges fe le lõs ség -
gel tar to zik a (2)–(6) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gek
meg sér té sé ért.”

11.  § Az Ektv. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15.  § (1) Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tást is
nyúj tó köz üze mi, pénz ügyi és nyug díj pénz tá ri, il let ve biz -
to sí tá si te vé keny sé get foly ta tó vál lal ko zás elekt ro ni kus
úton is kö te les a be je len té sek in té zé sé re, pa na szok ki vizs -
gá lá sá ra és or vos lá sá ra, va la mint az igény be ve võk tá jé -
koz ta tá sá ra ügy fél szol gá la tot mû köd tet ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vál lal ko zás – amennyi ben
szol gál ta tá sa it az igény be ve võk szá má ra ki zá ró lag elekt -
ro ni kus úton nyújt ja –, to váb bá a ki zá ró lag in for má ci ós
tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá si te vé keny sé get
vég zõ vál lal ko zás jo go sult az ügy fél szol gá la tot ki zá ró lag
elekt ro ni kus úton mû köd tet ni. Üzem za var ese tén az ügy -
fél szol gá lat te le fo nos el ér he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.

(3) A (2) be kez dés sze rint biz to sí tott ügy fél szol gá lat a
pa nasz el uta sí tá sát kö te les in do ko lás sal el lát va írás ba fog -
lal ni és an nak egy pél dá nyát az igény be ve võ nek elekt ro -
ni kus úton ha la dék ta la nul meg kül de ni.”

12.  § (1) Az Ektv. 16/C.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos fel ügye le ti
el já rás ké re lem re vagy hi va tal ból in dul. Az elekt ro ni kus
hir de tés sel kap cso la tos fel ügye le ti el já rást az kér he ti, aki -
nek a 14.  §-ban, a 14/A.  §-ban fog lal tak meg sér té se jo gát
vagy jo gos ér de két sér ti. Ha az igé nyek ön ál ló ér vé nye sí té -
se a sé rel met szen ve dett fo gyasz tók szá má ra te kin tet tel
nem len ne cél ra ve ze tõ, az el já rás meg in dí tá sá ra a fo gyasz -
tói ér dek kép vi se le tet el lá tó köz igaz ga tá si szer vek és tár sa -
dal mi szer ve ze tek is jo go sul tak.”

(2) Az Ektv. 16/C.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, to váb bá a 16/C.  § a kö vet ke zõ (4) 
és (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A Ha tó ság el já rá sát ügy fél ként az ál ta luk vé dett fo -
gyasz tói ér de kek vé del me kö ré ben, a 2000/31/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 6. és 7. cik két át ül te tõ jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek meg sér té sé re hi vat ko zás sal kez de -
mé nyez he tik azok az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség bár mely
ál la má nak joga alap ján lét re jött, fel jo go sí tott egy sé gek is,
ame lyek a 98/27/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv 4. cik ké nek (3) be kez dé se alap ján az Eu ró pai Unió Hi -
va ta los Lap já ban köz zé tett jegy zé ken sze re pel nek.

(3) A ké rel met a ha tó ság ál tal rend sze re sí tett ûr la pon
kell be nyúj ta ni.

(4) Az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos fel ügye le ti
el já rás a jog sér tõ elekt ro ni kus hir de tés köz zé té te lét kö ve tõ 
egy éven túl nem in dít ha tó meg.

(5) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve ze tett
mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li a
(2) be kez dés ben em lí tett kö zös sé gi jogi ren del ke zé se ket
át ül te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé se ket.”

13.  § (1) Az Ektv. 16/D.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki, és az ere de ti d) pont meg je lö lé se
e) pont ra vál to zik:

[A Ha tó ság a 14.  §-ban, il let ve a 14/A.  §-ban fog lalt
ren del ke zé sek meg sér té se ese tén]

„d) fel hív hat ja a 2.  § la) pont sze rin ti köz ve tí tõ szol gál -
ta tó fi gyel mét arra, hogy az elekt ro ni kus hir de tõ, elekt ro -
ni kus hir de té si szol gál ta tó vagy az elekt ro ni kus hir de tés
köz zé te võ je a köz ve tí tõ szol gál ta tó ál tal nyúj tott elõ fi ze tõi 
vagy há ló za ti szol gál ta tást jog sza bály sér tõ mó don elekt ro -
ni kus hir de tés kül dé sé re hasz nál ja,”

(2) Az Ektv. 16/D.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az elekt ro ni kus ke res ke del mi bír ság össze gét az
eset összes kö rül mé nye i re – így kü lö nö sen az igény be ve -
võk ér de kei sé rel mé nek kö ré re, sú lyá ra, a jog sér tõ ál la pot
idõ tar ta má ra, a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt jel le gé re – te -
kin tet tel kell meg ha tá roz ni. A bír ság több szö rös jog sér tés
ese tén is mé tel ten is ki szab ha tó.”

(3) Az Ektv. 16/D.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Ha tó ság az elekt ro ni kus hir de tõt, az elekt ro ni kus
hir de té si szol gál ta tót, va la mint az elekt ro ni kus hir de tés
köz zé te võ jét ha tár idõ ki tû zé sé vel a 14.  §-ban, il let ve a
14/A.  §-ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek tel je sí té sé nek
hi telt ér dem lõ mó don való iga zo lá sá ra hív hat ja fel.”

14.  § Az Ektv. 16/E.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ha tó ság a 14.  §-ban és a 14/A.  §-ban fog lalt ren del -
ke zé sek meg sér té se tár gyá ban ho zott jog erõs ha tá ro za -
tát – az igény be vevõ sze mé lyes ada ta i nak tör lé se vagy ol -
vas ha tat lan ná té te le mel lett – hon lap ján köz zé te szi,
amennyi ben”

15.  § Az Ektv. 16/F.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve ze -
tett mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li az
(1) be kez dés ben em lí tett kö zös sé gi jogi ren del ke zé se ket
át ül te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé se ket.”

16. § Az Ektv. 18.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/31/EK irány -
el ve (2000. jú ni us 8.) a bel sõ pi a con az in for má ci ós tár sa -
da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen az elekt -
ro ni kus ke res ke de lem egyes jogi vo nat ko zá sa i ról;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról
[a 16/C.  § (2) be kez dés, a 16/D.  § (4) be kez dés és a 16/E.  §
(1) és (2) be kez dés, a Ha tó ság el já rá sá ban];

6848 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/90. szám



c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/58/EK irány -
el ve (2002. jú li us 12.) a sze mé lyes ada tok nak az elekt ro ni -
kus hír köz lé si ága zat ban tör té nõ fel dol go zá sá ról és ma -
gán jel le gé nek vé del mé rõl, 13. cikk 1. és 2. be kez dé se
[a 2/A.  § és 14.  § (9) be kez dé se].”

17.  § (1) A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV.
tör vény (a továb biak ban: Kertv.) 2.  § r) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„r) üz let: a szi lárd tér ele mek kel kö rül ha tá rolt, ta laj jal
egy be épí tett vagy ah hoz rög zí tett, tar tós hasz ná lat ra ké -
szült, rend sze re sen (ál lan dó an vagy ide ig le nes jel leg gel)
nyit va tar tó kis- és nagy ke res ke del mi, jár mû- és üzem -
anyag-ke res ke del mi, ven dég lá tó, szál lás hely-szol gál ta tó,
ide gen for gal mi, to váb bá la kos sá gi fo gyasz tá si cikk ja ví -
tó-szol gál ta tó ér té ke sí tõ hely, ide ért ve a la kás tól vagy la -
kó in gat lan tól mû sza ki lag el nem kü lö nít he tõ, fo gyasz tá si
cikk ja ví tó-szol gál ta tó te vé keny ség cél já ra ki ala kí tott he -
lyet, a rak tá ro zás, tá ro lás cél ját szol gá ló nyi tott, ér té ke sí -
tést foly ta tó he lyet, va la mint a kü lön bö zõ in téz mé nyek -
ben, mun ka he lye ken üze me lõ ér té ke sí tõ he lye ket;”

(2) A Kertv. 3.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, nem szük sé ges üz let – a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel – az aláb bi
ke res ke del mi te vé keny sé gek foly ta tá sá hoz:]

„c) cso mag kül dõ ke res ke de lem;”

(3) A Kertv. 3.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ n) pont tal
egé szül ki:

[Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, nem szük sé ges üz let – a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel – az aláb bi
ke res ke del mi te vé keny sé gek foly ta tá sá hoz:]

„n) az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la -
mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény ben
meg ha tá ro zott elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tás;”

(4) A Kertv. 12.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ m) pont tal
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]

„m) a cso mag kül dõ ke res ke de lem rész le tes fel té te le it,”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

18.  § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény 160.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az elõ fi ze tõ szá má ra kü lön költ ség nél kül biz to sí ta ni
kell azt a jo got, hogy ké ré sé re:]

„b) az elõ fi ze tõi név jegy zék ben fel tün tes sék, hogy
sze mé lyes ada tai nem hasz nál ha tó ak fel köz vet len üz -
let szer zés, tá jé koz ta tás, köz vé le mény- vagy pi ac ku ta tás 
cél já ra;”

(2) Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény 162.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az em be ri be avat ko zás nél kü li, au to ma ti zált hí vó -
rend szer az elõ fi ze tõ te kin te té ben csak ak kor al kal maz ha -
tó köz vet len üz let szer zés, tá jé koz ta tás, köz vé le mény- és
pi ac ku ta tás cél já ra, ha eh hez az elõ fi ze tõ elõ ze tesen hoz -
zá já rult.

(2) Ti los köz vet len üz let szer zés, tá jé koz ta tás, köz vé le -
mény- vagy pi ac ku ta tás cél já ból olyan elõ fi ze tõ felé hí vást 
kez de mé nyez ni, aki úgy nyi lat ko zott, hogy nem kí ván
ilyen hí vást fo gad ni.

(3) Az elõ fi ze tõ ki fe je zett hoz zá já ru lá sa el le né re sem le -
het sé ges olyan köz vet len üz let szer zé si, tá jé koz ta tá si, köz -
vé le mény- és pi ac ku ta tá si célú kül de mény to váb bí tá sa,
amely bõl nem is mer he tõk fel a fel adó azo no sí tó ada tai.”

19.  § A hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 201.  § (5) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A pénz ügyi in téz mény nem küld het ügy fe lé nek
köz vet len pos tai úton rek lám anya got, ha ezt az ügy fél ki -
fe je zett ren del ke zés sel ki zár ta.”

20.  § (1) Ez a tör vény a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

(2) A tör vény 17.  §-a 2008. már ci us 31-én lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az Ektv. 2.  § m) és o) pont ja, 2.  § r) pont já nak utol só
mon da ta, va la mint 17.  § (3) be kez dé se;

b) az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint
az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok
egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2005. évi CLXXI. tör vény 2.  §-a, 3.  § (1), (3) és
(6) be kez dé se, 8.  §-a, 14.  §-a, 15.  § (1) bekez dése.

(4) A Kertv. 2.  § d) pont ja 2008. már ci us 31-én ha tá lyát
vesz ti.

21.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/31/EK irány -
el ve (2000. jú ni us 8.) a bel sõ pi a con az in for má ci ós tár sa -
da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen az elekt -
ro ni kus ke res ke de lem, egyes jogi vo nat ko zá sa i ról,
12–14. cikk (a tör vény 7.  §-a),

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/58/EK irány -
el ve (2002. jú li us 12.) a sze mé lyes ada tok nak az elekt ro ni -
kus hír köz lé si ága zat ban tör té nõ fel dol go zá sá ról és ma -
gán jel le gé nek vé del mé rõl, 13. cikk 1. és 2. be kez dés
[a tör vény 3.  §-a, a 18.  § (2) be kez dé se, va la mint a 10.  §-a].

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

A Kormány
181/2007. (VII. 6.) Korm.

rendelete

a harmadik országbeli állampolgár kutatókat
fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, 

valamint a fogadási megállapodásról

A Kor mány a ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló gi ai in -
no vá ci ó ról  szóló 2004. évi CXXXIV. tör vény 34.  §-ának
g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed

a) a ku ta tót fo gad ni szán dé ko zó ku ta tó szer ve zet re,

b) az akk re di tált ku ta tó szer ve zet tel fo ga dá si meg ál la -
po dást kötõ ku ta tó ra, va la mint

c) a ku ta tó szer ve ze tek akk re di tá lá sát vég zõ Nem ze ti
Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ra (a továb biak ban: Hi -
va tal).

(2) E ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni a Hi va tal
akk re di tá ci ós el já rá sá ra, az akk re di tált ku ta tó szer ve zet
 ellenõrzésére, nyil ván tar tá sá ra, va la mint a fo ga dá si meg -
ál la po dás meg kö té sé re.

A Hivatal eljárása

2.  §

A Hi va tal akk re di tá ci ós ha tó ság ként jár el a ku ta tót fo -
gad ni szán dé ko zó ku ta tó szer ve ze tek akk re di tá ci ós el já rá -
sá nak le foly ta tá sa so rán.

3.  §

A Hi va tal 2.  §-ban meg ha tá ro zott el já rá sa so rán az
elekt ro ni kus ügy in té zés sza bá lyai nem al kal maz ha tók.

Értelmezõ rendelkezések

4.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. har ma dik or szág be li ál lam pol gár: a kü lön jog sza -

bály alap ján a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ sze mély ki vé te lé vel a nem ma gyar ál lam pol gár és
a hon ta lan;

2. ku ta tás: az is me ret anyag nö ve lé se ér de ké ben szisz -
te ma ti ku san vég zett al ko tó mun ka, be le ért ve a kul tu rá lis,
tár sa dal mi, ter mé szet tu do má nyos és mû sza ki is me re tek
nö ve lé sét, va la mint ezen is me ret anyag új al kal ma zá sok ra
való hasz ná la tá nak ki dol go zá sát;

3. ku ta tá si prog ram: a ku ta tás üte me zé sét tar tal ma zó
terv, amely nek meg va ló sí tá sa cél já ból az akk re di tált ku ta -
tó szer ve zet a ku ta tó val fo ga dá si meg ál la po dást köt;

4. ku ta tó: har ma dik or szág dok to ri kép zés ben tör té nõ
rész vé tel re jo go sí tó fel sõ fo kú ké pe sí tés sel ren del ke zõ ál -
lam pol gá ra, akit va la mely akk re di tált ku ta tó szer ve zet ki -
vá lasz tott egy olyan ku ta tá si prog ram meg va ló sí tá sá ra,
amely hez a fen ti ké pe sí tés ál ta lá ban szük sé ges;

5. ku ta tó szer ve zet: ku ta tást foly ta tó jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság;

6. akk re di tá ció: az a te vé keny ség, amely nek alap ján az
1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott nem ze ti
akk re di tá ló szer ve zet hi va ta lo san el is me ri és iga zol ja,
hogy egy szer ve zet al kal mas ku ta tó fo ga dá sá ra;

7. akk re di tált ku ta tó szer ve zet: az a ku ta tó szer ve zet,
amely ér vé nyes akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zik.

II. Fejezet

A KUTATÓSZERVEZET AKKREDITÁCIÓJA

Az akkreditáció

5.  §

(1) Az akk re di tá ci ós el já rás a ku ta tó szer ve zet ké rel mé re 
in dul. A Hi va tal a 7.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz mé nyek akk re di tá ci ós el já rá sát hi va tal ból is le -
foly tat hat ja.

(2) A ké rel met az 1. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá -
nyon kell be nyúj ta ni a Hi va tal hoz. A ké re lem hez csa tol ni
kell

a) a ku ta tó szer ve zet köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett lé te sí tõ
ok ira tát,

b) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ha tá lya alá
tar to zó ku ta tó szer ve zet ese tén a cég bí ró ság ál tal ki ál lí tott,
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har minc nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett cég ki vo na tot, és

c) a 7.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ba nem tar to zó, ku -
ta tás-fej lesz té si te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó ku ta tó -
szer ve zet ese tén az akk re di tá ci ós ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 3 pénz ügyi év va la me lyi ké re vo nat ko zó

ca) ku ta tás-fej lesz té si rá for dí tás ará nyát iga zo ló, füg -
get len könyv vizs gá ló iga zo lá sát, il let ve

cb) a ku ta tó szer ve zet ál tal ki ál lí tott iga zo lást a tel jes
mun ka idõ ben, a ku ta tás-fej lesz tés te vé keny sé gi kö ré ben
fog lal koz ta tott al kal ma zot ti lét szá má ra vo nat ko zó an.

6.  §

A Hi va tal a 7.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha -
tá ro zott in téz mé nyek ré szé re – a hi va tal ból in dult akk re di -
tá ci ós el já rá sok so rán – a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té -
ben az Ok ta tá si Hi va tal tól, egyéb költ ség ve té si szer vek
ese té ben pe dig a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á tól vagy
a ku ta tó szer ve zet fel ügye le tét el lá tó szerv tõl be kért ada tok 
alap ján ál lít ja ki az akk re di tá ci ós ta nú sít ványt.

7.  §

(1) A Hi va tal akk re di tál ja

a) azt a költ ség ve té si szer vet, il let ve a fel sõ ok ta tá si tör -
vény ha tá lya alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz ményt, amely -
nek alap te vé keny sé ge a tu do má nyos ku ta tás vagy a ku ta -
tás-fej lesz tés,

b) azt az a) pont ba nem tar to zó, ku ta tás-fej lesz té si te -
vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó szer ve ze tet, amely az akk -
re di tá ci ós ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 pénz ügyi év
va la me lyi ké re vo nat ko zó an

ba) a mû kö dé si költ sé ge i nek leg alább 10 szá za lé kát
ku ta tás-fej lesz tés re for dí tot ta, il let ve

bb) a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott al kal ma zot ti
lét szám leg alább 10 szá za lé kát fog lal koz tat ja ku ta tás-fej -
lesz tés te vé keny sé gi kö ré ben.

(2) Az akk re di tált ku ta tó szer ve zet nek az el len õr zést
meg elõ zõ 3 pénz ügyi év va la me lyi ké re vo nat ko zó an meg
kell fe lel nie az (1) be kez dés b) pont ba), il let ve bb) al pont -
já ban fog lalt fel té te lek nek.

8.  §

(1) A 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek 
meg fe le lõ ku ta tó szer ve zet ré szé re a Hi va tal a 2. mel lék let
sze rin ti akk re di tá ci ós ta nú sít ványt ad ki, amely a ha tá ro zat 
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott öt évig ér vé nyes, és al -
kal man ként öt évre meg újít ha tó.

(2) Az akk re di tált ku ta tó szer ve zet a ta nú sít vány ér vé -
nyes sé gé nek le jár ta elõtt 30 nap pal kér he ti an nak meg újí -
tá sát az 1. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon. A meg -
újí tás ra a ta nú sít vány ki adá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni.

9.  §

(1) A Hi va tal az akk re di tá ci ós ta nú sít vány ki adá sa irán ti 
ké rel met el uta sít ja, ha a ku ta tó szer ve zet nem fe lel meg a
7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(2) A Hi va tal az akk re di tá ci ós ta nú sít vány meg újí tá sa
irán ti ké rel met el uta sít ja vagy a ta nú sít ványt vissza von ja,
ha a ku ta tó szer ve zet

a) nem fe lel meg a 7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek, vagy

b) a ku ta tó val a fo ga dá si meg ál la po dást rosszhisze -
mûen vagy nem a tõle el vár ha tó gon dos ság gal kö töt te.

(3) Ha a Hi va tal a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott rossz hi sze mû ség  miatt az akk re di tá ci ós ta nú sít ványt
vissza von ja vagy a ta nú sít vány meg újí tá sa irán ti ké rel met
el uta sít ja, a ku ta tó szer ve zet a ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé tõl szá mí tott öt évig nem kér he ti az újabb akkreditá -
cióját.

Az akkreditált kutatószervezetek
 nyilvántartása

10.  §

(1) A Hi va tal az akk re di tált ku ta tó szer ve ze tek rõl – akk -
re di tá ci ós ta nú sít vá nyuk ér vé nyes sé gi ide je alatt – nyil -
ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za az akk re di tált ku ta tó -
szer ve zet

a) ne vét (cég ne vét),

b) szék he lyét,

c) ál tal fo ga dott ku ta tók szá mát,

d) akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak sor szá mát,

e) akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak ér vé nyes sé gi ide jét.

(2) Az akk re di tált ku ta tó szer ve zet 15 na pon be lül kö -
te les be je len te ni a Hi va tal nak, ha az (1) be kez dés
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott ada ta i ban vál to zás kö -
vet ke zik be.

(3) A Hi va tal az akk re di tált ku ta tó szer ve ze tek rend sze -
re sen fris sí tett nyil ván tar tá sát hon lap ján bár ki szá má ra in -
gye ne sen hoz zá fér he tõ vé te szi.

(4) A Hi va tal 10 évig meg õr zi az akk re di tá ci ós el já rás -
sal kap cso la tos va la mennyi do ku men tá ci ót (akk re di tá ci ós
ké rel met, a ké re lem hez csa tolt mel lék le te ket).
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Az akkreditált kutatószervezetek ellenõrzése

11.  §

(1) A Hi va tal az akk re di tált ku ta tó szer ve zet te kin te té -
ben bár mi kor el len õriz he ti a 7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek tel je sü lé sét.

(2) Az akk re di tált ku ta tó szer ve zet kö te les az el len õr zés
so rán a Hi va tal lal együtt mû köd ni és a Hi va tal nak az akk -
re di tá ció el len õr zé sé re vo nat ko zó tá jé koz ta tá sát kö ve tõ
15 na pon be lül a Hi va tal ren del ke zé sé re bo csá ta ni az akk -
re di tá ció fenn tar tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket iga zo ló, az
5.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ira to kat.

(3) A Hi va tal az el len õr zést az ira tok be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül le foly tat ja. Ha az akk re di tált ku ta tó -
szer ve zet a 7.  §-ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek nem fe lel
meg, a Hi va tal a ta nú sít ványt vissza von ja.

III. Fejezet

A FOGADÁSI MEGÁLLAPODÁS

12.  §

Az akk re di tált ku ta tó szer ve zet a ku ta tó val írás be li fo ga -
dá si meg ál la po dást köt, amely ben a ku ta tó a ku ta tá si prog -
ram meg va ló sí tá sát, a ku ta tó szer ve zet pe dig a ku ta tó e cél -
ból tör té nõ fo ga dá sát vál lal ja.

13.  §

(1) A fo ga dá si meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell
a) a ku ta tó és az akk re di tált ku ta tó szer ve zet jo ga it és

kö te le zett sé ge it,
b) a ku ta tó szer ve zet kö te le zett ség vál la lá sát arra, hogy

a ku ta tó nak az en ge dé lye zett tar tóz ko dás idõ tar ta mát meg -
ha la dó tar tóz ko dá sa ese tén – amennyi ben a ku ta tó a szük -
sé ges anya gi fe de zet tel nem ren del ke zik, – meg té rí ti a ki -
uta sí tá sá val kap cso lat ban fel me rült költ sé ge ket,

c) a ku ta tás té má ját, cél ját és üte me zé sét,
d) a ku ta tás mel lett vé gez he tõ ok ta tá si te vé keny ség

mér té két, amely nem ha lad hat ja meg a ku ta tó mun ka ide jé -
nek egy ötö dét,

e) a fo ga dá si meg ál la po dás ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta -
mát,

f) a fo ga dá si meg ál la po dás meg szû né sé nek ese te it.

(2) Ha a ku ta tó az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség egy má sik
tag ál la má ban tar tóz ko dik fo ga dá si meg ál la po dás sal,
amely nek idõ tar ta ma alatt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén

há rom hó nap nál hosszabb idõt tölt ku ta tás cél já ból, e ren -
de let ren del ke zé se it al kal maz ni kell.

(3) A ku ta tó és a ku ta tó szer ve zet kö zött lét re jött, mun -
ka vég zés re irá nyu ló szer zõ dés nem le het el len té tes a fo ga -
dá si meg ál la po dás sal.

(4) A fo ga dá si meg ál la po dás au to ma ti ku san meg szû -
nik, ha

a) a ku ta tó be uta zá sá hoz és tar tóz ko dá sá hoz szük sé ges
en ge dé lyek ki adá sát el uta sí tot ták, az er rõl  szóló ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé se nap ján, vagy

b) a ku ta tó és a ku ta tó szer ve zet köz ti jog vi szony meg -
szû nik, a jog vi szony meg szû né sé nek nap ján.

14.  §

(1) A fo ga dá si meg ál la po dást a ku ta tás so rán hasz nált
és – amennyi ben ez a ma gyar nyelv tõl el té rõ – hi va ta los
for dí tás ban ma gyar nyel ven is el kell ké szí te ni. A hi va ta -
los for dí tás költ sé gei az akk re di tált ku ta tó szer ve ze tet ter -
he lik.

(2) A fo ga dá si meg ál la po dás meg kö té sé rõl és meg szû -
né sé rõl az akk re di tált ku ta tó szer ve zet ha la dék ta la nul ér te -
sí ti a Hi va talt és a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va -
talt, va la mint ez zel egy ide jû leg a fo ga dá si meg ál la po dást a 
Hi va tal ré szé re meg kül di.

(3) Az akk re di tált ku ta tó szer ve zet ha la dék ta la nul ér te sí -
ti a Hi va talt és a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va talt
bár mely olyan ese mény rõl, amely meg aka dá lyoz za a fo ga -
dá si meg ál la po dás ban fog lal tak meg va ló sí tá sát.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok -
nak az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén foly ta tott tu do má nyos
ku ta tás cél já ból való fo ga dá sá ra vo nat ko zó kü lön el já rás -
ról  szóló 2005. ok tó ber 12-i 2005/71/EK ta ná csi irány elv -
nek való rész le ges meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az akkreditációs eljárás lefolytatásához

KÉRELEM

A har ma dik or szág be li ál lam pol gár ku ta tó kat fo ga dó ku ta tó szer ve ze tek akk re di tá ci ó já ról, va la mint a fo ga dá si meg ál la -
po dás ról  szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: ren de let) fog lal tak ra te kin tet tel

a ............................................................

kutatószervezet

a nála (szék he lyén) meg va ló sí tan dó ku ta tá si prog ra mok meg va ló sí tá sa ér de ké ben har ma dik or szág be li ál lam pol gár ku -
ta tók fo ga dá sa cél já ból a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal nál akk re di tá ci ós eljárás lefolytatását kezdeményezi.

1. Az akk re di tá ci ós el já rás tí pu sa*

El já rás tí pu sa

Új akk re di tá ci ós el já rás

Akk re di tált ku ta tó szer ve zet akk re di tá ci ó já nak megújítása

Vissza vont akk re di tá ció ese tén is mé telt akk re di tá ci ós kérelem

*  A meg fe le lõ „X-szel” je lö len dõ.

2. A ku ta tó szer ve zet azo no sí tó ada tai

Ku ta tó szer ve zet neve: .......................................................................................................................................................

Ku ta tó szer ve zet címe (szék he lye): ....................................................................................................................................

Ku ta tó szer ve zet el ér he tõ sé ge: ...........................................................................................................................................

– Te le fon: ...........................................................................................................................................................

– Te le fax: ............................................................................................................................................................

– E-ma il: .............................................................................................................................................................

– Hon lap cím: ......................................................................................................................................................

Cég jegy zék szám/Nyil ván tar tá si szám: ..............................................................................................................................

Adó szám: ..........................................................................................................................................................................

KSH szám: ........................................................................................................................................................................

Ala pí tás éve: ......................................................................................................................................................................

Lé te sí tõ ok irat kel te: .........................................................................................................................................................

Bank szám la szám: ..............................................................................................................................................................

Szám la ve ze tõ bank: ..........................................................................................................................................................

3. A ku ta tó szer ve zet fe le lõs ve ze tõ je

Ku ta tó szer ve zet fe le lõs ve ze tõ je: ......................................................................................................................................

Ve ze tõ be osz tá sa: ..............................................................................................................................................................

Ve ze tõ el ér he tõ sé ge: .........................................................................................................................................................

– Te le fon: ...........................................................................................................................................................

– Te le fax: ............................................................................................................................................................

– E-ma il: .............................................................................................................................................................
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4. A ku ta tó szer ve zet nek a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal lal való kap cso lat tar tá sért fe le lõs kap cso lat tar tó ja

Kap cso lat tar tó neve: ..........................................................................................................................................................
Kap cso lat tar tó be osz tá sa: ..................................................................................................................................................
Kap cso lat tar tó el ér he tõ sé ge: .............................................................................................................................................

– Te le fon szá ma: .................................................................................................................................................
– Te le fax: ............................................................................................................................................................
– E-ma il: .............................................................................................................................................................

5. A ku ta tó szer ve zet te vé keny sé gé re vo nat ko zó ada tok

Akk re di tá lan dó szem pon tok** Adat

1 a) A ku ta tó szer ve zet ál tal az akk re di tá ci ós ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 pénz ügyi év
bár me lyi ké ben tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott alkalmazottak létszáma

b) A ku ta tó szer ve zet ál tal a) pont ban meg ha tá ro zott év vel azo nos év ben tel jes
mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak kö zül ku ta tás-fej lesz tés te vé keny sé gi kö ré ben
fog lal koz ta tott alkalmazottak létszáma

c) A ku ta tó szer ve zet ál tal a) pont ban meg ha tá ro zott év vel azo nos év ben tel jes
mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ku ta tók és az a) pont ban meg ha tá ro zott év vel azo nos évi
összes fog lal koz ta tott al kal ma zot tak ará nya [a) és b) aránya]

2 a) A ku ta tó szer ve zet nek az akk re di tá ci ós ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 pénz ügyi év
bár me lyi ké ben ku ta tás-fej lesz tés re fordított költsége

b) A ku ta tó szer ve zet nek az akk re di tá ci ós ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ, a) pont ban
meg ha tá ro zott év vel azo nos év ben fel me rü lõ összes költsége

c) A ku ta tó szer ve zet nek az akk re di tá ci ós ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ, a) pont ban
meg ha tá ro zott év vel azo nos év ben ku ta tás-fej lesz tés re for dí tott költ sé gé nek a
ku ta tó szer ve zet a) pont ban meg ha tá ro zott év vel azo nos évi összes mû kö dé si
költ sé gé hez vi szo nyí tott ará nya [a) és b) aránya]

** A ren de let 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján vá lasz tott ca), il let ve cb) al pont nak meg fele lõen az 1., il let ve a 2. pont ban kért ada tok ki töl ten dõ ek. Az
1. a) pont, il let ve a 2. a) pont „adat” osz lo pá ban az év meg je lö lé se is fel tün te ten dõ.

6. Nyi lat ko za tok

Alul írott ..........................................................................................., a ké rel me zõ ku ta tó szer ve zet fe le lõs ve ze tõ je ként
bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben és a hoz zá csa tolt mel lék le tek ben kö zölt ada tok a
 valóságnak meg fe lel nek, va la mint a ku ta tás el vég zé sé hez szük sé ges en ge dé lyek kel ren del ke zem.

Cég sze rû alá írás: ...............................................................................................................................................................

Alá írás ra jo go sult sze mély neve: ......................................................................................................................................

– alá írá sa: ............................................................................................................................................................

– be osz tá sa: ........................................................................................................................................................

Hely: ..................................................................................................................................................................................

Dá tum: ...............................................................................................................................................................................

Bé lyeg zõ: 

7. Mel lék let: a ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint
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2. melléklet a 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelethez

AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

Ikt.szám: ................................................................................                       

Ügy in té zõ: .............................................................................                       

Tel.: .......................................................................................                       

AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY

A har ma dik or szág be li ál lam pol gár ku ta tó kat fo ga dó ku ta tó szer ve ze tek akk re di tá ci ó já ról, va la mint a fo ga dá si meg ál la -
po dás ról  szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: ren de let) fog lal tak ra te kin tet tel

A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL
(a továb biak ban: Hivatal)

meg ál la pít ja, hogy

a/az: ...................................................................................................................................................
ku ta tó szer ve zet

Szék hely: ...........................................................................................................................................................................

To váb bi azo no sí tó ada tai: 

– Cég jegy zék szám/Nyil ván tar tá si szám: ............................................................................................................

– Adó szám: .........................................................................................................................................................

– KSH szám: .......................................................................................................................................................

– Ala pí tás éve: ....................................................................................................................................................

a Hi va tal ál tal le foly ta tott akk re di tá ci ós el já rás sze rint meg fe lel a ren de let ben elõ írt fel té te lek nek, ezért [írás ban elõ ter -
jesz tett ké rel mé re tekintettel]* részére a

....................../200.... számú akkreditációs tanúsítványt

ab ból a cél ból ál lí tom ki, hogy a ku ta tó szer ve zet ben meg va ló sí tan dó ku ta tá si prog ra mok meg va ló sí tá sa cél já ból a ku ta -
tó szer ve zet har ma dik or szág be li állampolgár kutatókat fogadhasson.

A je len akk re di tá ci ós ta nú sít vány ..... év ....... hó nap ...... nap já ig ér vé nyes.

Bu da pest, 200..,  .............................................,  .............

..................................................................................
a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal

el nö ke

* A szög le tes zá ró jel ben ta lál ha tó szö veg részt csak a ké re lem re in du ló el já rás so rán ki ál lí tott akk re di tá ci ós ta nú sít vány nak kell tar tal maz nia.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

57/2007. (VII. 6.) FVM
rendelete

a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõ írások
átvételét megvalósító kötelezõ elõ írásairól  szóló
56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel, va la mint az egész -
ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át vé te -
lét meg va ló sí tó kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) Mel lék le te az
e ren de let mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
a ki hir de tését kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let mel lék let ének 2. pont ja 2007. de cem ber
1-jén lép ha tály ba.
 (3) Az R. Mel lék le té nek

a) 57. sora és a 3-1-2001/22 Min ta vé te li és vizs gá la ti
mód sze rek az élel mi sze rek ben ta lál ha tó ólom-, kad mi um-, 
hi gany- és 3-MCPD-szin tek ha tó sá gi el len õr zé sé re 2. ki -
adá sa,

b) 59. sora és a 3-1-2002/69 Az élel mi sze rek ben lévõ
di oxi nok ha tó sá gi el len õr zé sé re, va la mint a di oxin jel le gû
PCB-k meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló vizs gá la ti és min ta vé te li
mód sze rek 2. ki adá sa,

c) 62. sora és a 3-1-2004/16 Min ta vé te li és vizs gá la ti
mód sze rek a kon zer vek ben lévõ ón mennyi sé gé nek ha tó -
sá gi el len õr zé sé re 1. ki adá sa, va la mint

d) 63. sora és a 3-1-2005/10 Élel mi sze rek ben zo[a]pi -
rén tar tal má nak ha tó sá gi el len õr zé sé re szol gá ló min ta vé -
te li és vizs gá la ti mód sze rek (1. ki adás)
e ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát veszti.

3.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/52/EK irány -
el ve (2006. jú li us 5.) a szí ne zé ke ken és éde sí tõ sze re ken kí -
vü li egyéb élel mi szer-ada lék anya gok ról  szóló 95/2/EK
irány elv és az élel mi sze rek ben fel hasz ná lan dó éde sí tõ sze -
rek rõl  szóló 94/35/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2006/128/EK irány el ve (2006. de cem ber 8.)
az élel mi sze rek ben hasz nál ha tó éde sí tõ sze rek kü lön le ges
tisz ta sá gi kö ve tel mé nye i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló
95/31/EK irány el vé nek mó do sí tá sá ról és he lyes bí té sé rõl,

c) a Bi zott ság 2006/129/EK irány el ve (2006. de cem -
ber 8.) a szí ne zé ke ken és éde sí tõ sze re ken kí vü li egyéb
élel mi szer-ada lék anya gok ra vo nat ko zó kü lön le ges tisz -
tasági kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról  szóló 96/77/EK
irány elv mó do sí tá sá ról és he lyes bí té sé rõl,

d) a Bi zott ság 333/2007/EK ren de le te (2007. már -
cius 28.) az élel mi sze rek ólom-, kad mi um-, hi gany-, szer -
vet len ve gyü let ben lévõ ón-, 3-MCPD- és ben zo[a]pi rén-
tar tal má nak ha tó sá gi el len õr zé se cél já ból vég zett minta -
vétel és vizs gá lat mód sze re i nek meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Mel lék let az 57/2007. (VII. 6.) FVM ren de let hez

1. Az R. Mel lék le te a kö vet ke zõ 66. sor ral egé szül ki:

[Sor -
szám

Ma gyar
Élel mi szer könyv

 elõ írás jele
Ma gyar Élel mi szer könyv elõ írás címe

Irány adó
 kö zös sé gi

 elõ írás szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„66. 1-2-2006/52 A szí ne zé ke ken és éde sí tõ sze re ken kí vü li egyéb
élel mi szer-ada lék anya gok ról  szóló 1-2-95/2 elõ írás és az
élel mi sze rek ben fel hasz ná lan dó éde sí tõ sze rek rõl  szóló
1-2-94/35 elõ írás mó do sí tá sá ról

Az Eu ró pai
Par la ment 
és a Ta nács
2006/52/EK 
irány el ve

2008. feb ru ár 15.”



2. Az R. Mel lék le te a kö vet ke zõ 67–68. sor ral egé szül ki:

[Sor -
szám

Ma gyar
Élel mi szer könyv

elõ írás jele
Ma gyar Élel mi szer könyv elõ írás címe

Irány adó kö zös -
sé gi elõ írás

 szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„67. 1-3-2006/128 Az élel mi sze rek ben hasz nál ha tó éde sí tõ sze rek kü lön le ges
tisz ta sá gi kö ve tel mé nye i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló
95/31/EK irány elv mó do sí tá sá ról és helyesbítésérõl

A Bi zott ság
2006/128/EK 
irány el ve

2008. feb ru ár 15.

68. 1-2-2006/129 A szí ne zé ke ken és éde sí tõ sze re ken kí vü li egyéb
élel mi szer-ada lék anya gok ra vo nat ko zó kü lön le ges
tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/77/EK irány elv módosításáról és helyesbítésérõl

A Bi zott ság
2006/129/EK 
irány el ve

2008. feb ru ár 15.”

Az 57/2007. (VII. 6.) FVM ren de let mel lék le té ben jel zett 66. sor szá mú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1-2-2006/52 számú elõ írás

A színezékeken és édesítõszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról  szóló
1-2-95/2 elõ írás és az élelmiszerekben használható édesítõszerekrõl  szóló

 1-2-94/35 elõ írás módosításáról

1.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv a szí ne zé ke ken és éde sí tõ sze re ken kí vü li egyéb élel mi szer-ada lék anya gok ról  szóló
1-2-95/2 szá mú elõ írás (a továb biak ban: 1-2-95/2 szá mú elõ írás) a kö vet ke zõ kép pen módosul:

1. A 2.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„c) hor do zók (be le ért ve a hor do zó ol dó sze re ket): olyan, sa ját tech no ló gi ai ha tás nél kü li anya gok, ame lye ket az élel mi -
szer-ada lék anya gok vagy aro mák ol dá sá ra, hí gí tá sá ra, disz per gá lá sá ra vagy más fé le fi zi kai mó do sí tá sá ra hasz nál nak,
hogy meg könnyít sék azok ke ze lé sét, al kal ma zá sát vagy használatát anélkül, hogy funkcióját megváltoztatnák;”

2. Az 5.  § (2) be kez dé sé ben az „el vá lasz tás elõtt ké szült éte lek re” sza vak he lyé be a „fel dol go zott ga bo na-ala pú élel -
mi sze rek re és bé bi éte lek re” szavak lépnek.

3. A Ma gyar Élel mi szer könyv 1-2-95/2 szá mú elõ írás mel lék le tei ezen elõ írás 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul -
nak.

2.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv az élel mi sze rek ben hasz nál ha tó éde sí tõ sze rek rõl  szóló 1-2-94/35 elõ írás mel lék le te
(a továb biak ban: 1-2-94/35 szá mú elõ írás) ezen irány elv 2. szá mú mel lék le té vel összhangban módosul.

3.  §

1. Ez az elõ írás a ki hir de tését kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

2. Az ezen elõ írásnak nem meg fe le lõ ter mé kek 2008. au gusz tus 15-ét köve tõen nem hoz ha tó ak for ga lom ba, de az ed -
dig az idõ pon tig for ga lom ba ho zott vagy cím ké zett ter mé kek azon ban a kész le tek ki me rü lé sé ig for gal maz ha tók.
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4.  §

Ez az elõ írás a szí ne zé ke ken és éde sí tõ sze re ken kí vü li egyéb élel mi szer-ada lék anya gok ról  szóló 95/2/EK irány elv és
az élel mi sze rek ben fel hasz ná lan dó éde sí tõ sze rek rõl  szóló 94/35/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. jú li us 5-i
2006/52/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. szá mú mel lék let az 1-2-2006/52 szá mú elõ íráshoz

Az 1-2-95/2 szá mú elõ írás mel lék le tei a kö vet ke zõ kép pen mó do sul nak:

1. Az 1. szá mú mel lék let a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) A be ve ze tõ meg jegy zés a kö vet ke zõ meg jegy zés sel egé szül ki:
„4. A kö vet ke zõ E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417,

E 418 és E 440 szá mok alatt fel so rolt anya gok nem hasz nál ha tók fel zse lés mi ni csé szék ben, ame lyek ezen irány elv al kal -
ma zá sá ban szi lárd ál la gú zse lés édes sé get je len te nek, fél me rev mi ni csé szék ben vagy mi ni kap szu lák ban, ame lyek egy
fa lat ban tör té nõ el fo gyasz tás ra va lók, a mi ni csé szék re vagy mi ni kap szu lák ra gyakorolt nyomással juttatva õket a
szájba.”

b) A táb lá zat a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„E 462 Etil-cel lu lóz”

2. A 2. szá mú mel lék let a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) Az „ér lelt sajt” sor he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„Ér lelt saj tok E 170 kal ci um-kar bo nát GMP

E 504 mag né zi um-kar bo ná tok

E 509 kal ci um-klo rid

E 575 glü ko no-del ta-lak ton

E 500ii nát ri um-hid ro gén-kar bo nát GMP (csak a sa va nyú tej sajt ese té ben)”.

b) A ,,Pain co u rant frança is” sor a ,,Pain co u rant frança is” sza vak után a kö vet ke zõ sza vak kal egé szül ki: ,,Friss bú -
za ke nyér, fe hér és fél bar na kenyerek”.

c) A ,,Foie gras, foie gras en ti er, blocs de foie gras” sor a ,,Foie gras, foie gras en ti er, blocs de foie gras” sza vak után 
a kö vet ke zõ sza vak kal egé szül ki: ,,Li ba máj, li ba máj egész ben, li ba máj tömbben”.

3. A 3. szá mú mel lék let a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) Az A. rész a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
(i) A „Szor bá tok, ben zo á tok és p-hid ro xi-ben zo á tok” táb lá za tá ban az „E 216 pro pil-(p-hid ro xi-ben zo át)” és „E 217

nát ri um-pro pil-(p-hid ro xi-ben zo át)” sorokat törölni kell.
(ii) Az élel mi sze rek táb lá za ta a kö vet ke zõ kép pen módosul:
– A kö vet ke zõ so ro kat el kell hagy ni:

„Fõtt, apró ten ge ri rá kok 2 000

Rák fa rok fõz ve és elõ re cso ma golt, pá colt,
fõ zött pu ha tes tû ek

2000

Fo lyé kony di é tás élel mi szer-ki egé szí tõk 2 000”

– A kö vet ke zõ so ro kat hoz zá kell adni:

„Fõtt rák fé lék és pu ha tes tû ek 1 000 2 000

A 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let
sze rin ti fo lyé kony ét rend-ki egé szí tõk

2 000”

– ,,Spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek” sza vak he lyé be a „24/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let sze rin ti spe ci á -
lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek” sza vak lép nek.
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b) A B. rész ben az élel mi sze rek re vo nat ko zó táb lá zat a kö vet ke zõ kép pen módosul:
– A „Rá kok és cep ha lo po du sok (fej lá bú ak)” sor he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„Rák fé lék és lá bas fe jû ek:

– friss, fa gyasz tott és gyors fa gyasz tott 150(1)

– rák fé lék, Pe na e i dae, So le no ce ri dae, Aris ta e i dae család:

 – 80 egy sé gig 150(1)

 – 80 és 120 egy ség kö zött 200(1)

 – 120 egy ség fe lett 300(1)

Rák fé lék és lá bas fe jû ek:

 – fõtt 50(1)

– fõtt rák fé lék, Pe na e i dae, So le no ce ri dae, Aris ta e i dae család:

 – 80 egy sé gig 135(1)

 – 80 és 120 egy ség kö zött 180(1)

 – 120 egy ség fe lett 270(1)

(1) Ehe tõ ré szek ben.”

– A „Ke mé nyí tõk (ki vé ve az el vá lasz tás alatt adott élel mi sze rek, anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek
ke mé nyí tõ it)” szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép: „Ke mé nyí tõk (ki vé ve az anya tej-he lyet te sí tõ és anya -
tej-ki egé szí tõ táp sze rek ben, fel dol go zott ga bo na-ala pú élelmiszerekben és a bébiételekben lévõ keményítõket)”.

– A kö vet ke zõ so rok kal egé szül ki:

,,Sal si cha fres ca 450

Cse me ge szõ lõ 10

Friss li csi 10 (ehe tõ ré szek ben mér ve)”.

c) A C. rész nek az E 249, E 250, E 251 és E 252 so rai he lyé be a kö vet ke zõ lép:

[E szám Név Élel mi szer

Az elõ ál lí tás so rán
hoz zá ad ha tó 
leg na gyobb 
mennyi ség

(NaNO2-ben 
ki fe jez ve)

Leg ma ga sabb
 ma ra dék szint
(NaNO2-ben 

ki fe jez ve)]

,,E 249 Ká li um-nit rit(x) Hús ké szít mé nyek 150 mg/kg

E 250 Nát ri um-nit rit(x) Ste ri le zett hús ké szít mé nyek (Fo > 3.00)(y) 100 mg/kg

Ha gyo má nyos sós lé ben pá colt
hús ké szít mé nyek (1.):
Wilts hi re ba con (1.1.);
Ent re me a da, ent re cos to, chis pe, orel he i ra e
ca beça (sal ga dos)
To u cin ho fu ma do (1.2.);
és hasonló termékek

175 mg/kg

Wilts hi re ham (1.1.);
és ha son ló ter mé kek

100 mg/kg

Rohs chin ken nass ge pö kelt (1.6);
és ha son ló ter mé kek

50 mg/kg

Cu red ton gue (1.3.) 50 mg/kg

Ha gyo má nyos szá ra zon pá colt
hús ké szít mé nyek (2.):
Dry cu red ba con (2.1.);
és ha son ló termékek

175 mg/kg

Dry cu red ham (2.1.); 100 mg/kg
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[E szám Név Élel mi szer

Az elõ ál lí tás so rán
hoz zá ad ha tó 
leg na gyobb 
mennyi ség

(NaNO2-ben 
ki fe jez ve)

Leg ma ga sabb
 ma ra dék szint
(NaNO2-ben 

ki fe jez ve)]

Ja món cu ra do, pa le ta cu ra da, lomo
em bu cha do y ce ci na (2.2.);
Pre sun to, pre sun to da pá és paio do lom bo
(2.3.); és ha son ló termékek

Rohs chin ken troc ken ge pö kelt (2.5.)
és ha son ló ter mé kek

50 mg/kg

Egyéb ha gyo má nyo san pá colt 
hús ké szít mé nyek (3.):
Vy soèi na
Selský sa lám
Tu ris tický trvan livý sa lám
Po lièan
Her ku les
Lo vecký sa lám
Du najs ká klo bá sa
Pap ri káŠ (3.5.);
és hasonló termékek

180 mg/kg

Rohs chin ken, troc ken-
/nass ge pö kelt (3.1.);
és ha son ló ter mé kek
Jel li ed veal and bris ket (3.2.)

50 mg/kg

E 251 Nát ri um-nit rát(z) Nem hõ ke zelt, szá raz hús ké szít mé nyek 150 mg/kg

E 252 Ká li um-nit rát(z) Ha gyo má nyos sós lé ben pá colt
hús ké szít mé nyek (1.):
Kyl mä sa vus tet tu po ron li ha;
Kall rökt ren kött (1.4.);

300 mg/kg

Wilts hi re ba con és Wilts hi re 
ham (1.1.);

250 mg/kg

Ent re me a da, ent re cos to, chis pe, orel he i ra
e ca beça (sal ga dos) és
To u cin ho fu ma do (1.2.);
Rohs chin ken, nass ge pö kelt (1.6.);
és hasonló termékek

Ba con, Fi let de ba con (1.5.);
és ha son ló ter mé kek

250 mg/kg
hoz zá adott
E 249 vagy
E 250 nél kül

Cu red ton gue (1.3.) 10 mg/kg

Ha gyo má nyos szá ra zon pá colt
hús ké szít mé nyek (2.):

Dry cu red ba con és Dry cu red ham
(2.1.);
Ja món cu ra do, pa le ta cu ra da, lomo
em bu cha do y ce ci na (2.2.);

250 mg/kg

Pre sun to, pre sun to da pá és paio do
lom bo (2.3.);

Rohs chin ken, troc ken ge pö kelt (2.5.); és
ha son ló ter mé kek
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[E szám Név Élel mi szer

Az elõ ál lí tás so rán
hoz zá ad ha tó 
leg na gyobb 
mennyi ség

(NaNO2-ben 
ki fe jez ve)

Leg ma ga sabb
 ma ra dék szint
(NaNO2-ben 

ki fe jez ve)]

Jam bon sec, jam bon sel sec et aut res
piè ces ma tu ré es sé ché es si mi la i res (2.4.)

250 mg/kg
hoz zá adott
E 249 vagy
E 250 nél kül

Egyéb ha gyo má nyo san pá colt 
hús ké szít mé nyek (3.):

Roh würs te (Sa la mi és Kant wurst) (3.3.); 300 mg/kg
(hoz zá adott 
E 249 vagy 
E 250 nél kül)

Rohs chin ken, troc ken-/nass ge pö kelt
(3.1.);
és ha son ló ter mé kek

250 mg/kg

Sal chi chón y cho ri zo tra di ci o na les de
lar ga cu ra ci ón (3.4.);
Sa u cis sons secs (3.6.);
és ha son ló termékek

250 mg/kg
(hoz zá adott 
E 249 vagy 
E 250 nél kül)

Jel li ed veal and bris ket (3.2.); 10 mg/kg

Ke mény, fél ke mény és fél lágy saj tok
Tej ala pú sajt ana ló gok

150 mg/kg a
sajt tej ben vagy 
en nek
meg fe le lõ
szint,
amennyi ben a
hoz zá adás a
savó
el tá vo lí tá sát és 
a víz
hoz zá adá sát
köve tõen
történik

Pá colt he ring és rusz li 500 mg/kg

(x) Amennyi ben „élel mi szer hez tör té nõ fel hasz ná lás ra” cím ké vel van el lát va, a nit rit csak só val vagy egy só he lyet te sí tõ vel össze ke -
ver ve értékesíthetõ.

(y) A 3-as Fo-ér ték 3 per cig 121 °C-on tör té nõ hõ ke ze lés nek fe le l meg (az 1000 kon zerv do boz ban lévõ egy mil li árd nyi bak té ri um spó -
ra-mennyi ség 1 spó ra szint re csök ken té se).

(z) Né hány hõ ke zelt hús ké szít mény tar tal maz hat nit rá to kat, a nit ri tek nek ala csony sav tar tal mú kör nye zet ben nit rát tá tör té nõ ter mé -
sze tes átalakulásából származóan.

1. A hús ké szít mé nye ket nit ri te ket és/vagy nit rá to kat, sót és más össze te võ ket tar tal ma zó pác lé be me rí tik. A hús ké szít mé nye ket to -
váb bi ke ze lés nek is alá vet he tik, pl. füstölés követheti.

1.1. A hús ba pác le vet fecs ken dez nek, ezt köve tõen pe dig 3–10 na pon ke resz tül pác lé ben pá col ják. A pác só lé mik ro bi o ló gi ai star ter -
kul tú rá kat is tartalmaz.

1.2. Sós lé ben tör té nõ pá co lás 3–5 na pon ke resz tül. A ter mé ket nem hõ ke ze lik, és a ter mék nek ma gas a vízaktivitása.

1.3. Sós lé ben tör té nõ pá co lás leg alább 4 na pon ke resz tül és elõ fõ zés.

1.4. A hús ba pác le vet fecs ken dez nek, ezt köve tõen pe dig pác lé ben pá col ják. A pá co lás idõ tar ta ma 14–21 nap, ame lyet 4–5 hé tig tar tó
hi deg füs tön való érlelés követ.

1.5. Sós lé ben tör té nõ pá co lás 4–5 na pon ke resz tül 5–7 °C hõ mér sék le ten, jel lem zõ en 24–40 órán ke resz tül tar tó, 22 °C hõ mér sék le ten
vég zett ér le lés, eset leg 24 órán ke resz tül 20–25 °C hõ mér sék le ten tör té nõ füs tö lés, és 3–6 hé tig 12–14 °C hõmérsékleten történõ
tárolás.
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1.6. A hús da ra bok for má já tól és sú lyá tól füg gõ pá co lá si idõ kb. 2 nap/kg, ezt köve tõen sta bi li zá lás/érlelés.

2. A szá raz pá co lá si el já rás azt je len ti, hogy a nit ri te ket és/vagy nit rá to kat, sót és más össze te võ ket tar tal ma zó pác ke ve ré ket szá ra zon
fel vi szik a hús fe lü le té re, majd sta bi li zál ják/ér le lik. A hús ké szít mé nye ket to váb bi kezelésnek is alávethetik, pl. füstölésnek.

2.1. Szá raz pá co lás, ezt köve tõen leg alább 4 na pig tar tó ér le lés.

2.2. Szá raz pá co lás, leg alább 10 na pos sta bi li zá lá si és leg alább 45 na pos ér le lé si idõtartammal.

2.3. 10–15 na pig tar tó szá raz pá co lás, ezt köve tõen 30–45 na pos sta bi li zá lá si és leg alább 2 hó na pos ér le lé si idõtartam.

2.4. Szá raz pá co lás 3 na pig + ki lo gram mon ként 1 na pig, ezt köve tõen egy he tes utó só zá si idõ tar tam, majd 45 nap–18 hó nap érlelés.

2.5. A hús da ra bok for má já tól és sú lyá tól füg gõ pá co lá si idõ kb. 10–14 nap/kg, ezt köve tõen sta bi li zá lás/érlelés.

3. Ned ves és szá raz pá co lá si el já rás együt tes al kal ma zá sa, vagy nit rit és/vagy nit rát je len lé te va la mi lyen ve gyü let ben, vagy fõ zés
elõtt a pác lé be fecs ken de zé se a ter mék be. A ter mé ket to váb bi ke ze lés nek vethetik alá, pl. füstölésnek.

3.1. Szá raz és ned ves pá co lás együt tes al kal ma zá sa a pác lé be fecs ken de zé se nél kül. A hús da ra bok for má já tól és sú lyá tól füg gõ pá co lá -
si idõ kb. 14–35 nap, ezt köve tõen stabilizálás/érlelés.

3.2. A pác lé be fecs ken de zé se, ezt köve tõen – leg ko ráb ban két nap múl va – for rás ban lévõ víz ben, leg fel jebb 3 óra hosszá ig történõ
fõzés.

3.3. A ter mé ket leg alább 4 hé tig ér le lik, a víz/fe hér je arány ki sebb mint 1,7.

3.4. Leg alább 30 na pos ér le lé si idõ tar tam.

3.5. Szá rí tott ter mék: a 70 °C hõ mér sék let re tör té nõ he ví tést 8–12 na pos szá rí tá si és füs tö lé si el já rás kö ve ti. Fer men tált ter mék: 
14–30 na pig tar tó, há rom sza ka szos fer men tá lá si eljárás, ezt köve tõen füstölés.

3.6. Nyer sen fer men tált, szá rí tott kol bász, hoz zá adott nit rit nél kül. A ter mé ket 18–22 °C vagy en nél ala cso nyabb (10–12 °C) hõ mér -
sék le ten fer men tál ják, majd leg alább 3 hé tig ér le lik. A ter mék ben a víz/fe hér je arány ki sebb mint 1,7.”

d) A D rész a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

(i) A meg jegy zés az aláb bi ra vál to zik: „A táb lá zat ban ta lál ha tó * jel az ará nyos sá gi sza bály ra utal: a gal lá tok, TBHQ,
BHA és BHT együt tes al kal ma zá sa ese tén az egye di szin te ket ará nyo san csökkenteni kell.”

(ii) Az E 310, E 311, E 312, E 320, és E 321 be jegy zés he lyé be az aláb bi so rok lép nek:

[E-szám Név Élel mi szer
Ma xi má lis szint

(mg/kg)]

„E 310 Pro pil gal lát Zsí rok és ola jok hõ ke zelt élel mi sze rek
ipa ri elõ ál lí tá sá hoz

200* (gal lá tok, TBHQ és
BHA, ön ál ló an vagy
együt te sen)

E 311 Ok til gal lát Sü tõ olaj és sü tõ zsír, az oli va po gá csa-olaj
ki vé te lé vel

100* (BHT)

E 312 Do de cil gal lát Ser tés zsír, hal olaj, ba rom fi zsír, mar ha- és
bir ka faggyú

Zsír tar ta lom ra szá mít va
mindkét eset benE 319 Ter ci er-bu til-hid ro xi-ki non

(TBHQ)

E 320 Bu til-hid ro xi-ani zol (BHA) Sü te mé nyek ke ve ré ke
Ga bo na ala pú rág csál ni va lók (snac kek)
Tej por ital au to ma tá hoz
Le ves és erõ le ves po rok
Már tá sok, szó szok
Szá rí tott hús
Fel dol go zott diófélék
Elõfõzött gabonafélék

200 (gal lá tok, TBHQ és
BHA, ön ál ló an vagy
együt te sen)

Zsír tar ta lom ra szá mít va

E 321 Bu til-hid ro xi-to lu ol (BHT) Fû sze rek és étel íze sí tõk 200 (gal lá tok és BHA
ön ál ló an vagy együt te sen)
zsír tar ta lom ra számítva

Szá rított bur go nya 25 (gal lá tok, TBHQ és 
BHA, ön ál ló an vagy
együt te sen)

Rá gó gu mi
Ét rend-ki egé szí tõk a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let szerint

400 (gal lá tok, TBHQ, 
BHT és BHA ön ál ló an vagy
együt te sen)
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[E-szám Név Élel mi szer
Ma xi má lis szint

(mg/kg)]

Il ló ola jok 1000 (gal lá tok, TBHQ és
BHA ön ál ló an vagy
együt te sen)

Aro mák az il ló ola jok ki vé te lé vel 100* (gal lá tok ön ál ló an vagy 
együt te sen)
200* (TBHQ, BHA ön ál ló an 
vagy együt te sen)”

(iii) A táb lá zat a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„E 586 4-he xil-re zo rcin Friss, fa gyasz tott és gyors fa gyasz tott
rá kok

2 mg/kg
ma ra dék mennyi ség ként a
rák hús ban”

4. A 4. szá mú mel lék let a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) Az E 385 sor he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„E 385 Kal ci um-di nát ri um
(eti lén-di a min)-tet ra a ce tát
(kal ci um-di nát ri um-ED TA)

Emul ge ált szó szok, már tá sok 75 mg/kg

Hü ve lyes-, gom ba és ar ti csó ka-kon zer vek 
do boz ban és üvegben

250 mg/kg

Rák- és kagy ló kon zer vek do boz ban és
üveg ben

75 mg/kg

Hal kon zerv do boz ban és üveg ben 75 mg/kg

A 2991/94/EK ren de let B. és C.
mel lék le té ben meg ha tá ro zott ken he tõ
zsí rok leg fel jebb 41% zsír tar ta lom mal

100 mg/kg

Fa gyasz tott és gyors fa gyasz tott rá kok 75 mg/kg

Li ba máj, egész ben és tömb ben 250 mg/kg”

b) Az E 967 sor után a táb lá zat a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„E 968 Erit rit Élel mi sze rek ál ta lá ban [az ita lok és a 4.  §
(3) be kez dé sé ben em lí tett élel mi sze rek
ki vé te lé vel]

GMP

Fa gyasz tott és gyors fa gyasz tott
fel dol go zat lan ha lak, rá kok, pu ha tes tû ek
és lábasfejûek

GMP

Li kõ rök GMP (éde sí té sen kí vü li
egyéb cél ra)”

c) A táb lá zat a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„E 426 Szó ja-he mi cel lu lóz Kis ke res ke del mi ér té ke sí tés re szánt
tej ter mék ala pú ita lok

5 g/l

Ét rend-ki egé szí tõk 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let sze rint

1,5 g/l

Emul ge ált már tá sok 30 g/l

Kis ke res ke del mi ér té ke sí tés re szánt,
elõ cso ma golt fi nom pékáruk

10 g/kg
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Kis ke res ke del mi ér té ke sí tés re szánt,
elõ cso ma golt fo gyasz tás ra kész kelt
tészták

10 g/kg

Kis ke res ke del mi ér té ke sí tés re szánt,
elõ cso ma golt fo gyasz tás ra kész rizs

10 g/kg

Kis ke res ke del mi ér té ke sí tés re szánt,
elõ cso ma golt fel dol go zott bur go nya- és
rizs ter mé kek (be le ért ve a fa gyasz tott,
gyors fa gyasz tott, hû tött és szárított
termékeket)

10 g/kg

Sû rí tett, fa gyasz tott és gyors fa gyasz tott
to jás ké szít mé nyek, tojáspor

10 g/kg

Zse lés édes sé gek a zse lés mi ni csé szék
ki vé te lé vel

10 g/kg”

d) Az E 468 sor ban a ,,Szi lárd – az ét rend-ki egé szí tõk rõl  szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let sze rin ti – ét -
rend-ki egé szí tõk” sza vak he lyé be a „Szi lárd ét rend-ki egé szí tõk a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let szerint” szavak
lépnek;

e) Az E 338–E 452 so rok ban az ,,Ét rend-ki egé szí tõk” sza vak he lyé be a „Szi lárd ét rend-ki egé szí tõk a 37/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let sze rint” szavak lépnek;

f) Az E 405 sor ban a ,,Kü lön le ges táp lál ko zá si cé lok ra ké szí tett élel mi sze rek, test tö meg-sza bá lyo zó élel mi sze rek, ame lyek
a tel jes napi ét ren det vagy egy sze ri ét ke zést he lyet te sí te nek” sza vak he lyé be, az E 416, E 432-E 436, E 475 so rok ban a „Di é tás
ét rend-ki egé szí tõk” sza vak he lyé be, az E 473-E 474, E 491-E 495, E 551-E 559 so rok ban az ,,Ét rend-ki egé szí tõk” sza vak
 helyébe, az E 901-E 904 so rok ban az ,,A 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let sze rin ti ét rend-ki egé szí tõk” sza vak he lyé be
a „Szi lárd ét rend-ki egé szí tõk a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let sze rint” sza vak lép nek;

g) Az E 1201 és az E 1202 so rá ban az ,,Ét rend-ki egé szí tõk, tab let tá zott és dra zsé zott for má ban” szö veg ki egé szül
„a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let sze rint” szavakkal;

h) Az E 405 sor ban az ,,Ét rend-ki egé szí tõk”, to váb bá az E 432-E 436, E 473-E 474, E 475, E 477, E 481-E 482, E 491-
 E 495 so rok ban az ,,A 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM ren de let sze rin ti csök ken tett ener gia tar tal mú élel mi sze rek” sza vak he lyé be
a „24/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let sze rin ti spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek” sza vak lép nek;

i) Az E 1505-E 1520 so rok he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„E 1505 Tri etil-cit rát Aro mák 3 g/kg az összes for rás ból, a fo gyasz tás ra kész vagy a
gyár tó út mu ta tá sa i nak meg fele lõen el ké szí tett
élel mi szer ben egye di leg vagy ke ver ten.
Ita lok ban – a krém li kõ rök ki vé te lé vel az E 1520
maximális szintje 1 g/l”

E 1517 Gli ce ril-di ace tát
(dia ce tin)

E 1518 Gli ce ril-tri ace tát
(tri a ce tin)

E 1520 Pro pán-1,2-di ol
(pro pi lén gli kol)

j) A táb lá zat a kö vet ke zõ so rok kal egé szül ki:

„E 1204 Pul lu lán A 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let ben
meg ha tá ro zott kap szu la és tab let ta for má jú
ét rend-ki egé szí tõk ben

GMP

Le he let fris sí tõ apró édes sé gek film
for má já ban

GMP

E 1452 Ke mé nyí tõ-alu mí ni um-
ok te nil-szuk ci nát

a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let ben
meg ha tá ro zott ét rend-ki egé szí tõ kap szu lá zott 
vi ta min ké szít mé nyek

35 g/kg az
ét rend-ki egé szí tõ ben”
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5. Az 5. szá mú mel lék let a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) Az E 967 sor után a táb lá zat a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„E 968 Erit rit”

b) Az E 466 sor után a táb lá zat a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„E 462 Etil-cel lu lóz”

c) Az E 551 és az E 552 sor har ma dik osz lo pa a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„E 551 ese té ben: az E 171- ti tán-di oxid ban és az E 172 vas-oxi dok ban és vas-hid ro xi dok ban (max. 90% a pig ment hez

ké pest).”

6. A 6. szá mú mel lék let a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) A be ve ze tõ meg jegy zés 1., 2. és 3. be kez dé sé ben az „el vá lasz tá si éte lei” sza vak he lyé be a „fel dol go zott ga bo na -
ala pú élel mi sze rek és bé bi éte lek” sza vak lép nek.

b) A 3. rész ben a cím ben az E 170–E 526, az E 500, az E 501, az E 503, az E 338,  E 410–E 440 az  E 1404–E 1450 és
az E1451 so rok ban az „el vá lasz tá si éte lek” sza vak he lyé be a „fel dol go zott ga bo na ala pú élel mi sze rek és bé bi éte lek” sza -
vak lép nek.

c) A 4. rész E 472 c) sora után az aláb bi sor íran dó be:

„E 473 Zsír sa vak sza cha róz ész te rei 120 mg/l Hid ro li zált fe hér jé ket, pep ti de ket és
ami no sa va kat tar tal ma zó termékek”

2. szá mú mel lék let az 1-2-2006/52 szá mú elõ íráshoz

Az 1-2-94/35 szá mú elõ írás mel lék le te a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) Az E 420–E 497 sor elsõ osz lo pa az „E 968” szö veg gel egé szül ki.
b) Az E 420–E 497 sor má so dik osz lo pa az „erit rit” szó val egé szül ki.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM ren de let mel lék le té nek 67. sor szá mú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1-2-2006/128 számú elõ írás

Az élelmiszerekben használható édesítõszerek tisztasági követelményeinek
megállapításáról  szóló 1-2-95/31 elõ írás módosításáról és helyesbítésérõl

1.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv nek az élel mi sze rek ben hasz nál ha tó éde sí tõ sze rek tisz ta sá gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló
1-2-95/31 szá mú elõ írásának (a továb biak ban: 1-2-95/31 szá mú elõ írás) mel lék le te ezen elõ írás mel lék le té nek meg fele -
lõen mó do sul.

2.  §

Ez az elõ írás 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

3.  §

Ez az elõ írás az élel mi sze rek ben hasz nál ha tó éde sí tõ sze rek kü lön le ges tisz ta sá gi kö ve tel mé nye i nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 95/31/EK irány el vé nek mó do sí tá sá ról és he lyes bí té sé rõl  szóló, 2006. de cem ber 8-i 2006/128/EK bi zott sá gi irány -
elv nek való meg fe le lést szol gál ja.
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Mel lék let az 1-2-2006/128 szá mú elõ íráshoz

Az 1-2-95/31 szá mú elõ írás mel lék le te a kö vet ke zõ kép pen mó do sul és ke rül he lyes bí tés re:

1. A mel lék let az E 968 eri tri tol ra vo nat ko zó an a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki az E 967 xi lit után:

,,E 968 ERITRIT

Szi no ni mák me zo-erit rit, tet ra hid ro xi bu tán, erit rit.

Jel lem zés Biz ton sá gos és meg fe le lõ, élel mi szer-mi nõ sé gû oz mo fil élesz tõk 
– pl. Mo ni li el la pol li nis vagy Tri chos po ro no i des me ga chi len sis –
se gít sé gé vel szén hid rát for rás er jesz té sé vel, azt köve tõen pe dig tisztítással
és szárítással nyert anyag.

 Ké mi ai név 1,2,3,4-bu tán tet ra ol

 EINECS* 205–737–3

 Összeg kép let C4H10O4

 Mo le ku la tö meg 122,12

 Tar ta lom Leg alább 99%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

Le írás Fe hér, szag ta lan, nem hig rosz kó pi kus, hõ sta bil kris tá lyok a sza cha róz 
kb. 60–80%-os édes sé gé vel.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben tö ké le te sen, eta nol ban kis mér ték ben, di etil-éter ben egy ál ta lán nem
oldódik.

 B. Ol va dás pont-tar to mány 119–123 °C

Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 0,2% (70 °C, hat óra, vá ku um ex szik ká tor ban).

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,1%.

 Re du ká ló anya gok Leg fel jebb 0,3%, D-glü kóz ban ki fe jez ve.

 Ri bi tol és gli ce rin Leg fel jebb 0,1%.

 Ólom Leg fel jebb 0,5 mg/kg.”

* Eu ro pe an in ven to ry of exis ting com mer ci al che mi cal subs tan ces (Eu ró pai ke res ke del mi for ga lom ban lévõ ké mi ai anyagok adat tá ra).

2. Az E 954 sza cha rin ra, va la mint Na-, K- és Ca-só i ra vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,E 954 SZACHARIN, VALAMINT ANNAK
NÁTRIUM-, KÁLIUM- ÉS KALCIUM-SÓI

(I) SZACHARIN

Jel lem zés

 Ké mi ai név 3-oxo-2,3-di hid ro-ben zo[d]izo ti a zol-1,1-di o xid

 EINECS 201–321–0

 Összeg kép let C7H5NO3S

 Re la tív mo le ku la tö meg 183,18

 Tar ta lom Leg alább 99% és leg fel jebb 101% C7H5NO3S, szá raz anyag ra
vo nat koz tat va.

Le írás Fe hér kris tá lyok vagy fe hér, kris tá lyos por, szag ta lan vagy
gyen gén aro más il la tú, édes ízû, még a na gyon híg ol da tai is. 
Kb. 300–500-szor éde sebb a szacharóznál.

Azo no sí tás

 Old ha tó ság Víz ben kis mér ték ben ol dó dik, lú gos ol da tok ban ol dó dik, eta nol ban 
mér sé kel ten oldódik.
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Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 1% (105 °C, két óra).

 Ol va dás pont-tar to mány 226–230 °C

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,2%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ben zoe sav és sza li cil sav Elõ zõ leg öt csepp ecet sav val meg sa va nyí tott, 10 ml 1:20 ará nyú
ol dat hoz kell vas-klo rid kb. egy mó los vi zes ol da tá ból há rom
csep pet adni. Csa pa dék vagy lila el szí ne zõ dés nem jelenik meg.

 o-To lu ol-szul fon amid Leg fel jebb 10 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 p-To lu ol-szul fon amid Leg fel jebb 10 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ben zoe sav-p-szul fon amid Leg fel jebb 25 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Könnyen el sze ne sít he tõ anya gok Nin cse nek je len.

 Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Sze lén Leg fel jebb 30 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

(II) SZACHARIN-NÁTRIUM SÓJA

Szi no ni mák Nát ri um-sza cha rin, nát ri um-sza cha ri nát.

Jel lem zés

 Ké mi ai név nát ri um-o-ben zo szul fi mid, 
a 2,3-di hid ro-3-oxo benz-izo szul fo-na zol nát ri um só ja,
oxo benz-izo szul fo na zol, 1,2-benz-izot ia zo lin-3-on-1,1-di o xid
nátriumsó-dihidrát

 EINECS 204–886–1

 Összeg kép let C7H4NNaO3S · 2H2O

 Re la tív mo le ku la tö meg 241,19

 Tar ta lom Leg alább 99% és leg fel jebb 101% C7H4NNaO3S, szá raz anyag ra
vo nat koz tat va.

Le írás Fe hér kris tá lyok vagy fe hér, kris tá lyos, mál ló por; szag ta lan vagy
gyen ge il la tú, na gyon édes, még a na gyon híg ol da tai is. 
Kb. 300–500-szor éde sebb a sza cha róz híg oldatainál.

Azo no sí tás

 Old ha tó ság Víz ben tö ké le te sen ol dó dik, eta nol ban mér sé kel ten oldódik.

Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 15% (120 °C, négy óra).

 Ben zoe sav és sza li cil sav Elõ zõ leg öt csepp ecet sav val el sa va sí tott, 10 ml 1:20 ará nyú
ol dat hoz kell vas-klo rid kb. egy mó los vi zes ol da tá ból há rom
csep pet adni. Csa pa dék vagy lila el szí ne zõ dés nem jelenik meg.

 o-To lu ol-szul fon amid Leg fel jebb 10 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 p-To lu ol-szul fon amid Leg fel jebb 10 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ben zoe sav-p-szul fon amid Leg fel jebb 25 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Könnyen el sze ne sít he tõ anya gok Nin cse nek je len.

 Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Sze lén Leg fel jebb 30 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.
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(III) SZACHARIN KALCIUM SÓJA

Szi no ni mák Kal ci um-sza cha rin, kal ci um-sza cha ri nát

Jel lem zés

 Ké mi ai név kal ci um-o-ben zo szul fi mid, a
2,3-di hid ro-3-oxo benz-izo szul fo-na zol kal ci um só ja,
1,2-benz-izo ti a zo lin-3-on-1,1-di o xid, kal-ci um só-hid rát (2:7)

 EINECS 229–349–0

 Összeg kép let C14H8CaN2O6S2 · 31/2H2O

 Re la tív mo le ku la tö meg 467,48

 Tar ta lom Leg alább 95% C14H8CaN2O6S2, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

Le írás Fe hér kris tá lyok vagy fe hér, kris tá lyos por; szag ta lan vagy gyen ge
il la tú, és na gyon édes, még a na gyon híg ol da tai is. 
Kb. 300–500-szor éde sebb a sza cha róz híg oldatainál.

Azo no sí tás

 Old ha tó ság Víz ben tö ké le te sen ol dó dik, eta nol ban ol dó dik.

Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 13,5% (120 °C, négy óra).

 Ben zoe sav és sza li cil sav Elõ zõ leg öt csepp ecet sav val el sa va sí tott, 10 ml 1:20 ará nyú
ol dat hoz kell vas-klo rid kb. egy mó los vi zes ol da tá ból há rom
csep pet adni. Csa pa dék vagy lila el szí ne zõ dés nem jelenik meg.

 o-To lu ol-szul fon amid Leg fel jebb 10 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 p-To lu ol-szul fon amid Leg fel jebb 10 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ben zoe sav-p-szul fon amid Leg fel jebb 25 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Könnyen el sze ne sít he tõ anya gok Nin cse nek je len.

 Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Sze lén Leg fel jebb 30 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

(IV) SZACHARIN KÁLIUM SÓJA

Szi no ni mák Ká li um-sza cha rin, ká li um-sza cha ri nát.

Jel lem zés

 Ké mi ai név ká li um-o-ben zo szul fi mid, a 2,3-di hid ro-3-oxo benz-izo szul fo na zol
ká li um só ja, az 1,2-benz-izo ti a zo lin-3-on-1,1-di o xid-mo no hid rát
káliumsója

 EINECS

 Összeg kép let C7H4KNO3S · H2O

 Mo le ku la tö meg 239,77

 Tar ta lom Leg alább 99% és leg fel jebb 101% C7H4KNO3S, szá raz anyag ra
vo nat koz tat va.

Le írás Fe hér kris tá lyok vagy fe hér, kris tá lyos por; szag ta lan vagy gyen ge
il la tú, és na gyon édes, még a na gyon híg ol da tai is. Kb. 300–
500-szor éde sebb a sza cha róz híg oldatainál.

Azo no sí tás

 Old ha tó ság Víz ben tö ké le te sen ol dó dik, eta nol ban mér sé kel ten oldódik.
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Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 8% (120 °C, négy óra).

 Ben zoe sav és sza li cil sav Elõ zõ leg öt csepp ecet sav val el sa va sí tott, 10 ml 1:20 ará nyú
ol dat hoz kell vas-klo rid kb. egy mó los vi zes ol da tá ból há rom
csep pet adni. Csa pa dék vagy lila el szí ne zõ dés nem jelenik meg.

 o-To lu ol szul fon amid Leg fel jebb 10 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 p-To lu ol szul fon amid Leg fel jebb 10 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va

 Ben zoe sav-p-szul fon amid Leg fel jebb 25 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va

 Könnyen el sze ne sít he tõ anya gok Nin cse nek je len.

 Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Sze lén Leg fel jebb 30 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.”

3. Az E 955 szuk ra lóz ra vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„E 955 SZUKRALÓZ

Szi no ni mák 4,1’,6’-tri klór-ga lak to-szuk róz

Jel lem zés

 Ké mi ai név 1,6-dik lór-1,6-di de o xi-$-D-fruk to fu ra no zil-4-klór-
4-de o xi-"-D-ga lak to pi ra no zid

 EINECS 259–952–2

 Összeg kép let C12H19Cl3O8

 Mo le ku la tö meg 397,64

 Tar ta lom Leg alább 98% és leg fel jebb 102% C12H19Cl3O8, szá raz anyag ra
vo nat koz tat va.

Le írás Fe hér-tört fe hér, gya kor la ti lag szag ta lan kris tá lyos por.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben, me ta nol ban és eta nol ban tö ké le te sen ol dó dik.
Etil-ace tát ban kis mér ték ben oldódik.

 B. Inf ra vö rös ab szorp ció A min ta ká li um-bro mid disz per zi ó já nak inf ra vö rös spekt ru ma
re la tív ma xi mu mot mu tat a szuk ra lóz re fe ren cia min ta se gít sé gé vel
nyert re fe ren cia spekt rum ban kimutatott hullámszámok esetén.

 C. Vé kony ré teg-kro ma to grá fia A tesz tol dat ban a fõ folt Rf ér té ke ugyan annyi, mint az egyéb
kló ro zott di sza cha ri dok vizs gá la tá ban re fe ren ci át je len tõ 
„A” stan dard ol da té. Ezt a stan dard ol da tot 10 ml me ta nol ban 
1,0 g szuk ra lóz re fe ren cia min ta feloldásával nyerik.

 D. Faj la gos for ga tó ké pes ség [ ]a
D

20
 = +84,0° és +87,5° kö zött, szá raz anyag ra szá mít va 

(10 ve gyes szá za lé kos oldat).

Tisz ta ság

 Víz Leg fel jebb 2,0% (Karl Fis cher-mód szer).

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,7%.

 Egyéb kló ro zott di sza ha ri dok Leg fel jebb 0,5%.

 Kló ro zott mo no sza ha ri dok Leg fel jebb 0,1%.

 Tri fe nil fosz fin-oxid Leg fel jebb 150 mg/kg.

 Me ta nol Leg fel jebb 0,1%.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg.”
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4. Az E 962 asz par tám-ace szul fám sóra vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,E 962 ASZPARTÁM-ACESZULFÁM SÓ

Szi no ni mák Asz par tám-ace szul fám.
Asz par tám-ace szul fám só.

Jel lem zés A só asz par tám és K-ace szul fám meg kö ze lí tõ leg 2:1 ará nyú (m/m), 
sa vas pH-jú ol da tá nak a kris tá lyo so dás be kö vet kez té ig tar tó
fel me le gí té sé vel ké szül. A ká li u mot és a ned ves sé get el tá vo lít juk.
A ter mék szilárdabb, mint önmagában az aszpartám.

 Ké mi ai név az L-fe ni la la nil-2-me til-L-"-asz pa ra gin sav
6-me til-1,2,3-oxa ti a zin-4(3H)-on-2,2-di o xid só ja

 Összeg kép let C18H23O9N3S

 Mo le ku la tö meg 457,46

 Tar ta lom 63,0%–66,0% asz par tám (szá raz anyag) és 34,0%–37,0%
ace szul fám (sav for má ban, szá raz anyag ra vo nat koz tat va).

Le írás Fe hér, szag ta lan kris tá lyos por.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben alig ol dó dik, eta nol ban gyen gén ol dó dik.

 B. Transz mit tan cia Víz ben 1 cm-es cel lá ban, 430 nm-en, meg fe le lõ
spekt ro fo to mé ter rel meg ha tá roz va – re fe ren ci a ként vi zet 
hasz nál va – az 1%-os ol dat transz mit tan ci á ja leg alább 0,95, ami
leg fel jebb kb. 0,022 abszorbanciával egyenértékû.

 C. Faj la gos for ga tó ké pes ség [ ]a
D

20
 = +14,5° és +16,5° kö zött.

100 ml han gya sav ban (15 N) 6,2 g kon cent rá ció mel lett, az ol dat
el ké szí té sé tõl szá mí tott 30 per cen be lül ha tá roz zuk meg. 
A szá mí tott faj la gos for ga tó ké pes sé get 0,646-tal oszt juk az
asz par tám-ace szul fám só asz par tám-tar tal má nak kiigazításához.

Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 0,5% (105 °C, 4 óra).

 5-Ben zil-3,6-di o xo-2-pi pe ra zin-ecet sav Leg fel jebb 0,5%.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg.”

5. Az E 965 (i) mal tit ra vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,E 965 (i) MALTIT

Szi no ni mák D-mal tit, hid ro gé ne zett mal tóz.

Jel lem zés

 Ké mi ai név (")-D-glü ko pi ra no zil-1,4-D-glu cit

 EINECS 209–567–0

 Összeg kép let C12H24O11

 Re la tív mo le ku la tö meg 344,31

 Tar ta lom Leg alább 98% D-mal tit tar ta lom, C12H24O11 szá raz anyag ra
vo nat koz tat va.

Le írás Édes ízû, fe hér, kris tá lyos por.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben na gyon jól, eta nol ban kis mér ték ben ol dó dik.

 B. Ol va dás pont-tar to mány 148–151 °C

 C. Faj la gos for ga tó ké pes ség [ ]a
D

20
 = +105,5° és +108,5° kö zött (5 ve gyes szá za lé kos ol dat)
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Tisz ta ság

 Víz Leg fel jebb 1% (Karl Fis cher-mód szer).

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,1%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Re du ká ló cuk rok Leg fel jebb 0,1%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Klo rid Leg fel jebb 50 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Szul fát Leg fel jebb 100 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Nik kel Leg fel jebb 2 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.”

6. Az E 965 (ii) mal tit szi rup ra vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,E 965 (ii) MALTITSZIRUP

Szi no ni mák Hid ro gé ne zett, nagy mal tóz tar tal mú glü kóz szi rup, hid ro gé ne zett
glükózszirup.

Jel lem zés Fõ leg mal ti tot tar tal ma zó elegy, amely ben a mal ti ton kí vül szor bit
és hid ro gé ne zett oli go- és po li sza cha ri dok ta lál ha tók. Nagy
mal tóz tar tal mú glü kóz szi rup ka ta li ti kus hid ro gé ne zé sé vel vagy
egyes össze te või hid ro gé ne zé sé vel, majd össze ke ve ré sé vel ál lít ják
elõ. Ke res ke del mi for ga lom ba szirupként, valamint szilárd
halmazállapotú termékként kerül.

 Tar ta lom Leg alább 99% az összes hid ro gé ne zett sza cha rid, szá raz anyag ra
vo nat koz tat va; és leg alább 50% a mal tit, szá raz anyag ra
vonatkoztatva.

Le írás Szín te len és szag ta lan, tisz ta visz kó zus fo lya dék vagy fe hér,
kris tá lyos massza.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben na gyon jól, eta nol ban kis mér ték ben ol dó dik.

 B. Vé kony ré teg-kro ma to grá fia Meg fe lel a teszt nek.

Tisz ta ság

 Víz Leg fel jebb 31% (Karl Fis cher-mód szer).

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,1%.

 Re du ká ló cuk rok Leg fel jebb 0,3% (glü kóz ban ki fe jez ve).

 Klo rid Leg fel jebb 50 mg/kg.

 Szul fát Leg fel jebb 100 mg/kg.

 Nik kel Leg fel jebb 2 mg/kg.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.”

7. Az E 966 lak tit ra vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,E 966 LAKTIT

Szi no ni mák lak tit, lak to zit, lak to bi o zit

Jel lem zés

 Ké mi ai név 4-O-$-D-ga lak to pi ra no zil-D-glu cit

 EINECS 209–566–5

 Összeg kép let C12H24O11

 Re la tív mo le ku la tö meg 344,32

 Tar ta lom Leg alább 95%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.
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Le írás Édes ízû, kris tá lyos por vagy szín te len ol dat. A kris tá lyos ter mé kek 
víz men tes, mo no hid rát és di hid rát for má ban fordulnak elõ.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben na gyon jól ol dó dik

 B. Faj la gos for ga tó ké pes ség [ ]a
D

20
 = 13° és +16° között, szá raz anyag ra szá mít va 

(10 ve gyes szá za lé kos vi zes oldat)

Tisz ta ság

 Víz Kris tá lyos ter mé kek; leg fel jebb 10,5% (Karl Fis cher-mód szer).

 Egyéb po li o lok Leg fel jebb 2,5%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Re du ká ló cuk rok Leg fel jebb 0,2%, glü kóz ban, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Klo rid Leg fel jebb 100 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Szul fát Leg fel jebb 200 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,1%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Nik kel Leg fel jebb 2 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.”

A ké mi ai ne vek ki ala kí tá sa és he lyes írá sa „A ma gyar ké mi ai el ne ve zés és he lyes írás sza bá lyai” címû so ro zat Szer vet len Ké mi ai Ne vez ék tan (Szer kesz tet te: 
Fo dor né Csá nyi Pi ros ka és Si mán di Lász ló,, Ma gyar Ké mi ku sok Egye sü le te, 1995) és az Út mu ta tó a szer ves ve gyü le tek IU PAC-ne vez ék ta ná hoz (Szer kesz tet -
te: Nyit rai Jó zsef és Nagy Jó zsef, Ma gyar Ké mi ku sok Egyesülete, 1998) könyveiben közölt szabályoknak felel meg.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM ren de let mel lék le té nek 68. sor szá mú elõ írá sa

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1-2-2006/129 számú elõírás

A szí ne zé ke ken és éde sí tõ sze re ken kí vü li egyéb élel mi szer-ada lék anya gok ra vo nat ko zó kü lön le ges tisz ta sá gi kö ve -
tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról szó ló 1-2-96/77 elõ írás módosításáról és helyesbítésérõl

1. §

A Ma gyar Élel mi szer könyv nek a szí ne zé ke ken és éde sí tõ sze re ken kí vü li egyéb élel mi szer-ada lék anya gok ra vo nat ko -
zó kü lön le ges tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról szó ló 1-2-96/77 szá mú elõ írá sá nak (a to váb bi ak ban: 1-2-96/77 
szá mú elõ írás) mel lék le te ezen elõírás mellékletének megfelelõen módosul.

2. §

Ez az elõ írás 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

3. §

Ez az elõ írás a szí ne zé ke ken és az éde sí tõ sze re ken kí vü li egyéb élel mi szer-ada lék anya gok ra vo nat ko zó kü lön le ges
tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról szó ló 96/77/EK irány elv mó do sí tá sá ról és he lyes bí té sé rõl szó ló 2006. de cem -
ber 8-i 2006/129/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.
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Mel lék let az 1-2-2006/129 szá mú elõ írás hoz

Az 1-2-96/77 szá mú elõ írás mel lék le te a kö vet ke zõ kép pen mó do sul és ke rül he lyes bí tés re:

1. Az E 216 pro pil-p-hid ro xi-ben zo át ra és az E 217 nát ri um-pro pil-p-hid ro xi-ben zo át ra vo nat ko zó ré sze ket törölni
kell.

2. Az E 307 al fa-to ko fe rol ra vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szöveg lép:

,,E 307 ALFA-TOKOFEROL

Szi no ni mák DL-"-to ko fe rol.

Jel lem zés

 Ké mi ai név DL-5,7,8-tri me til-to kol.

DL-2,5,7,8-tet ra me til-2-(4’,8’,12’-tri me til-tri de cil)-6-kro ma nol.

 EINECS* 233-466-0

 Összeg kép let C29H50O2

 Mo le ku la tö meg 430,71

 Tar ta lom Leg fel jebb 96%.

Le írás A hal vány sár gá tól a bo ros tyá nig vál to zó szí nû, majd nem szag ta lan,
tisz ta, visz kó zus olaj, amely le ve gõ vagy fény ha tá sá ra oxi dá ló dik és 
elsötétedik.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben nem ol dó dik, eta nol ban jól ol dó dik, éter rel ke ver he tõ.

 B. Spekt ro met ria Ab szo lút eta nol ban az ab szorp ció ma xi mum ér té ke kb. 292 nm.

Tisz ta ság

 Tö rés mu ta tó n D
20=1,503–1,507

 Faj la gos ab szorp ció E 1cm
1% eta nol ban E 1cm

1% (292 nm) 72–76

(0,01 g  200 ml ab szo lút eta nol ban).

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,1%.

 Faj la gos for ga tó ké pes ség [ ]a
D

25
 = 0°±0,05° (klo ro form 1:10 ará nyú ol da tá ban).

 Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg.”

* Eu ro pe an in ven to ry of exis ting com mer ci al che mi cal subs tan ces (Eu ró pai ke res ke del mi for ga lom ban lévõ ké mi ai anyagok adattára).

3. Az E 315 D-erit ro asz kor bin sav ra vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szöveg lép:

,,E 315 D-ERITROASZKORBINSAV

Szi no ni mák Izo asz kor bin sav.

D-ara bo-asz kor bin sav.

Jel lem zés

 Ké mi ai név D-erit ro hex-2-én sav-(-lak ton.
Izo asz kor bin sav.
D-izo-asz kor bin sav.

EINECS 201–928–0

 Összeg kép let C6H8O6

 Mo le ku la tö meg 176,13

 Tar ta lom Leg alább 98%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

2007/90. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6873



Le írás Fe hér tõl a hal vány sár gá ig vál to zó szí nû, kris tá lyos, szi lárd anyag,
amely fény ha tá sá ra fo ko za to san elsötétedik.

Azo no sí tás

 A. Ol va dás pont-tar to mány Kb. 164 °C és 172 °C kö zött le bom lás sal.

 B. Asz kor bin sav- és szín re ak ció teszt Po zi tív

Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 0,4%, csök ken tett nyo má son, szi li ka gé len 3 órán át
vég zett szá rí tást követõen.

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,3%.

 Faj la gos for ga tó ké pes ség az [ ]a
D

25
  ér ték 10 ve gyes%-os vi zes ol dat ese tén –16,5° és –18,0°

kö zött van.

 Oxa lát 1 g anyag nak 10 ml víz zel ké szí tett ol da tá hoz hoz zá kell adni 
2 csepp jég ece tet és 5 ml 10%-os kal ci um-ace tát ol da tot. Az
ol dat nak tisz tá nak kell maradnia.

 Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg.”

4. Az E 316 nát ri um-D-erit ro asz kor bát ra vo nat ko zó szö veg utá ni rész a kö vet ke zõ, E 319 ter ci er-bu til-hid ro xi-ki non -
ra (TBHQ) vo nat ko zó szöveggel egészül ki:

,,E 319 TERCIER-BUTIL-HIDROXI-
KINON (TBHQ)

Szi no ni mák TBHQ

Jel lem zés

 Ké mi ai név Terc-bu til-1,4-ben zol di ol.

2-(1,1-di me ti le til)-1,4-ben zol di ol.

 EINECS 217–752–2

 Összeg kép let C10H14O2

 Mo le ku la tö meg 166,22

 Tar ta lom Leg alább 99% C10H14O2-tar ta lom.

Le írás Fe hér szí nû, kris tá lyos, jel leg ze tes sza gú szi lárd anyag.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Gya kor la ti lag nem ol dó dik víz ben. Eta nol ban ol dó dik.

 B. Ol va dás pont Leg alább 126,5 °C.

 C. Fe nol ve gyü le tek 5 mg min tát kell fel ol da ni 10 ml me ta nol ban, és eh hez hoz zá kell
adni 10,5 ml di me til-amin-ol da tot (1:4). Vö rös tõl ró zsa szí nig ter je dõ 
szín keletkezik.

Tisz ta ság

 Ter ci er-bu til-p-ben zo ki non Leg fel jebb 0,2%.

 2,5-di-ter ci er-bu til hid ro xi-ki non Leg fel jebb 0,2%.

 Hid ro xi ki non Leg fel jebb 0,1%.

 To lu ol Leg fel jebb 25 mg/kg.

 Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg.”
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5. Az E 415 Xan tán gu mi ra vo nat ko zó szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szöveg lép:

,,E 415 XANTÁNGUMI

Jel lem zés A xan tán gu mi nagy mo le ku la tö me gû po li sza cha rid, ame lyet
va la mely szén hid rát nak a Xant ho mo nas cam pest ris ter mé sze tes
tör zse i vel vég zett tisz ta kul tú rá jú fer men tá ci ó já val ál lí ta nak elõ,
majd eta nol lal vagy pro pán-2-ol lal tör té nõ ki vo nás sal tisz tít ják, ezt
kö ve tõ en szá rít ják és meg õr lik. Do mi náns he xóz egy ség ként
D-glü kózt és D-man nózt tar tal maz, D-glü ku ron sav val és
pi ro szõ lõ sav val együtt, el ké szí té se nátrium-, kálium- vagy
kalciumsó formájában történik. Oldatai semlegesek.

 Mo le ku la tö meg Kb. 1 000 000

 EINECS 234-394-2

 Tar ta lom Szá raz anyag ra vo nat koz tat va leg alább 4,2% és leg fel jebb 5% CO2-t
ké pez, ami 91% és 108% kö zöt ti xan tán gu mi-tar ta lom nak felel meg.

Le írás Krém szí nû por.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben ol dó dik. Eta nol ban nem ol dó dik.

Tisz ta ság

Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 15% (105 °C, 2,5 óra).

Összes hamu Leg fel jebb 16%, 105 °C-on tör té nõ négy órás szá rí tást kö ve tõ en 
650 °C-on, szá raz anyag ra meg ha tá roz va.

Pi ru vin sav Leg fel jebb 1,5%.

Nit ro gén Leg fel jebb 1,5%.

Eta nol és pro pan-2-ol Leg fel jebb 500 mg/kg egye di leg vagy ke ver ten.

Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg

Összes élõ csí ra szá ma Leg fel jebb 5000 te lep kép zõ egy ség/gramm.

Élesz tõ és pe nész gom bák Leg fel jebb 300 te lep kép zõ egy ség/gramm.

E. coli Nincs je len 5 g-ban.

Sal mo nel la spp. Nincs je len 10 g-ban.

Xan to mo nas cam pest ris Nin cse nek csí ra ké pes sej tek 1 grammban.”

6. Az E 425(ii) kon jac glü ko man nán utá ni rész a kö vet ke zõ, az E 426 szó ja-he mi cel lu lóz ra vo nat ko zó szö veg gel
egészül ki:

,,E 426 SZÓJA-HEMICELLULÓZ

Szi no ni mák

Jel lem zés A szó ja-he mi cel lu lóz fi no mí tott, víz ben ol dó dó po li sza cha rid,
ame lyet a ter mé sze tes szó ja bab rost já ból nyer nek for ró vi zes
extrakció segítségével.

 Ké mi ai név Víz ben ol dó dó szó ja-po li sza cha ri dok.

Víz ben ol dó dó szó ja rost.

 Tar ta lom Leg alább 74% szén hid rát.

Le írás Fo lyé kony, por lasz tá sos szá rí tás sal elõ ál lí tott fe hér por.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság For ró és hi deg víz ben ol dó dik gél kép zõ dés nél kül.

 1%-os ol dat pH-ér té ke 5,5±1,5

 B. 10%-os ol dat visz ko zi tá sa Leg fel jebb 200 mPa.s.
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Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 7% (105 °C, 4 óra).

 Fe hér je Leg fel jebb 14%.

 Összes hamu Leg fel jebb 9,5% (600 °C, 4 óra).

 Ar zén Leg fel jebb 2 mg/kg.

 Ólom Leg fel jebb 5 mg/kg.

 Hi gany Leg fel jebb 1 mg/kg.

 Kad mi um Leg fel jebb 1 mg/kg.

 Nor mál csí ra szám Leg fel jebb 3000 te lep kép zõ egy ség/gramm.

 Élesz tõ és pe nész gom bák Leg fel jebb 100 te lep kép zõ egy ség/gramm.

 E. coli Nincs je len 10 g-ban.”

7. Az E 461 me til-cel lu lóz utá ni rész a kö vet ke zõ, az E 462 etil-cel lu lóz ra vo nat ko zó szö veg gel egészül ki:

,,E 462 ETIL-CELLULÓZ

Szi no ni mák Cel lu lóz-etil-éter.

Jel lem zés Az etil-cel lu lózt köz vet le nül a ros tos nö vé nyi anyag ból nye rik, és
rész ben etil cso port tal éterezik.

 Ké mi ai név Cel lu lóz etil-éter.

 Összeg kép let A po li me rek az aláb bi ál ta lá nos kép let tel ren del ke zõ,
szubsz ti tu en se ket tar tal ma zó glü kóz-an hid rid egy sé ge ket
tartalmazzák:

C6H7O2(OR1)(OR2) ahol R1 és R2 a kö vet ke zõk 
bár me lyi ke le het:

– H

– CH2CH3

 Tar ta lom Leg alább 44% és leg fel jebb 50% eto xi cso port-tar ta lom (-OC2H5)
szá raz anyag ra vo nat koz tat va (leg alább 2,6-eto xi cso port
an hid rog lü kóz egységenként).

Le írás Kis mér ték ben hig rosz kó pi kus, fe hér tõl tört fe hé rig ter je dõ szí nû,
szag ta lan, íztelen por.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Gya kor la ti lag nem ol dó dik víz ben, gli ce rin ben  és
pro pán-1,2-di ol ban, de az eto xi tar ta lom tól füg gõ en vál to zó
mennyi ség ben ol dó dik bi zo nyos szer ves ol dó sze rek ben. A
leg fel jebb 46-48% eto xi cso por tot tar tal ma zó etil-cel lu lóz jól ol dó dik 
tet ra hid ro fu rán ban, me til ace tát ban, klo ro form ban és aro más
szén hid ro gén ele gyek ben. A leg alább 46-48% eto xi cso por tot
tar tal ma zó etil-cel lu lóz jól oldódik etanolban, metanolban,
toluolban, kloroformban és etilacetátban.

 B. Film kép zõ dé si vizs gá lat 5 g min tát kell fel ol da ni 95 g 80:20 m/m%-os to lu ol-eta nol
elegy ben. Tisz ta, sta bil, eny hén sár gás ol dat ke let ke zik.
Csep pent sen né hány ml ol da tot egy üveg lap ra, és pá ro log tas sa el.
Vas tag, ke mény, fo lya ma tos, tisz ta cel lu lóz film keletkezik. A film
éghetõ.

Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 3% (105 °C, 2 óra).

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,4%.
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 1%-os kol lo id ol dat pH-ér té ke Lak musz pa pí ron sem le ges.

 Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg.

 Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg.

 Hi gany Leg fel jebb 1 mg/kg.

 Kad mi um Leg fel jebb 1 mg/kg.”

8. Az E 472c zsír sa vak mo no- és di gli ce rid je i nek cit rom sav ész te re i rõl szó ló szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szöveg lép:

,,E 472c ZSÍRSAVAK MONO- 
ÉS DIGLICERIDJEINEK CITROMSAV
ÉSZTEREI

Szi no ni mák Cit rem.

A mo no- és di gli ce ri dek cit rom sav ész te rei.

Cit rog li ce ri dek.

A zsír sa vak mo no- és di gli ce rid jei cit rom sav val észt erez ve.

Jel lem zés A gli ce rin ét ola jok ban és ét ke zé si zsí rok ban ta lál ha tó cit rom- és
zsír sa vas ész te rei. Kis mennyi sé gû sza bad gli ce rint, sza bad
zsír sa vat, sza bad cit rom sa vat és sza bad gli ce ri de ket
tar tal maz hat nak. Nát ri um-hid ro xid dal vagy ká li um-hid ro xid dal
részben vagy teljesen semlegesíthetõk.

Le írás Sár gás vagy vi lá gos bar na szí nû fo lya dék tól vi a szos szi lárd anya gig
vagy fé lig szi lárd anya gig váltakoznak.

Azo no sí tás

 A. Po zi tív gli ce rin-, zsír sav- és
cit rom sav teszt

 B. Old ha tó ság Hi deg víz ben nem ol dó dik.

For ró víz ben disz per gál ha tó.

Olaj ban és zsír ban ol dó dik.

Hi deg eta nol ban nem ol dó dik.

Tisz ta ság

 Cit rom- és zsír sa vak tól el té rõ, egyéb sa vak Nem mu tat ha tó ki.

 Sza bad gli ce rin Leg fel jebb 2%.

 Összes gli ce rin Leg alább 8% és leg fel jebb 33%.

 Összes cit rom sav Leg alább 13% és leg fel jebb 50%.

 Szul fát ha mu (800±25 °C hõ mér sék le ten
meg ha tá roz va)

Nem sem le ge sí tett ter mé kek: leg fel jebb 0,5%.

Rész ben vagy tel je sen sem le ge sí tett ter mé kek: leg fel jebb 10%.

 Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg.

 Sza bad zsír sa vak Leg fel jebb 3% (olaj sav ban ki fe jez ve).

A tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek olyan ada lék anyag ra vo nat koz nak, amely nem tar tal maz zsír sav nát ri um- ká li um- és kal -
ciumsót, bár ezen anya gok meg en ge dett ma xi má lis elõ for du lá si szint je 6% (nát ri um ole át ban ki fe jez ve).”
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9. Az E 559 alu mí ni um-szi li kát ra (ka o lin) vo nat ko zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,E 559 ALUMÍNIUM-SZILIKÁT
(KAOLIN)

Szi no ni mák Ka o lin, könnyû vagy ne héz.

Jel lem zés A vi zes alu mí ni um-szi li kát (ka o lin) tisz tí tott, fe hér min tá zó anyag,
ka o li nit bõl, ká li um-alu mí ni um-szi li kát ból, föld pát ból és kvarc ból
álló agyag. A fel dol go zás kor nem sza bad víz men te sí tést vé gez ni. 
Az alu mí ni um-szi li kát elõ ál lí tá sa kor hasz nált nyers ka o lin tar tal mú
agyag di oxin tar tal ma nem ve szé lyez tet he ti az em be ri egészséget, és
alkalmasnak kell lennie emberi fogyasztásra.

 EINECS 215–286–4 (ka o li nit)

 Összeg kép let Al2Si2O5(OH)4 (ka o li nit)

 Mo le ku la tö meg 264

 Tar ta lom Leg alább 90% (a szi li kát és az alu mi nát össze ge, he ví tés után).

Szi li kát (SiO2)  45% és 55% kö zött.

Alu mi nát (Al2O3)  30% és 39% kö zött.

Le írás Fi nom, fe hér vagy szür kés fe hér, zsí ros por. A ka o lin a
ka o li nit pely hek hal ma za i ból vagy az ön ál ló hat szög le tû pely hek
vé let len sze rû en ori en tált laza halmazaiból áll.

Azo no sí tás

 A. Alu mi nát- és szi li kát teszt Po zi tív

 B. Rönt gen diff rak ció Jel leg ze tes csú csok  7,18 / 3,58 / 2,38 / 1,78 C.

 C. Inf ra vö rös ab szorp ció Csú csok 3700 és 3620 cm-1.

Tisz ta ság

 He ví té si vesz te ség 10% és 14% kö zött (1000°C, tö meg ál lan dó sá gig).

 Víz ben ol dó dó anyag Leg fel jebb 0,3%.

 Sav ban ol dó dó anyag Leg fel jebb 2%.

 Vas Leg fel jebb 5%.

 Ká li um-oxid (K2O) Leg fel jebb 5%.

 Szén Leg fel jebb 0,5%.

 Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg.

 Ólom Leg fel jebb 5 mg/kg.

 Hi gany Leg fel jebb 1 mg/kg.”

10. Az E 578 kal ci um-glü ko nát utá ni szö veg a kö vet ke zõ, az E 586  4-he xil-re zor cin ra vo nat ko zó szö veg gel egé szül ki:

,,E 586  4-HEXIL-REZORCIN

Szi no ni mák 4-he xil-1,3-ben zol di ol.

He xil re zor cin.

Jel lem zés

 Ké mi ai név 4-he xil re zor cin.

 EINECS 205-257-4

 Összeg kép let C12H18O2

 Mo le ku la tö meg 197,24

 Tar ta lom Leg fel jebb 98,0%, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.
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Le írás Fe hér por.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Jól ol dó dik éter ben és ace ton ban, rosszul ol dó dik víz ben.

 B. Sa lét rom sav-vizs gá lat A min ta 1 ml te lí tett ol da tá hoz kell 1 ml sa lét rom sa vat hoz zá ad ni.
Az ol dat hal vány vö rös szí nû re változik.

 C. Bróm vizs gá lat A min ta 1 ml te lí tett ol da tá hoz kell 1 ml bróm tesz tol da tot
hoz zá ad ni. Sár ga, pely hes anyag csa pó dik ki, az ol dat sár ga színûvé
válik.

 D. Ol va dás pont-tar to mány 62-67 °C.

Tisz ta ság

 Sa vas ság Leg fel jebb 0,05%.

 Szul fát ha mu Leg fel jebb 0,1%.

 Re zor cin és más fe no lok Pár per cig össze kell ke ver ni 1 g min tát 50 ml víz zel, majd le szûr ni
azt, ez után a szûr let hez 3 csepp vas klo rid tesz tol da tot kell
hoz zá ad ni. Az ol dat nem vál toz hat vö rös vagy kék színûre.

 Nik kel Leg fel jebb 2 mg/kg.

 Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg.

 Hi gany Leg fel jebb 3 mg/kg.”

11. Az E 1200 po li dext róz utá ni szö veg a kö vet ke zõ, az E 1204 pul lu lán ra vo nat ko zó szö veg gel egészül ki:

,,E 1204 PULLULÁN

Jel lem zés Egye nes lán cú, sem le ges glü kán, mely el sõ sor ban -1,6 gli ko zi dos
kö tés ál tal össze kap csolt mal tot ri óz egy sé gek bõl áll. A pul lu lánt
élel mi szer-mi nõ sé gû hid ro li zált ke mé nyí tõ fer men tá ci ó já val ál lít ják
elõ, az Au re o ba si di um pul lu lans nem mér ge zõ ke mé nyí tõ jé nek
fel hasz ná lá sá val. A fer men tá ció be fe je zé se után a gom ba sej te ket
mik ro szû rés sel tá vo lít ják el, a szûr le tet hõ ke ze lés sel ste ri li zál ják,
majd a pig men te ket és egyéb szennyezõdéseket adszorpciós és
ioncsere kromatográfiával segítségével távolítják el.

 EINECS 232-945-1

 Összeg kép let (C6H10O5)x

 Tar ta lom Leg fel jebb 90% glü kán, szá raz anyag ra vo nat koz tat va.

Le írás Fe hér tõl a tört fe hé rig vál to zó szí nû, szag ta lan por.

Azo no sí tás

 A. Old ha tó ság Víz ben ol dó dik, eta nol ban gya kor la ti lag nem ol dó dik.

 B. 10%-os ol dat pH-ér té ke 5,0-7,0

 C. Csa pa dék kép zés a 600-as 
       po li eti lén gli kol lal

2 ml 600-as po li eti lén-gli kolt kell 10 ml 2%-os pul lu lán vi zes
ol dat hoz adni. Fe hér csa pa dék képzõdik.

 D. Pul lu la náz se gít sé gé vel tör té nõ
      de po li me ri zá ció

Ké szít sen elõ két, egyen ként 10 ml-es, 10%-os pul lu lán ol da tot
tar tal ma zó kém csö vet. Tölt sön az egyik kém csõ be 0,1 ml,
10 egy ség/g ak ti vi tá sú pul lu la náz ol da tot, a má sik kém csõ be
0,1 ml vi zet. Az ol dat 20 per cig tar tó, kb. 25 °C mel lett tör té nõ
in ku bá ci ó ját köve tõen a pul lu la náz zal ke zelt ol dat visz ko zi tá sa
lé nye ge sen kisebb lesz, mint a kezeletlen oldaté.
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Tisz ta ság

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 6% (90 °C és leg fel jebb 50 Hgmm nyo má son, 6 óra
alatt).

 Mo no-, di- és oli go sza cha ri dok Leg fel jebb 10% (glü kóz ban ki fe jez ve).

 Visz ko zi tás 100-180 mm2/s (10 m/m%-os vi zes ol dat ese tén 30 °C mel lett).

 Ólom Leg fel jebb 1 mg/kg.

 Élesz tõ- és pe nész gom bák Leg fel jebb 100 te lep kép zõ egy ség/gramm.

 Ko li for mok Nin cse nek je len 25 g-ban.

 Szal mo nel la Nincs je len 25 g-ban.”

12. Az E 1451 ace ti le zett oxi dált ke mé nyí tõ utá ni szö veg a kö vet ke zõ, az E 1452 ke mé nyí tõ-alu mí ni um-ok te -
nil-szuk ci nát ra vo nat ko zó szöveggel egészül ki:

,,E 1452 KEMÉNYÍTÕ-ALUMÍNIUM-
OKTENIL-SZUKCINÁT

Szi no ni mák SAOS

Jel lem zés A ke mé nyí tõ-alu mí ni um-ok te nil-szuk ci nát olyan ke mé nyí tõ,
ame lyet ok te nil bo ros tyán kõ sav-an hid rid del észt erez tek, 
és alu mí ni um szul fát tal kezeltek.

Le írás Fe hér vagy tört fe hér por vagy szem csék tö me ge vagy (ha
elõ zse la ti ni zált) pely hek tö me ge, amorf por vagy dur va szem csék
tömege.

Azo no sí tás

 A. Mik rosz kop vizs gá lat tal Ha nem elõ zse la ti ni zált

 B. Jód fes tés (sö tét kék tõl  vi lá gos vö rö sig
   ter je dõ szín) Pozitív

Tisz ta ság

 (va la mennyi ér ték szá raz anyag ra vonatkozik
    a szárítási veszteség kivételével)

 Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 21%.

 Ok te nil szuk ci nil cso por tok Leg fel jebb 3%.

 Ok te nil bo ros tyán kõ sav-ma ra dék Leg fel jebb 0,3%.

 Kén-di oxid Leg fel jebb 50 mg/kg mó do sí tott ga bo na ke mé nyí tõk esetében.

Leg fel jebb 10 mg/kg egyéb mó do sí tott ke mé nyí tõk ese té ben, ki vé ve 
el té rõ ren del ke zés esetén.

 Ar zén Leg fel jebb 1 mg/kg.

 Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg.

 Hi gany Leg fel jebb 0,1 mg/kg.

 Alu mi ni um Leg fel jebb 0,3%.”

A ké mi ai ne vek ki ala kí tá sa és he lyes írá sa „A ma gyar ké mi ai el ne ve zés és he lyes írás sza bá lyai” címû so ro zat Szer vet len Ké mi ai Ne vez ék tan (Szer kesz tet te: 
Fo dor né Csá nyi Pi ros ka és Si mán di Lász ló, Ma gyar Ké mi ku sok Egye sü le te, 1995) és az Út mu ta tó a szer ves ve gyü le tek IU PAC-ne vez ék ta ná hoz (Szer kesz tet -
te: Nyit rai Jó zsef és Nagy Jó zsef, Ma gyar Ké mi ku sok Egyesülete, 1998) könyveiben közölt szabályoknak felel meg. 
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
k ö z l e m  é n y e

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez
tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság szer -
ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott dön té si jog alap ján:

1. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. ja nu ár 4-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

5/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lye ket:

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Ká kics, köz te me tõ

Kiss Géza re for má tus lel kész, nyel vész,
nép rajz ku ta tó

Mo hács, Tör té nel mi Em lék hely

Az 1526-os csa tá ban el esett ma gya rok
tö meg sír ja

Sik lós, Vár ká pol na (Vaj da Já nos tér)

Batt hy ány Káz mér, né met új vá ri gróf re form po li ti kus, fõ is pán,
kor mány biz tos, mi nisz ter

Sik lós, Ró mai ka to li kus te me tõ (Deák F. u.)

1 1 4 Her mann Her men gild Pál fe ren ces szer ze tes, tar to mány fõ nök,
te o ló gi ai tanár

So mogy hárs ágy, köz te me tõ

Ka po li An tal id. fa fa ra gó nép mû vész

Szi get vár, Ka ni zsai te me tõ

4 1 Ka po li An tal ifj. fa fa ra gó nép mû vész

Pécs, Iz ra e li ta te me tõ (Szív u.)

Kö zép 33 10 Te le ki Zsig mond szõ lõ ne me sí tõ, bo rász

2. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. feb ru ár 7-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

17/2007. szá mú ha tá ro za tá val „B” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Far kas ré ti te me tõ (1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

Par cel la Sor Sír

Új 3 7 7
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3. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. feb ru ár 7-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

18/2007. szá mú ha tá ro za tá val „B” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Far kas ré ti te me tõ (1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

Par cel la Sor Sír

3/2 3 2

4. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. feb ru ár 7-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

19/2007. szá mú ha tá ro za tá val „B” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Rá kos pa lo tai te me tõ (1152 Bu da pest, Szent mi há lyi út 111.)

Par cel la Sor Sír

32 II 27/28

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság el nö ke
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
pályázatot hirdet

a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
belsõ ellenõrzési vezetõi munkakörének

betöltésére

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a költség-
vetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (3) be-
kezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet a Központi
Szolgáltatási Fõigazgatóság belsõ ellenõrzési vezetõi állás
betöltésére.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) sz. Korm. rendelet 6. §-a értelmében a
Fõigazgatóság önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel ren-
delkezõ költségvetési szerv.

A belsõ ellenõrzési vezetõ mint a fõigazgatóság belsõ
ellenõrzési egységének vezetõje, felelõs az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. §-ában,
valamint a Kr.-ben részletezett feladatok ellátásáért.

A költségvetési szerv feladatkörét a 272/2003. (XII. 24.)
Korm. rendelet, illetve az alapító okirat határozzák meg.

Pályázati feltételek:
– a Kr. szerinti szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 5 év felsõfokú szakmai képesítést igénylõ

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– legalább 5 év felsõfokú szakmai képesítést igénylõ

költségvetési ellenõrzési munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 1 db arcfényképét,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– oklevelek fénymásolatát,
– a vezetõi gyakorlatot igazoló iratok másolatait,
– eddigi munkaviszonyokról igazolás,
– a belsõ ellenõrzés, belsõ ellenõrzési vezetõ feladatai-

nak megvalósításáról szóló – 3 oldalnál nem hosszabb –
iratot,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-
lyázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevõk meg-
ismerhetik.

A kinevezésre a pályázat elbírálását követõen kerülhet
sor. A vezetõi megbízatás határozatlan idõre szól. A beso-
rolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megál-
lapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján tör-
ténik.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
melynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellen-
õrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése.

A pályázatot zárt borítékban – a Miniszterelnöki Hiva-
tal 1055 Budapest, Kossuth tér 2–4. címére – címezve egy
példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Pályázat a KSZF belsõ ellenõrzési vezetõi munka-
körre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A Szobi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Tanácsa

pályázatot hirdet
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Szob

(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

A feladat megjelölése: a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat Szob tevékenységének tervezése, vezetése, irá-
nyítása és ellenõrzése.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

tének 3. pontjában, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM ren-
delet 2. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott
felsõfokú szakirányú végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– szociális szakvizsga,
– szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben szer-

zett vezetõi gyakorlat.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– képesítést, elõírt szakmai gyakorlatot igazoló okira-
tok másolatát,

– szociális szakvizsga esetén az oklevél másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy

pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevõk, il-
letve a Társulási Tanács megismerhesse, illetve abba bete-
kinthessen.

A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2007. október 1.
A megbízás megszûnésének idõpontja: 2012. szeptem-

ber 30.
Bérezés és pótlékok: a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai szerint, maga-
sabb vezetõi pótlékkal.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben, a Hivatalos Értesítõben és az Oktatási Közlöny-
ben történõ legkésõbbi megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
egy eredeti példányban, zárt borítékban „Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat Szob, intézményvezetõi pályá-
zat” megjelöléssel a Szobi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulásának címezve, Remitzky Zoltán elnök
részére (2628 Szob, Szent Imre u. 12. ) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Galanits
Béláné munkaszervezet-vezetõnél a (27) 570-690/31-es
mellékû telefonszámon.

Apc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 5 évi jegyzõi gyakorlat 3000 lakos alatti te-
lepülésen,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– más típusú, a közigazgatás, a vidékfejlesztés, a pénz-

ügyi-számviteli vagy a környezetvédelem terén szerzett
fõiskolai, vagy egyetemi végzettség,

– lovári nyelvbõl nyelvvizsga,
– számítógép, legalább felhasználói szintû ismerete,
– saját gépjármû és jogosítvány,
– a községben való letelepedési szándék.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vo-

natkozó szakmai elképzeléseit,
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. június 15.) számított
30. nap 16 óra.

Az elbírálás határideje: az állás 2007. augusztus 1-jétõl
tölthetõ be. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munka-
kört teljes munkaidõben kell ellátni.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázatokat Apc község polgármesteréhez kell be-
nyújtani lezárt borítékban. Cím: 3032 Apc, Erzsébet tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: „jegyzõi pályázat”.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Ács Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

az autóbusszal végzett menetrend szerinti
helyi járatos személyszállítás szolgáltatójának

kiválasztására

Az ajánlatkérõ neve és címe: Ács Nagyközség Önkor-
mányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Telefon: (34) 595-140, te-
lefax: (34) 385-042.

Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal vég-
zendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátása
Ács nagyközség vonatkozásában közszolgáltatási szerzõ-
dés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek
és bérletek biztosítása.

A személyszállítást meghatározott számú és helyi meg-
állóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni.
A megállóhelyek számát és nevét, valamint a járatok indu-
lásidõ-intervallumát, részletes mûszaki leírást a dokumen-
táció tartalmazza.

A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
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A szerzõdés idõtartama: 4 év, 2007. augusztus 27.–
2011. június 30.

A szolgáltatás megkezdésének napja: 2008. augusztus 27.
A teljesítés helye: Ács nagyközség közigazgatási terü-

lete.

Ajánlattételi határidõ:

2007. augusztus 13.

Az eredményhirdetés idõpontja: 2007. augusztus 16.
Szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2007. augusztus 23.

10 óra.
Elbírálás módja: az ajánlati felhívásban meghatározott

alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alap-
ján az ajánlatkérõ a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó aján-
lattevõvel köt szerzõdést.

A pályázat beszerzésének határideje: 2007. augusz-
tus 13.

Ár: bruttó 20 000 Ft.
Fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét a pá-

lyázó átutalással teljesítheti az OTP Rt. ácsi fiókjánál ve-
zetett 11740078-15385413 számú bankszámlaszámra.

A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás Ács
Nagyközség Polgármesteri Hivatal titkárságán hétfõn
13–17 óráig és szerdán 8–16 óráig, pénteken 8–12 óráig
személyesen szerezhetõ be, illetve kérésre postai úton ke-
rül megküldésre a pályázó részére, amennyiben az ellenér-
tékének megtérítését a pályázó igazolja. Az eljárásban
való részvétel feltétele a pályázati kiírás megvétele.

Gyulaj, Pári Községek
Önkormányzatainak Képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
körjegyzõi munkakör betöltésére

A pályázatot a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LVI. törvény 36. § (1) és a 40. §
(1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Ktv.) 8. § (1)–(2) bekezdése és a 10. §-a alap-
ján hirdetik meg.

A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: Gyulaj, Pári Községek Kör-

jegyzõsége.
Címe: 7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1. (Tolna megye).
Feladatkör: körjegyzõ.

Ellátandó feladatok: az Ötv. 36. § (2)–(4) bekezdései-
ben, valamint a 40. § (2)–(5) bekezdéseiben meghatározott
feladatok.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a Ktv.-ben szereplõ általános alkalmazási feltéte-
leknek és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi ké-

pesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 10 év közigazgatásban eltöltött szakmai

gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

A körjegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdése d) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. és képviselõ-testü-
letek által elfogadott közszolgálati szabályzat alapján.

A pályázat tartamára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hivatali munka irányításával, szervezésével kapcso-

latos elképzeléseket.

A pályázat benyújtásának módjára, határidejére és elbí-
rálására vonatkozó elõírások:

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: Gyulaj Községi Önkormányzat
7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1., Dobos Károlyné polgár-
mester részére. A borítékra kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pá-
lyázat”.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. június 15.) számított
25. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtást követõ elsõ együttes
képviselõ-testületi ülésén történik.

Az állás betölthetõ 2007. augusztus 1. napjától.
Az önkormányzat az állás betöltésével szolgálati lakást

nem tud biztosítani.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kér-

hetõ: Dobos Károlyné polgármesternél, telefon: 06 (74)
521-053.
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Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Budapesti Mûszaki Fõiskola
alapító okirata

A Budapesti Mûszaki Fõiskola (a továbbiakban: in-
tézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, to-
vábbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései
alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény
három, több mint 100 éves iparoktatási múlttal rendelkezõ
jogelõdje:

− a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola, amely a Bánki Donát
Gépipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló 1969. évi
25. sz. tvr. és a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola irá-
nyításáról, képzési idejérõl, valamint a budapesti Felsõfokú
Gépipari Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti
intézkedésekrõl szóló 1033/1969. (VIII. 31.) Kormány szá-
mú határozat alapján létesült − Bánki Donát Gépipari
Mûszaki Fõiskola néven −, a budapesti Felsõfokú Gépipari
Technikum átszervezésével;

− a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola, amely a Kandó
Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl
szóló 1969. évi 6. sz. tvr. és a Kandó Kálmán Villamosipa-
ri Mûszaki Fõiskola kari tagozódásáról, képzési idejérõl és
irányításáról szóló 1007/1969. (III. 4.) Kormány számú
határozat alapján jött létre − Kandó Kálmán Villamosipari
Mûszaki Fõiskola néven −, a Felsõfokú Híradás- és Mû-
szeripari Technikum és a Felsõfokú Villamosgépipari
Technikum egyesítésével; és

− a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola, amely a Könnyû-
ipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló 1972. évi 16. sz.
tvr. és a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola irányításáról, kép-
zési idejérõl, valamint a Felsõfokú Könnyûipari Techni-
kum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedések-
rõl szóló 1035/1972. (VIII. 27.) Mt. h. számú határozat
alapján létesült, a Felsõfokú Könnyûipari Technikum át-
szervezésével.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola.

Rövidített megnevezése: BMF.
Angol nyelvû megnevezése: Budapest Tech Polytechni-

cal Institution (röviden: Budapest Tech).

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye:
4.1. székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
4.2. telephely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-

helye: 2500 Esztergom, Fõapát u. 1.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és kép-

zési szinten alapképzést és mesterképzést, továbbá szak-
irányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet
ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó
rendszerben fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytat, s e képzésben bizonyítványt
ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével,
mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen
nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak
az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
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– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki;

alapképzés:
– székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, infor-

matika, mûszaki;
mesterképzés székhelyen, telephelyen: mûszaki;

székhelyen kívül: nincs.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– könnyûipar,
– közgazdaság,
– oktatás;
székhelyen kívül:
– informatika (2500 Esztergom, Fõapát u. 1.).

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szak-
tanácsadói és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termékek gyártása, ipari termékek elõ-
állítása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sport-
létesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint
kollégiumi-diákotthoni szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
80.30 felsõoktatás
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
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74.30 mûszaki kutatás, fejlesztés,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári szolgáltatás,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
22.20 nyomdai tevékenység,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
92.62 egyéb sporttevékenység,
70.20 ingatlan-bérbeadás, -üzemeltetés.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:

29.56 máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása,
71.34 máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.12 számviteli, adószakértõi tevékenység,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként karok, központok mûködnek. A ka-

rok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont
szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó kép-
zés feladatainak ellátását szervezik. A karokon belül inté-
zet, szakcsoport mûködik.

9.2. Az intézményben szolgáltató szervezeti egységként
könyvtári szolgáltatási és információs feladatokat ellátó
könyvtár, valamint nevelési és szociális feladatokat ellátó
kollégium mûködik.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
funkcionális szervezeti egységként gazdasági, mûszaki
szolgáltató feladatokat ellátó gazdasági és mûszaki fõigaz-
gatóságot, igazgatási, szervezési tevékenységet végzõ rek-
tori hivatalt, valamint belsõ ellenõrzési feladatokat ellátó
belsõ ellenõrzési csoportot tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390048/2004/0120
számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlan: nincs az
intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcím: 2. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 13 800 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 10 701 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 19 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumen-
tumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 15237-6/2006. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. február 28.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási miniszter

Ügyiratszám: 4756-4/2007.
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1. számú melléklet

2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Címe: 1081 Budapest, Magdolna utca 4.
Helyrajzi száma: 35 264.
Használat jogcíme: bérlemény

Ügyiratszám: 4756-1/2007.

1360
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2007/27.szám



KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Balatonlelle, Köztársaság u. 23. szám alatti 5143/2. hrsz.-ú, Balatonlelle, Honvéd u. 67. szám alatti 3076. hrsz.-ú
és Balatonlelle, Honvéd u. 70. szám alatti 3116. hrsz.-ú (közhitelesen a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének
2007/16. számában megjelent) és a Baja külterületén lévõ 076/1. hrsz.-ú, 069/5. hrsz.-ú, 056/6. hrsz.-ú és 077/5. hrsz.-ú
(közhitelesen a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007/19. számában megjelent) Magyar Állam tulajdonában és
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanok értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázat

eredménytelenül zárult.

ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

nyílt pályázatot

hirdet a kiíró által fenntartott Diószegi Úti Bölcsõde (székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 49–51.) fenntartói jogának
átadására, és a fenntartói jogok átadásához kapcsolódóan, a kiíró vagyonkezelésében álló Budapest XI., Diószegi
út 49–51. szám alatt található ingatlannak a bölcsõde elhelyezésére szolgáló helyiségeinek bölcsõde céljára, határozatlan
idõre történõ bérbeadására 2007. augusztus 31-tõl kezdõdõen.

A pályázat beadásának határideje: jelen hirdetmény hivatalos közzétételétõl, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõ-
jében történõ megjelenésétõl számított 30. nap délelõtt 10 óráig.

Helye: BME, GMF Üzemeltetési osztály osztályiroda (1111 Budapest, Egry József u. 20–22. III. emelet).
A szerzõdés megkötésének tervezett idõpontja legkésõbb: 2007. augusztus 15-ig.
A bölcsõde üzemeltetésének és az ehhez kapcsolódó bérleti jogviszonynak a kezdete 2007. augusztus 31.
A pályázattal kapcsolatos ajánlati dokumentáció megvásárolható 50 000 Ft + 20% áfa = 60 000 Ft pályázati díj megfi-

zetése ellenében a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GMF Üzemeltetési osztályán, a fenti címen,
munkanapokon 10 és 12 óra között. A pályázati díjat – a BME GMF Üzemeltetési osztályán beszerezhetõ készpénzátuta-
lási megbízással történõ befizetés útján lehet megfizetni. Az ajánlati dokumentáció kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a pályázati díj megfizetését, hitelt érdemlõen igazolja (a készpénzátutalási megbízás feladóvényének bemutatásával).

A pályázaton részt vehetnek: akik a vonatkozó jogszabályok alapján bölcsõdefenntartására jogosultak, valamint meg-
feleltek a pályázati ajánlati feltételekben foglalt kiírásnak, és megvásárolták a pályázati kiírás dokumentációját.

A pályázati dokumentációt megvásárló érdeklõdõk számára 2007. július 18-án (szerda) 10 órakor helyszíni bejárást
tartunk a helyszínek megtekintésére és az esetlegesen felmerülõ kérdések megválaszolására. Találkozás a Diószegi úti
Gyermekintézmény bejárata elõtt (1113 Budapest, Diószegi út 49–51.). Esetleges kérdésükkel kapcsolatban tájékozta-
tást Mészárosné Jelen Judit igazgatóhelyettestõl (telefon: 463-3353) lehet kérni.
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A Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. – továbbiakban: kiíró – a módosított 58/2005. (IV. 4.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján

nyilvános pályázat

keretében 2007. szeptember 1-jétõl határozatlan idõtartamra bérbe adja a Magyar Állam tulajdonában és a Pannon Egye-
tem vagyonkezelésében lévõ, a Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar (Keszthely) ellátását szolgáló vendéglátó-ipari
célú alábbi helyiségeit felszereléseivel:

– „Pethe Ferenc” Kollégium Keszthely, Festetics Gy. u. 5. sz. alatti 1227. hrsz.-ú épületben lévõ 910 m2 összalap-te-
rületû konyha-étterem (kapacitása: kb. 1500 adag/nap),

– Keszthely, Deák F. u. 16. sz. 1051. hrsz.-ú „A” épületben lévõ 142 m2 összalap-területû melegítõkonyha-étkezde,
a Kar hallgatóinak és dolgozóinak étkeztetése céljából.

A bérbeadás részletezését a pályázati dokumentáció tartalmazza.
A bérbeadásra tervezett bérlemény bérleti díja minimum: 100 000 Ft/hó + áfa + üzemeltetési költségek, melynek ki-

egyenlítése a bérbeadó által kiállított számla ellenében, havonta átutalással történik.
A bérlemény használatba adása a szerzõdéskötéssel egyidejûleg történik.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

a vállalkozásra vonatkozóan:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakóhelyét),
– vállalkozói igazolvány másolatát (egyéni vállalkozó esetén),
– adószámát vagy adóazonosító számát,
– belföldi székhelyû jogi személyek, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (bejegyzés hiá-

nyát kifejezetten közölni kell),
– aláírási címpéldányt,
– létesítõ okirat (társasági szerzõdés),
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az ál-

lamháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs,
– 2006. évi mérleget,
– a jövendõ bérlõ gazdasági tevékenységének bemutatására, gazdálkodására vonatkozó információkat, referencia-

munkákat,
– 100 000 Ft ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot,

a bérbevételre vonatkozóan:
– a pályázó nyilatkozatát, miszerint vállalja, hogy a konyhát mûködteti és a Kar étkeztetési igényeit kielégíti,
– az éves bérleti díj megjelölését, az áfaérték külön feltüntetésével,
– a melegétel-választékot elõfizetéses és � la carte fogyasztói árakkal,
– nyilatkozatot, hogy a Pannon Egyetem által a dolgozók részére biztosított melegétel-étkezési jegyet elfogadja,
– a bérbevételi szándék idõtartamát.

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempont:
– a megajánlott bérleti díj,
– a megajánlott bérleti idõ hossza,
– az ajánlat színvonala,
– a melegétkeztetés árszínvonala,
– gazdasági háttér stabilitása.

A kiírásban megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázó a kiíró MÁK 10048005-01426696-00000000 sz. bankszámlájára
a pályázat benyújtását megelõzõen köteles befizetni, mely összeget a kiíró a nem nyertes ajánlattevõknek a pályázatelbí-
rálást követõ 15 munkanapon belül visszafizet. Az ajánlati biztosíték után a kiíró kamatot nem fizet.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosí-
tékot elveszti.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30 nap.
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A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat egy darab zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Pannon Egyetem Konyha-ét-
terem” jelige feltüntetésével, 3 példányban kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázat közzété-
telétõl számított 30 naptári napot követõ elsõ munkanap 10 óráig a kiíró alábbi címen található irodájában: Pannon
Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. „B” épület aula 112. számú iroda.

A pályázati ajánlatok bontása a beadási határidõt követõ elsõ munkanapon 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében, a kiíró
hivatalos helyiségeiben történik a fenti címen.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, részletes dokumentáció a Pannon Egyetem Vagyongazdál-
kodási és Közbeszerzési Igazgatóságon Kövecsesné Tóth Ágnes igazgatónál a (88) 624-101-es telefonszámon, e-mail:
knetagi@almos.uni-pannon.hu kérhetõ a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 20. napig.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi

határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.
A pályázati ajánlatok elbírálási idõpontja az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 10 napon belüli, melyet a kiíró egy al-

kalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat.
A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésrõl írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított

15 napon –, illetve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 napon – belül tájékoztatja az
ajánlattevõket.

A pályázatkiíró fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy az

ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfo-
galmazott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
– egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot,
– valamelyik ajánlattevõ az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ lejárta után nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtja be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
– az ajánlattevõ nem csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása,
– az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot nem fizette meg,
– az nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Nyíregyházi Fõiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, továbbiakban: kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
(a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ

Nyíregyháza, Rákóczi u. 69. szám alatti 1024/5. hrsz.-ú, „fõiskola” megnevezésû ingatlant.

A telek területe 42 361 m2, épületek bruttó szintterülete 18 427 m2.
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Ajánlati biztosíték: 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiírónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00282895-00000000 szá-

mú számlájára kell átutalni a „Nyíregyházi Fõiskola” jelige feltüntetésével. Az ajánlati biztosítéknak legkésõbb az aján-
lattételi határidõ napján kiíró számlájára be kell érkeznie.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a KVI Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártár-
gyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az érvényes
ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról.

A pályázati dokumentáció átvételének, illetve az ajánlat benyújtásának helye:
Nyíregyházi Fõiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság „A” épület I. emelet,

Dankó Ildikó fõigazgató.
A dokumentáció átvételének pontos helye és ideje: a megjelölt épületben és emeleten a 149-es szobában, 2007. jú-

lius 9-tõl, munkanapokon 9–13 óra között.
Telefon: +36 (42) 599-417. Fax: +36 (42) 402-489.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ:
Hallgatói Centrum Kht. Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, Campus Hotel és Kollégium összekötõ 1. emelet, Vad Sándor

ügyvezetõ. Telefon: +36 (42) 599-430. Fax: +36 (42) 402-484.

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Nyíregyháza északnyugati részén, a Rákóczi utca 69. szám alatt helyezkedik el. Közvetlenül mellette fut a

Budapest–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal. Tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthetõ, parkolás az ingatlan
területén belül, valamint a környezõ utcákban lehetséges. A 42 361 m2 nagyságú telken 8 db, különbözõ korú és rendelte-
tésû, kifejezetten oktatási célt szolgáló épület található. A „K” jelû oktatási épület 1960 m2, „A” jelû oktatási épület
4579 m2, kollégium 7096 m2, „B” jelû technológiai épület 1332 m2, „D” jelû oktatási épület 1439 m2, „C” jelû tanmûhely
1383 m2, „H” jelû garázs és mûhely 561 m2, garázsok 77 m2, összesen: 18 427 m2. A felsorolt épületeken kívül üvegház,
trafóállomás, gáznyomás-csökkentõ található a teljesen közmûvesített területen. Az ingatlanban az oktatás fokozatosan
megszûnik, jelenleg már csak egy részét használják.

A terület VK 711956 kódszámú „központi vegyes zóna” építési övezetbe tartozik. A szabályozási terv alapján nagy
része „Különleges kereskedelmi célú zónának”, kis része közlekedési célú közterület számára van kijelölve, további
telekalakítás elõirányozásával.

Az ingatlant földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog terheli, egyebekben per-, teher- és igénymentes.
Kiíró az ingatlanokról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére,

térítés ellenében.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása. A pályázati doku-

mentáció 90 000 Ft + 18 000 Ft áfa, összesen 108 000 Ft, azaz száznyolcezer forint árnak csekken, vagy a kiíró pénztárá-
ban készpénzben, vagy a kiíró fent megjelölt számlaszámára átutalással történõ befizetését követõen, titkossági nyilat-
kozat aláírása ellenében, a kiíró fent megadott címén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalma-
zott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mér-
tékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázati ajánlathoz a pályázónak csatol-
nia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására 2007. július 26-án, csütörtökön 11 órakor kerül sor. Találkozó a megtekinteni kívánt ingat-

lan címén, az A épület portáján.
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A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Nyíregyházi Fõiskola” jelige feltünteté-

sével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a
kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlat-
tevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. augusztus 9. 11 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdése szerint
a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig
köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 11 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, az alábbi-

akban felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerûen
aláírt formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tar-
talma között eltérés mutatkozik, a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázat tárgyát és a HUF-ban fizetendõ megajánlott vételár megjelölését nettó ár + áfa bontásban (1. számú for-

manyomtatvány),
2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a., magánszemély esetében 2/b. sz. formanyomtatvány),
3. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell kiegyenlíteni (3. számú forma-
nyomtatvány),

4. pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a KVI-vel, sem a kiíróval szemben nincs lejárt tartozása, és 30 napnál nem ré-
gebbi, eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben nincs lejárt köztartozása (adó-,
vám-, illeték-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) (4. számú formanyomtatvány),

5. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiírónak a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett 10044001-00282895-00000000 számú számlájára beérkezzék (5. számú formanyomtatvány),

6. a pályázó gazdasági szervezet képviselõjének arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adás-
vételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását
nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlí-
téséig fenntartja (10. számú formanyomtatvány),
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11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát (14. számú formanyom-
tatvány).

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt
ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében fel-
merülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a
már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt
határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.
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A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû

aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, amelyekkel kap-
csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” 2., 4.,
6., 9. és 14. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeménye-
zésére van lehetõség.

Ha a pályázó önként élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon doku-
mentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség
ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.hu honlapon, „Árverések, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon
a fent megjelölt címen.
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A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: árvereztetõ) a kincstári vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemeket:

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság (Gyõr)

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Gyõr, Szent István u. 51. 6605. 298 Kivett épület 53/1000 54 463 320 9 077 220

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 5 446 332 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van. A társtulajdonosokat elõvásárlási jog illeti meg.

Az árverés idõpontja: 2007. július 24. 10 óra.

Az árverés és a jelentkezés helye: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága, 9021 Gyõr, Király u. 6.
Az árverésre jelentkezés ideje: 2007. július 24. 10 óra.
Az ingatlanok helyszíni bemutatása: 2007. július 24. 9 óra.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Hegedüsné Cseter
Renátától, tel.: 06 (96) 524-549, fax: 06 (96) 317-465.

Továbbá, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: árvereztetõ) a kincstári
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi ingatlant :

KVI Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága (Miskolc)

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Encs, Vasút u. 5–7. sz. 264/1. 2022 Irodaház 1/1 14 640 000 2 440 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 1 500 000 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

– továbbá a Magyar Állam tulajdonában, és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ, állami öröklésbõl származó alábbi
arany és bizsu ékszereket:

Sor-
szám

Tételszám hagyatékonként
Kikiáltási ár
(bruttó Ft)

Áfa (Ft)

2. 1 db arany karikagyûrû, 1 db bizsu fülbevaló 10 740 1790
3. 1 db arany karikagyûrû, 1 db arany fülbevaló 14 472 2412
4. 1 db arany karikagyûrû 5 400 900
5. 1 db aranylánc, 1 db aranyfüggelék és 1 db köves aranygyûrû 18 144 3024
6. 1 db köves aranygyûrû, 1db fémfüggelék, 1 db Slava óra + bizsulánc, 1 db aranyszínû karóra 15 000 2500
7. 1 db arany karikagyûrû 12 120 2020

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték): bruttó érték 10%-a.
Az árverés tárgyát képezõ ingóságok 20% áfát tartalmaznak.
Az ékszerek az árverés napján 8.30–9 óra közötti idõpontban tekinthetõk meg.
Hagyatékonként egyben kerülnek árverésre az ingóságok, külön kell jelentkezni az árverési tételekre és az árverési elõleget befizetni.
Hagyatékon belül megbontási lehetõség nincs.
Az árverés idõpontja: 2007. július 31. 10 óra.
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Az árverés helye: KVI Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága (Miskolc), 3530 Miskolc, Rákóczi u. 12. II. emelet.
Az árverésre jelentkezés ideje: személyesen, vagy képviselõ útján az árverési idõpontot megelõzõen, az árverés napján 7.45 és 9 óra
között. 9 óra utáni jelentkezést nem fogadunk el.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint
– az ingatlan megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Gyenes Balázstól, telefon: (46) 508-177, fax: (46) 508-178;
– az ingóságok megtekinthetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Cziczó Barnabásnétól, telefon: (46) 508-177, fax: (46) 508-178.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb,

az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját

megelõzõen (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátra-
lékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételár-
hátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árve-
rés nyertese köteles a teljes vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár na-
gyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a
szerzõdéskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha
– nem jelent meg egyetlen árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelení-

tésérõl kell dönteni,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.
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A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: kiíró), a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Szentendre, Ady
Endre u. 5. szám alatt található, 4432. helyrajzi számon nyilvántartott, 8404 m2 területû, hétvégi ház és udvar megneve-
zésû ingatlant.

Az ingatlan minimum ára (bruttó): 525 600 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a 10032000-01637511-00000000 Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú

számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Szentendre,
Dunakorzó Hotel” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgya-
lást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Szentendre a Dunakanyar kapujában, a Pilis és a Duna, hegy és sík vidék találkozásánál, gyönyörû természeti környe-

zetben található kisváros.
A négy épületbõl 8404 m2-es telken álló ingatlan Szentendre belterületén, a központtól északra, közvetlenül a Duna

partján fekszik.
Az épületek összes nettó hasznos területe 2207 m2

Hotel 1138 m2

Apartmanház 393 m2

Pavilon–vendéglátóegységek 138 m2

Szauna + kabinsor 538 m2

Összterület 2207 m2

A hotel egyemeletes, 2 méter magas betonlábazatra épült, hagyományos építési mód alkalmazásával, tetõtérbeépí-
téssel. Az emeleten recepció, konyha, tálaló, étterem, irodák és lakószobák találhatók, a tetõtérben lakószobák és elõadó-
terem.

Az épületben összesen 20 összkomfortos lakószoba (az emeleti szobák erkélyesek) és 2 lakosztály található.
Az apartmanház kétemeletes, tetõtérbeépítésû épület, az elsõ emeleten irodák, a második emeleten és a tetõtérben

apartmanok kerültek kialakításra.
A pavilonépület, mely a porta elhelyezésére is szolgál, vegyes építési móddal készült, és az utcafronton, a telekhatáron

húzódik.
Az ingatlan területén 15-20 személygépkocsi részére biztosított fedett beállási lehetõség is.
Az ingatlan teljesen közmûvesített. Az épületek hõellátását két telepített gázkazán biztosítja. Az ingatlan közelében

– köszönhetõen központi fekvésének – megtalálhatóak a szükséges infrastrukturális létesítmények.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók

rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 100 000 Ft + 20 000 Ft áfa, összesen 120 000 Ft, azaz egyszázhúszezer forint árnak csek-

ken történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Budapest V., Zoltán u. 16. szám alatti
központi irodaházában a 101. szobában személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles
közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
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A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti nap-

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Szentendre, Dunakorzó Hotel” jelige

feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalma-
zott útján a kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.
Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így
megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. augusztus 6. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan
kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám- és társadalombiztosí-
tásijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében – különös tekintettel az ingatlan árvízi veszélyeztetettségére – teszi meg aján-
latát. Továbbá tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben e körülményt rögzíti (8. számú formanyom-
tatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),
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11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (15 számú formanyomtatvány).

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a Budapest V., Zoltán u. 16. szám alatti központi irodaházában a 101. szobában kell

a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat aján-

lotta.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.
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– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdálkodó szervezet esetén

cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat, a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg,
kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs lehetõség.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben sem felel meg.
Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-

vénytelennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-

tok” menüpont alatt olvasható és letölthetõ. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon az
Értékesítési fõosztályon Cser Szilviától [telefon: 06 (1) 373-5715, fax: 06 (1) 373-1516].
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (1056 Budapest V., Szerb u. 21–23., a továbbiakban: kiíró) a kincstári va-
gyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó feje-
zetei, valamint a kiíró és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által megkötött megbízási szerzõdés alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a 1146 Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 19–21. sz. alatti, 32707. hrsz.-on nyilvántartott, kivett
egyetem megnevezésû, 36 802 m2 nagyságú ingatlant, amely a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a kiíró
36212/36808 arányú, valamint a Professzorok Háza OM felügyelete alatt mûködõ központi költségvetési szerv (1146
Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.) 596/36808 arányú vagyonkezelésében van.

Ajánlati biztosíték: 460 000 000 Ft, azaz négyszázhatvanmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01426201-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be
kell érkeznie) az „Ajtósi Dürer sor 19–21.” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának

napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az
elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a
pályázó a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy
ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Budapest XIV. kerületében, az Istvánmezõ nevû városrészen a Városliget szomszédságában helyezke-

dik el. A környezetében exkluzív irodaházak, villák, követségi épületek találhatóak. Megközelíthetõ autóbusszal, troli-
busszal. A gépkocsik elhelyezésére a körülölelõ utcákban, valamint a területen belül kialakított parkolókban van lehe-
tõség.

A terület fõvárosi védettségû. A rendezési terv szerint: intézményi szabadon álló beépítés. A Zuglói Kerületi Szabá-
lyozási Terv [19/2003. (VII. 8.) sz. önkormányzati rendelet] 4. sz. függeléke szerint az ingatlan a városkép szempontjá-
ból kiemelt területen helyezkedik el. A területre vonatkozó építési szabályozás részletei a pályázati dokumentációban ta-
lálhatóak.

Az ingatlanon lévõ park és növényzet nem védett, külön értéke nincs. A területen kb. 100 db gépkocsi elhelyezésére
alkalmas parkoló áll rendelkezésre. Az ingatlan közmûvesített, telefonközponttal, riasztó- és térfigyelõ rendszerrel el-
látott.

Az ingatlanon található uszoda gyógyvízellátása a Széchenyi fürdõbõl érkezõ vezetékkel, vízórával mérten történik.
A gyógyvizet biztosító távvezeték a Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Rt. tulajdona.

Az ingatlan – az alábbiak kivételével – per-, teher- és igénymentes.
A teljes ingatlant terhelõ bérleti jogviszonyok 2007. június 30-ig megszûnnek és a bérlemények kiürítésre kerülnek.

Kivételt képeznek a konyhai és éttermi helyiségek, amelyek értékesítése a bérleti joggal terhelten történik (2014 ápri-
lis 31-ig fennálló bérleti szerzõdés).

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók ren-
delkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 200 000 Ft + 40 000 Ft áfa, összesen 240 000 Ft, azaz kettõszáznegyvenezer forint árnak a

Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01426201-00000000 sz. átutalással történõ befizetését követõen, titkos-
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sági nyilatkozat aláírása ellenében, a banki bizonylat ellenében kiíró 1056 Budapest, Szerb u. 21–23. alatti címén a
III. em. 1. számú szobában személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon 8–12 óra között.

A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtása-
kor az ajánlattevõnek csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ hetedik munkanapon 9 órától óránként kerül sor,

utoljára 12 órakor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az „Ajtósi Dürer 19–21.” jelige feltünteté-

sével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a
kiíró fenti címén (1056 Budapest, Szerb u. 21–23.) III. em. 1. sz. szobában kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlat-
tételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással.
Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. augusztus 27. (hétfõ) 12 óra.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgya-
lást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk.

Az ajánlattevõ és a kiíró a szerzõdéskötésig, illetõleg a kormányrendelet 42. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt tár-
gyalás megkezdéséig titoktartásra kötelezett a kormányrendelet 48. §-ában részletezettek szerint.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 2007. augusztus 27-én 14 órakor történik a kiíró
fenti címén, zárt körben, a kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt formanyomtatványokat, valamint a pályázati dokumentációban elõírt egyéb iratokat. Amennyiben a pályázó
ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatkozik, a kiíró a formanyom-
tatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám- és társadalombiztosí-
tásijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal szemben fenn-
álló lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10032000-01426201-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),
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8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány).

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül az 5., 7. és 10. formanyom-
tatványokban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában van lehetõség.

Ha a pályázó önként élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon doku-
mentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség is-
mételt hiánypótlásra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-
lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat

ajánlotta.

Szerzõdéskötés:
A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de

legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 15 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát
is) erejéig fizetési garanciát ad.

A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-

hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.
– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott

jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.
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– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01426201-00000000 számú számláján történõ megjelenését
követõ öt naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján ártárgyalást tartson, illetve egy ajánlat-

tevõ esetén az ajánlat módosítását kezdeményezze,
– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cég-

szerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, amelyekkel kap-
csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg, illetve ha a kiíró a titoktartási kötelezettség megszegése miatt érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „Árverés, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ írásban Inczédy
Tamás vagyongazdálkodótól, a 411-6723-as faxszámon, valamint e-mailben az inczedyt@caesar.elte.hu címen.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Magyar Távirati Iroda Rt. 2006. évi gazdálkodásának ellenõrzésérõl (0709)

Az Állami Számvevõszék kilencedik alkalommal ellenõrizte az MTI Rt. gazdálkodását. A mûködés törvényessége,
szabályozottsága és az MTI Rt. gazdálkodása évenkénti ellenõrzése mellett, a szervezetben és a mûködésben bekövetke-
zett változások hatását, valamint a kiemelt feladatokra kapott állami támogatások célszerû felhasználását ellenõriztük.

Az MTI Rt. sajátos jogi környezete társasággá alakulása óta lényegében nem változott, a szabályozás hiányosságaira
visszavezethetõ kockázatok továbbra is fennállnak. A társaság az elmúlt öt év elsõ három évében keletkezett jelentõs
vesztesége az utóbbi két évben a költségtakarékosságnak, az ésszerû humánerõforrás-gazdálkodásnak és a növekvõ
összegû állami támogatásnak köszönhetõen szerény mértékû nyereségre változott. A korábbi árbevétel több mint a felét
kitevõ saját bevétel csökkent, amit az állami támogatások pótoltak. A mûködésre adott támogatások jelenlegi rendszere
nincs összhangban az uniós követelményekkel. A probléma megoldását célzó javaslatainkat a jogszabályokban még
nem érvényesítették, a társaság azonban jórészt figyelembe vette azokat.
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Az MTI Rt. mûködését meghatározó hírügynökségi törvény és az alapító okirat felülvizsgálata, illetve módosítása
2006-ban elmaradt. Az alapító okirat módosítását a 2005 és 2006-ban meghozott társasági és cégjogi törvények is indo-
kolták, 2007-ben a legfontosabb technikai jellegû módosítás (pl. Zrt. feltüntetése a cégnévben) OGY határozattal meg-
történt. Az Országgyûlés alapítói, részvényesi és közgyûlési jogait 2006-ban nem gyakorolta. Az MTI Rt. 2005. évi tevé-
kenységérõl szóló éves beszámolójáról, a társaság mérleg- és eredménykimutatásának jóváhagyásáról, a 2005. évi 6,5 M
Ft-os nyereség felosztásáról az OGY 2007. március 26-án döntött.

Az MTI Rt. tevékenységében a közfeladatok ellátásához alapvetõen kapcsolható szabályokat – az állami támogatások
(mûködési támogatás közszolgálati feladatokra) igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályzatok kivételével –
az rt. aktualizálta. A közszolgálati és az új, piaci feladatok pontos megfogalmazása, a feladatok elvégzését biztosító szer-
vezeti formák kijelölése, mûködésük összehangolása, a feladatok létszámigényének, személyi és tárgyi feltételeinek
meghatározása 2006-ban nem valósult meg, de két szakértõi megbízással elkezdõdtek a munkák, illetve folytatódtak.

Az MTI Rt. gazdálkodása 2006-ban eredményes volt, mérleg szerinti eredménye (8,4 M Ft) az elõzetesen tervezett
adatok szerint realizálódott. A társaság a közszolgálati feladatainak ellátásához minden évben a költségvetési törvény-
ben meghatározott mértékû támogatásban részesül, melynek folyósítása az uniós normákkal nincs összhangban, a támo-
gatás felhasználása feltételekhez nem kötött. 2006-ban a költségvetési törvény szerint 2267 M Ft – az elõzõ évi támoga-
tási összegnél 217 M Ft-tal nagyobb – mûködési jellegû céltámogatásban részesült. A társaság 2006-ban 468 M Ft-tal
alacsonyabb bevételt realizált, mint 2004-ben, jelentõs megtakarítást nem ért el a költségek és ráfordítások terén, ezért a
2007. évi negatív eredmény elkerülése érdekében a támogatás növelése, vagyonértékesítés vagy a létszámot, illetve a
bérköltséget érintõ költségracionalizálás válik szükségessé.

Az MTI Rt. 2006. évi – munkaviszony keretében – foglalkoztatottainak létszáma 377 fõ volt, ami 45 fõvel magasabb,
mint 2005-ben. A külsõs foglalkoztatottak száma 130-ról 86 fõre csökkent. A korábbi években több szempontból kriti-
zált – 2005-ben még 51 – megbízási és vállalkozási szerzõdéseket 2006. év végére az év közben bevezetett színlelt szer-
zõdéseket megszüntetõ jogszabályi változás hatására megszüntették. A 2006-ra tervezett bérjárulékok – a rendszeres jö-
vedelem növekedése ellenére – nem érték el még a tervezett szintet sem, a munkavállalók által választható adózási
jogszabályváltozás következtében.

A társaság tulajdonában álló épületek a hírügynökség feladatainak ellátásához szükségesnél több ezer négyzetméter-
rel nagyobb irodaterületet foglalnak magukba. Az értékcsökkenés a helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjbevé-
tellel együtt (151 M Ft) sem fedezi az MTI Rt. tulajdonában álló ingatlanok állagmegõrzésére fordított (195 M Ft) éves
kiadásokat.

Az ÁSZ 2006-ban készített jelentésében az Országgyûlésnek, a Kormánynak, a TTT, és az FB elnökének fogalmazott
meg ajánlásokat. Az Országgyûlésnek, a Kormánynak tett, jogalkotással és szabályozással kapcsolatos megismételt
ÁSZ-javaslatok lényegében nem hasznosultak.

Az MTI Rt. elnöke részére 2006-ban az ÁSZ öt javaslatot fogalmazott meg, amelybõl négy a korábbi évekbõl megis-
mételt javaslat volt. Ezek az SZMSZ-szel, a humánerõforrás-gazdálkodással, a tervezéssel, ezen belül az ingatlangazdál-
kodás tervezésével, illetve a terv hiányával voltak összefüggésben. A megismételt ÁSZ-javaslatok hasznosítására, a vo-
natkozó intézkedési tervpontok végrehajtására a megadott határidõre nem került sor.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
felhívása

az erdõkre vonatkozó országos tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl

Az utóbbi idõben a csapadékmentes és rendkívül meleg idõjárás miatt fokozottan megnõtt az erdõk tûz általi
veszélyeztetettsége.

A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes területén lévõ erdõkben és az erdõterületek határától számított
200 méteren belüli területen – a kijelölt tûzrakó helyen is –, valamint a közút- és vasút menti fásításokban mindennemû
tûzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is, 2007. június 20-tól átmeneti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett a tilalom idõszakában is
végezhetõ. Az égetést a 12/1997. (II. 26.) BM rendelet 7. § további (4)–(8) bekezdéseiben foglalt megelõzõ tûzvédelmi
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elõírások szigorú betartása mellett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 35/1996.
(XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó kö-
vetelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigarettacsikket és dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán,
mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági te-
rületeket is veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égõ
dohánynemût eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban intézkedik a minisztérium.

Budapest, 2007. június 19.

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
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MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy a 252/2007. (I. 31.) határozata alapján,
2007. január 1-jei hatállyal nyilvántartásba vette és köz-
mûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Szenzor Kkt. vezeté-
kes mûsorszolgáltatót (Videokrónika Gyõmaendrõd). A
mûsorszolgáltatói szabályzata az alábbiakban olvasható.

A VIDEOKRÓNIKA Mûsorszolgáltatási szabályzata
Gyomaendrõd

1. Alapelvek
1.1. A VIDEOKRÓNIKA („Szenzor” Szolgáltató Köz-

kereseti Társaság, székhely: 5540 Szarvas, Kossuth út 27.,
cégjegyzékszám: Cg. 04-03-001634 a Békés Megyei Bíró-
ságon bejegyzésre került 2002. május 7. napján) az Orszá-
gos Rádió és Televízió Testülethez kíván, mint közmûsor-
szolgáltató bejelentkezni.

1.2. A VIDEOKRÓNIKA, mint közmûsor-szolgáltató
tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény (továbbiakban: Médiatörvény), a jelen
Mûsorszolgáltatási szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)
és a bejelentés, illetve nyilatkozat útján kért közmûsor-
szolgáltatóvá való nyilvánítás alapján

közmûsor-szolgáltatóként

kívánja folytatni. A VIDEOKRÓNIKA a közmû-
sor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek ér-
vényre juttatásáról a jelen Szabályzatban rendelkezik.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen Szabályzat a Médiatörvény 2. § (Értelmezõ

rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait
használja.

2.2. A VIDEOKRÓNIKA adásnapján legalább 100 perc-
ben szolgáltat közszolgálati mûsorszámokat.

2.3. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés ki-
vételével – a VIDEOKRÓNIKA felelõsséggel nem tarto-
zik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést rek-
lám útján a VIDEOKRÓNIKA nem terjeszt, nemzeti ün-
nepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról ké-
szített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és
azt követõen reklámot nem közöl. A VIDEOKRÓNIKA
híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszá-
mokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklám-
ban és politikai hirdetésben. A VIDEOKRÓNIKA bur-
kolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

2.4. A VIDEOKRÓNIKA választási idõszakban az or-
szággyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, to-
vábbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló
törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a
mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést
kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüggésben
közöl.

2.5. A reklám, a közérdekû közlemény a jótékonysági
felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje,
továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a
VIDEOKRÓNIKA felelõsségét, vagy szabadságát érintõ
módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az
idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését.
A VIDEOKRÓNIKA a közérdekû közlemény, a jótékony-
sági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel
nem tartozik.

2.6. A VIDEOKRÓNIKA nem tesz közzé dohányárut,
fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi ren-
delvényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyásza-
ti eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ
reklámot. A VIDEOKRÓNIKA mûsorszámát nem támo-
gathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõ-
állítója vagy forgalmazója.

2.7. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kis-
korúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, il-
letve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybe-
vételére ösztönözzék. A reklám a tájék tényleges termé-
szetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A rek-
lám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben és
nem buzdíthat erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám
nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.8. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül
megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támoga-
tott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a tá-
mogató vagy az általa meghatározott harmadik személy
üzleti tevékenységének igénybevételére, illetõleg az attól
való tartózkodásra. A támogató a közmûsor-szolgáltató fe-
lelõsségét, illetve szabadságát érintõ módon a mûsor vagy
a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelye-
zését – az idõpont kivételével – nem befolyásolhatja.
A VIDEOKRÓNIKA nem tesz közzé – a mûsorelõzetes
kivételével – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám
támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelsza-
va megjelenik. A politikai hírmûsorszám nem támogat-
ható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre
szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ mondat-
ban foglaltak kivételével nem alkalmazható. Nem támo-
gathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint az
a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e Szabály-
zat szerint nem reklámozható termékeket állít elõ, nagyke-
reskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termé-
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kekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem
vonatkozik a gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljá-
rás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye köz-
léséhez kötött támogatásra. A támogató megnevezésében
(feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem
szerepelhet.

2.9. A VIDEOKRÓNIKA különösen köteles a nemzet,
a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltósá-
gát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti
más nemzetek méltóságát. A VIDEOKRÓNIKA rendsze-
resen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájé-
koztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi
eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen be-
folyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdé-
sekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl,
az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása
során gondoskodik a Médiatörvény 137. §-ában nem emlí-
tett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.

A VIDEOKRÓNIKA biztosítja a mûsorszámok és a né-
zetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a
megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondos-
kodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja ér-
deklõdésének színvonalas kielégítésérõl.

A VIDEOKRÓNIKA különös figyelmet fordít az egye-
temes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolásá-
ra, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak
testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, is-
mereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási
és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi
kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szelle-
mi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következté-
ben súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos
információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyer-
meki jogokat ismertetõ, a gyermekek védelmét szolgáló,
az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó
mûsorok bemutatására, a térség különbözõ területeinek
társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsor-
számok bemutatására.

2.10. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számí-
tott – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi
mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtarta-
ma nem haladhatja meg az öt percet.

A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszö-
veget – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget –
megjelenítése is beleszámít.

Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámok-
ban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport-,
és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes
szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetek-
ben közzétehetõ.

Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmû-
sor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevé-
kenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgal-
mazója.

2.11. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallá-
si és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturá-

lis eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, az
életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzet-
ben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

2.12. A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatár-
sak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól füg-
getlen – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg
közmûsor-szolgáltatónál reklámban, illetve politikai hir-
detésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaképet bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan áb-
rázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függet-
lenség

3.1. A VIDEOKRÓNIKA ezen szabályzat szerinti köz-
mûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és
mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a
sajtószabadságra vonatkozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl
és elveirõl a közmûsor-szolgáltató folyamatosan tájékoz-
tatást ad úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, ki-
egyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az el-
térõ álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell
adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthassa.

3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve,
sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem
más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.
A közmûsor-szolgáltató nem készít olyan mûsorszámot,
amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit nép-
szerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy moz-
galom rendezvényein való részvételre.

3.4. A közmûsor-szolgáltató politikai hirdetést az or-
szággyûlési, illetve az önkormányzati választások, továb-
bá az elrendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé.
A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a
közmûsor-szolgáltatót csak a jogszabályok elõírásai köte-
lezik.

3.5. A közmûsor-szolgáltató az általa megválasztott for-
mában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai köz-
élet érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban
ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen poli-
tikai vagy eszmei nézetrendszer kifejezõdésévé.

3.6. A közmûsor-szolgáltató a politikai pártok és moz-
galmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szer-
kesztett formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgal-
mak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgár-
mesterek és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot
és jegyzetet a közmûsor-szolgáltató mûsoraihoz nem fûz-
hetnek.

3.7. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és
önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgár-
mesterek bármely megnyilvánulása esetén a közmûsor-
szolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártál-
lását, illetve az általa képviselt mozgalom megnevezését.

2007/27. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1381



Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy
politikai tevékenységétõl teljes mértékben független mi-
nõségben szólal meg. A közmûsor-szolgáltató azonban
még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség, a pártál-
lás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

3.8. A közmûsor-szolgáltató sem politikai párttól és
mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy
államigazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl köz-
vetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el,
amely a mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmá-
ra, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a
szerkesztés egyéb elveire vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vo-
natkozó elvek

4.1. A VIDEOKRÓNIKA közmûsor-szolgáltatói fel-
adata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõsze-
rûen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban és
a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és
egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit,
biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak meg-
nyilvánulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális
igényeit és érdeklõdését.

4.2. A közmûsor-szolgáltató köteles gondoskodni arról,
hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre
számot tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lénye-
ges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény
megismerhetõ legyen.

4.3. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a véle-
mények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama
korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai
alapján.

4.4. A közmûsor-szolgáltató köteles arra, hogy a nézõ
véleményének kialakításához szükséges minden lényeges
információt és véleményt megjelenítsen.

4.5. A közmûsor-szolgáltató törekszik arra, hogy a hí-
rekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéle-
tet meghatározó társadalmi csoportok véleménye helyet
kapjon.

4.6. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely
álláspont képviseletére, objektív okból nincs lehetõség.
Ebben az esetben az akadály okáról a közmûsor-szolgálta-
tó a nézõt tájékoztatni köteles.

4.7. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ in-
formációk forrását a közmûsor-szolgáltató ellenõrzi, és
ahol szükséges megjelöli. Ha több információ ellentétes
tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két,
egymástól független hírforrásból származó információt
kell közzétenni, az ellentmondásra történõ egyértelmû fi-
gyelemfelhívás mellett.

4.8. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a
közmûsor-szolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ
alkotmányos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a
megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat
a személyiséghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalma-
zásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy

más becsületét vagy jó hírnevét sértse. Ha ez – különösen
élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek
haladéktalanul közölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem
pedig a közmûsor-szolgáltató álláspontja.

4.9. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját
pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját vélemé-
nyét az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem is-
mertetheti.

4.10. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesz-
tés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban
álljon a megkérdezett álláspontjával.

4.11. Ha a hír-, vagy politikai mûsorban tartalmi vagy
tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell
javítani a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhí-
vása mellett.

4.12. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni
kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának
tiszteletben tartásával fejtsék ki álláspontjukat.

4.13. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni
az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet, vagy a Panaszbizottság, illetve az
ORTT határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A Szabályzat elõírásainak alkalmazása során a köz-

mûsor-szolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos
használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a
magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és
gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor
a közmûsor-szolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési
szabályait veszik figyelembe, kivéve, ha a használt név
vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk,
hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a ma-
gyar nyelv helyes használatára késztessék.

5.3. A közmûsor-szolgáltató köteles kerülni a durva, a
trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának kö-
vetelményei

6.1. A közmûsor-szolgáltató – az erre szolgáló speciális
mûsorokon kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõ-
en sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és et-
nikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait.
Ennek során a közmûsor-szolgáltató nem ad helyt a nem-
zeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív sztereo-
típiáknak.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó szemé-
lyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban
kell bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelení-
tés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség ha-
gyományosan elfogadott szerepeiben történjék.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor fi-
gyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrá-
juk és mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezés-
hez jusson.
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6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személy-
nek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a ma-
gyar nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a
közmûsor-szolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás bizto-
sítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák
bemutatása

7.1. A közmûsor-szolgáltató kulturális mûsoraiban tö-
rekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mû-
vészet értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének fi-
gyelembevételével.

7.2. A közmûsor-szolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a
mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A
közmûsor-szolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy
végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot
nem alkalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának
elismeréséhez segítse hozzá.

7.3. A közmûsor-szolgáltató rendszeresen beszámol a
tudomány eredményeirõl, tudományos kérdésekben bizto-
sítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudo-
mányos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet
megalapozatlan várakozást. Általánosan még el nem foga-
dott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vé-
lemények ismertetése nem kerülhetõ el. Az eredmény bi-
zonytalanságára a nézõ figyelmét fel kell hívni.

7.4. A tudományos eredmények ismertetésekor a köz-
érthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudo-
mányos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek
vagy szervezetek segítségét.

7.5. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ
egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, il-
letve e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.6. A közmûsor-szolgáltató felelõs azért, hogy világné-
zeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsor-
ban ne hangozhassanak el. A világnézeti, illetve vallási
mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem
szolgálhat, és nem irányulhat más világnézet vagy vallás
ellen.

7.7. A közmûsor-szolgáltató köteles a világnézeti és
vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a
világnézetekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A köz-
mûsor-szolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási pro-
paganda nem folytatható.

7.8. A közmûsor-szolgáltató kiegyensúlyozott lehetõsé-
get biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységé-
nek bemutatására. E tevékenység során az érintett történel-
mi egyház részére a közmûsor-szolgáltató konzultációs le-
hetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé az adott mûsor-
szám szerkesztésében. A szertartások és más egyházi ese-
mények közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor
figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hit-
élet méltóságát.

7.9. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás
közzététele esetén – különösen, ha vitatott tatalmú alkotás-

ról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ
figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok
közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a
VIDEOKRÓNIKA közmûsor-szolgáltató a következõ
mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ jelzésekkel és
szöveges felvezetéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható

szignállal kell közzétenni akkor is, ha az reklámriport for-
májában hangzik el.

8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás
közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ
szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági fel-
hívás reklámozásra nem használható.

8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól el-
különítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát
(országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választá-
sa, népszavazás).

8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden
olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányo-
san befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsoro-
kon kívül a közmûsor-szolgáltató az ilyen mûsorszámok
körét maga határozhatja meg, a korlátozásra a mûsor-elõ-
zetesekben, – ajánlókban és – újságokban is utalni kell.

8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt
közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen
kell megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támo-
gató reklámjával.

8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében
közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tá-
jékoztatni kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy
egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a mû-
sorszám tartalmáért felelõs egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez
kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megje-
lölésével, a szerzõ megnevezésével, és a hírektõl elkülö-
nítve kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok
9.1. A közmûsor-szolgáltató a kiskorúak szellemi és er-

kölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem
közvetít.

9.2. A közmûsor-szolgáltató védi a kiskorúak személyi-
ségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a közmû-
sor-szolgáltató nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságá-
val és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetsé-
ges helyzetbe, és nem teszi ki sem fizikai, sem lelki meg-
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próbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak
szülõje, törvényes képviselõje jóváhagyásával szólaltatha-
tó meg.

9.3. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, sze-
méremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használha-
tó, még megkülönböztetõ jelzéssel történt helyettesítéssel
sem.

9.4. A közmûsor-szolgáltató mûsoraival igyekszik elõ-
segíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõ-
dését, a világ megismerését és pozitív magatartásminták
kialakulását.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy
arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A rek-
lámok közzététele során a közmûsor-szolgáltató az alábbi
szabályok megtartására köteles:

– A reklámok nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapaszta-
latlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott
termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.

– A reklámok nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szü-
leiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott ter-
méket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe ve-
gyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen
vásárlási ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges
tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy
egyéb személyekkel kapcsolatban éreznek.

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indo-
kolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes hely-
zetben.

A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalok-
ban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál
alacsonyabb rendûek. A reklám nem utalhat arra, hogy a
termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden
család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtámogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával,

nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlan-
ságát.

10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel
az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környe-
zet károsítását, az állatok kínzását.

10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási
vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolása nem sértheti
az emberi méltóságot.

10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben
rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.

10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, il-
letve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem köz-
vetlenül, különös tekintettel:

– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a

karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,

– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonságokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudomá-

nyos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel
tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek
nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthet-
nek olyan képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell
alapulni, melyek független forrásból származnak.

10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy
személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklá-
mok általános megjelenését, vagy részleteit olyan módon,
hogy az félrevezetõ legyen.

10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt, vagy
tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.

10.10. A reklám csak magyar nyelvû lehet, ez alól csak a
szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlo-
gent magyar nyelven is közölni kell.

10.11. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöve-
get, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A rek-
lám nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat
és kifejezéseket.

10.12. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi
szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy
azt követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat
céljai megvalósulása érdekében a VIDEOKRÓNIKA fõ-
szerkesztõje meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat
és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

10.13. Ha közzététel után jut a közmûsor-szolgáltató tu-
domására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni,
köteles haladéktalanul a reklám közvetítését megszün-
tetni.

10.14. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mû-
sorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mû-
sorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni.
A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.

11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét

a közmûsor-szolgáltató ellenõrzi.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó

szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a
közmûsor-szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást
érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni
kívánt közérdekû közlemény is ingyenes.

11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû
közleményt a közmûsor-szolgáltató térítés ellenében teszi
közzé. Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes
személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvé-
telétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell
tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbizton-
ságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányol-
ható gazdasági érdekeit veszélyeztetné, vagy károkozással
járna.
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12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és fele-
lõssége

12.1. A közmûsor-szolgáltatónál munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket
az arra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein
belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a közmû-
sor-szolgáltató erre illetékes vezetõin kívül nem utasítha-
tó. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt
sértõ vagy e szabályzattal ellentétes utasítás végrehajtását
megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körül-
ményeirõl a közmûsor-szolgáltató illetékes vezetõje és a
mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktala-
nul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorérté-
kelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsér-
tésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsor-
készítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésé-
vel vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám
készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben
az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsor-
számról levetetni, ez azonban nem akadályozza meg a mû-
sor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok
szerint a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek
szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szer-
zõdésben rögzíteni kell.

12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlá-
sában a közmûsor-szolgáltató nem akadályozhatja meg.
A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról
szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.5. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgat-
hat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ
személyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi, vagy anyagi
kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illeté-
kes vezetõvel.

12.6. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatá-
sokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére
hajtottak végre mûsorán.

12.7. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését
vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem
kelthet olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a
közmûsor-szolgáltató véleménye.

12.8. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes
közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyil-
vánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánu-
lásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell
tartani a mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve szemé-
lyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést
a mûsorban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi adott-
ságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat
olyan kifejezéseket, vagy teremthet olyan helyzetet,
amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy
egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.

12.9. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsor-
készítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûz-
het. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ
jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A közmûsor-szolgáltató munkatársa minden, a

közmûsor-szolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így kü-
lönösen: munka-, a polgári törvénykönyv alapján kialakí-
tott megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsor-
folyam elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ
személy.

13.2. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel
és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem mun-
kahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztet-
hetik a közmûsor-szolgáltató jó hírnevét.

13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai
párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és
a politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munka-
társ politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést
nem vállalhat.

13.4. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai cél-
ra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve
alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulaj-
donosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szerve-
zetekkel foglalkozó mûsort nem készíthet.

13.5. Amennyiben a mûsorszolgáltató vezetõ állomány-
ban lévõ alkalmazott országgyûlési vagy önkormányzati
képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a válasz-
tás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó na-
pig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorszol-
gáltató vezetõ állományban lévõ alkalmazottját ország-
gyûlési vagy önkormányzati képviselõvé választják, man-
dátuma érvényessége idején politikai, közéleti vonatko-
zású mûsor készítésében nem vehet részt.

13.6. A mûsorkészítõ más közmûsor-szolgáltatónál te-
vékenységet csak a közmûsor-szolgáltató vezetõjének írá-
sos engedélyével végezhet.

13.7. A közmûsor-szolgáltató vezetõi, illetve azok kö-
zeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tu-
lajdonosi és felügyelõ-bizottsági tagjai azon gazdálkodó
szervezeteknek, amelyekkel a közmûsor-szolgáltató gaz-
dasági célra irányuló szerzõdést köt.

13.8. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûso-
rokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem kö-
zölhet. A mûsorkészítõ csak a közmûsor-szolgáltató veze-
tõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénz-
ügyi mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett,
illetve amely a birtokában van.

13.9. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktár-
gyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsor-
szám bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó
reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhet. Támoga-
tott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gaz-
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dálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje,
felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendel-
kezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli
hozzátartozóira is.

13.10. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan
adatot, amely a közmûsor-szolgáltató üzleti titokkörébe
tartozik. Az üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre
irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.11. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt
vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a
nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell
arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét
csökkentse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlan-
ságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kisko-
rúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott szemé-
lyek esetében.

13.12. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet kü-
lönbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen
belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat
alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi hely-
zetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben
szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a
szereplõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ
megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell.
A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításo-
kat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ sze-
mély alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú
személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni, és kereszt-
nevén szólítani.

13.13. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a
mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a
tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem
használata megengedett.

13.14. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a
szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mû-
sorkészítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkod-
jék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a
mûsor irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is
kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.15. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát
meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét,
és kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ ki-
fejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A közmûsor-szolgáltató színvonalas elõkészítõ

munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban
elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelye-
ket és sztereotípiákat.

14.2. A közmûsor-szolgáltató az általa elkövetett téve-
dést azonnal elismeri, és a nézõ tudomására hozza. A köz-
mûsor-szolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel so-
ha, és semmilyen körülmények között nem él.

14.3. A közmûsor-szolgáltatónak tartózkodnia kell el-
lenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan
közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így bal-
esetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. ese-
tében – az áldozatok megnevezése csak akkor lehetséges,
ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátar-
tozói a közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek
esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.4. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által
elrendelt hírzárlatot a közmûsor-szolgáltató tiszteletben
tartja, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más
tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek
eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás meg-
jelölésével közölni lehet.

14.5. A közmûsor-szolgáltató tiszteletben tartja az ártat-
lanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.

14.6. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek meg-
szólaltatása esetén a közmûsor-szolgáltatónak ügyelnie
kell arra, hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív
színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfel-
vételek közzétételét megelõzõen – amennyiben azok al-
kalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének ki-
váltására – a következményre a nézõk figyelmét fel kell
hívni.

14.7. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási
felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fo-
gyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek meg-
nevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az
érintettekre nézve sértõ.

14.8. A közmûsor-szolgáltató – indokolt kritika kivéte-
lével – nem nyilvánít véleményt más közmûsor-szolgálta-
tóról. A közmûsor-szolgáltató belsõ életérõl információt
csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és szá-
mot tarthat a nézõ érdeklõdésére. A közmûsor-szolgáltató
nevében nyilatkozó személyek körét a közmûsor-szolgál-
tató vezetõje írásban határozza meg.

14.9. Rejtett kamerát és mikrofont a VIDEOKRÓNIKA
nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalma-
zó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha
azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek in-
dokolja.

14.10. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti né-
zeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben
az esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban
nem megnyilvánult álláspontokat.

14.11. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk
mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést
nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az
a helyszínen hangzott volna el.

14.12. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok
védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába
esõ kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagad-
hatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.
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14.13. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó
kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés felvetésébe a sze-
mély elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is
ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a sze-
mély jó hírnevét ne sértse.

14.14. Közvélemény-kutatási eredményeket és statiszti-
kákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás meg-

jelölésével, és az adatok manipulálása nélkül szabad, elté-
rõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.

14.15. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen
meg kell jelölni a készítés idõpontját, és tekintetbe kell
venni, hogy az archív anyagban szereplõ személyek állás-
pontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik
ne sérüljenek.
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PÁLYÁZATOK DÍJRA

Felhívás a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae”,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális tevékenységéért díj jelölésére

A Magyar Mûvelõdési Intézet a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbségek számára díjat alapított kulturális
tevékenységük elismeréséért

„Pro Cultura Minoritatum Hungariae”
(a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel.

A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

Az elismerést olyan Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbséghez (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, né-
met, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/amelyek ki-
emelkedõ tevékenységet végeztek a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbségek körében az anyanyelvû kulturá-
lis örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárultak a Kárpát-medence népeinek tolerancián ala-
puló együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közmûvelõdés, mûvészetek, nemzetiségi média, nemzetiségi kultú-
ra mecénása stb.).

A díjak átadására évente egyszer a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek ünnepnapjához kötõdõen, decem-
ber 16-án kerül sor, melynek rangját a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus által rendezett Nemze-
tiségi Gála ünnepi programja is biztosítja.

A díjak száma maximálisan mindösszesen 8 darab lehet.
A díjat – a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus Nemzetiségi Kulturális Szakértõi Tanács, vala-

mint a Roma Kulturális Szakértõi Tanács tagjainak javaslata alapján – a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti
Lektorátus fõigazgatója adományozza.

A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Közzétételre kerül a Kulturális Közlönyben, az MTI-ben, a Magyar Mûvelõdési
Intézet ERIKANET honlapján, a nemzetiségek.hu címû honlapon, a nemzetiségek országos folyóirataiban és nemzeti-
ségi médiákban.

A díjazásra jelöltek felterjesztése az MMI nemzetiségi munkatársai által összeállított jelölõlapon, valamint annak
mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.

A díj átadása laudátióhoz kötõdik.

Az elbírálás szempontjai:
– szakmai életút/életmû elismerése,
– adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós mûködése és a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedõ tevé-

kenysége,
– az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon, illetve külföldön,
– nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erõsítése.

A felhívás és a jelölõlap letölthetõ a www.erikanet.hu honlapról vagy igényelhetõ a 225-6043, 225-6041-es telefon-
számon.

A jelöléseket szíveskedjenek a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus címére (postai vagy elekt-
ronikus úton)

legkésõbb 2007. szeptember 28-ig

elküldeni: MMIKL „Nemzetiségi Gála” Lukács Mária szakreferens, 1011 Budapest, Corvin tér 8.
E-mail: lukacsm@mmi.hu.

A megadott határidõ után beérkezõ javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Borbáth Erika s. k.,
fõigazgató

1388 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/27. szám

IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés



JELÖLÕLAP

A Magyar Mûvelõdési Intézet által alapított
„PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” díj jelölésére

Egyén jelölésére

Név:.....................................................................................................................................................................................

Születési hely/idõ: ...............................................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................................

Lakcíme: .............................................................................................................................................................................

Elérhetõsége:.......................................................................................................................................................................

Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................

Tevékenysége a nemzetiségi kultúra területén: ..................................................................................................................

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

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

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

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

Indoklás: részletes indoklást külön mellékelve max. 3 gépelt oldal terjedelemig.

A javaslattevõ neve: ............................................................................................................................................................

Elérhetõsége:.......................................................................................................................................................................

Közösség neve, amelyet képvisel: ......................................................................................................................................

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

Dátum:.................................................................................................................................................................................

……………………………………………
javaslattevõ aláírása
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JELÖLÕLAP

A Magyar Mûvelõdési Intézet által alapított
„PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” díj jelölésére

Közösség jelölésére

Név:.....................................................................................................................................................................................

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

Alakulás éve:.......................................................................................................................................................................

Cím:.....................................................................................................................................................................................

Elérhetõség:.........................................................................................................................................................................

Közösség vezetõjének neve: ...............................................................................................................................................

Tevékenységi kör: ...............................................................................................................................................................

Eddigi szakmai elismerések: ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

Indoklás: részletes indoklást külön mellékelve max. 3 gépelt oldal terjedelemig.

A javaslattevõ neve: ............................................................................................................................................................

Elérhetõsége:.......................................................................................................................................................................

Közösség neve, amelyet képvisel: ......................................................................................................................................

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

Dátum:.................................................................................................................................................................................

……………………………………………
javaslattevõ aláírása
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. június 21–27.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

160. 50. évfolyam L 160. szám (2007. június 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 691/2007/EK rendelete (2007. június 18.) a Kínai Népköztársaságból származó
egyes nyergek behozatalára alkalmazandó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és a ki-
vetett ideiglenes vám végleges beszedésérõl

A Bizottság 692/2007/EK rendelete (2007. június 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 693/2007/EK rendelete (2007. június 20.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölé-
sek és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ,
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Esrom (OFJ)]

A Bizottság 694/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a bizonyos vámkontingensek és preferen-
ciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. június 11. és
15. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatáro-
zásáról

A Bizottság 695/2007/EK rendelete (2007. június 20.) az 1233/2006/EK rendelet keretében a ser-
téshús-ágazat egyes termékeibõl 2007 júniusában rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

A Bizottság 696/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonat-
kozó, 2007. július 1. és szeptember 30. közötti idõszakra szóló közösségi behozatali vámkontingen-
sek keretében 2007 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága
mértékének meghatározásáról

A Bizottság 697/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a baromfihús-ágazat egyes termékei tekinte-
tében az 1431/94/EK rendelet értelmében 2007 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti ké-
relmek elfogadási mértékének meghatározásáról

A Bizottság 698/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a baromfihús-ágazat egyes termékei tekinte-
tében a 2497/96/EK rendelet értelmében 2007 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti ké-
relmek elfogadási mértékének meghatározásáról

* A Bizottság 699/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a Hollandia lobogója alatt közlekedõ
hajók által a Skagerrakban folytatott tõkehalhalászat tilalmáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/428/EK:

* Bizottság határozata (2007. június 18.) a kaduzafosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növény-
védõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2007) 2511. számú dokumen-
tummal történt]1

2007/429/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 18.) a tõkehalállomány helyreállítására irányuló kü-
lönleges megfigyelési program létrehozásáról szóló 2005/429/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2007) 2550. számú dokumentummal történt]

2007/430/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 19.) a Malajziából és Tajvanról származó szintetikus
vágott poliészter szálakra vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetésérõl és az ideigle-
nes vámok által biztosított összegek felszabadításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés az Európai Közösség és Brazília között, valamint az Európai Közösség és Thai-
föld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT)
XXVIII. cikkének megfelelõen kölcsönösen elfogadott jegyzõkönyv formájában létrejött
megállapodások végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, vala-
mint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és
kiegészítésérõl szóló 2007. május 29-i 580/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L 138., 2007.
5. 30.)

* Helyesbítés az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között, valamint az
Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereske-
delmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelõen a baromfihús tekinteté-
ben megállapított engedmények módosításáról szóló, kölcsönösen elfogadott jegyzõkönyv
formájában létrejött megállapodások megkötésérõl szóló, 2007. május 29-i tanácsi határo-
zathoz (HL L 138., 2007. 5. 30.)

* Helyesbítés a 2007–2013-as idõszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a
polgárokért” címû program létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1904/2006/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi határozathoz (HL L 378., 2006. 12. 27.)

161. 50. évfolyam L 161. szám (2007. június 22.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 700/2007/EK rendelete (2007. június 11.) a legfeljebb tizenkét hónapos szarvas-
marhák húsának értékesítésérõl

1 EGT vonatkozású szöveg
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A Bizottság 701/2007/EK rendelete (2007. június 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 702/2007/EK rendelete (2007. június 21.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj
jellemzõirõl és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekrõl szóló 2568/91/EGK rendelet mó-
dosításáról

* A Bizottság 703/2007/EK rendelete (2007. június 21.) az állati eredetû élelmiszerekben talál-
ható állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapí-
tására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mel-
lékletének a dihidrosztreptomicin és a sztreptomicin tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 704/2007/EK rendelete (2007. június 21.) az iskolai tanulók tejjel és egyes tejter-
mékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK taná-
csi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 2707/2000/EK
rendelet módosításáról

* A Bizottság 705/2007/EK rendelete (2007. június 21.) a feldolgozásra szánt körte támogatá-
sának meghatározásáról a 2007/2008-as kereskedelmi kampányra vonatkozóan

* A Bizottság 706/2007/EK rendelete (2007. június 21.) a jármûvek EK-típusjóváhagyására
vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló rendszerek szivárgá-
sainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az Európai Parlament és a Tanács
2006/40/EK irányelve értelmében történõ megállapításáról1

A Bizottság 707/2007/EK rendelete (2007. június 21.) bioetanolként való Közösségen belüli fel-
használásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/37/EK irányelve (2007. június 21.) a gépjármûvek és pótkocsijaik típusjó-
váhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 70/156/EGK tanácsi
irányelv I. és III. mellékletének módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/431/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 7.) a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezményének az Európai Közösség érdekében történõ
megerõsítésére való felhatalmazásáról

Bizottság

2007/432/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 18.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes
vagy mesterséges módon törpenövésû Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. nö-
vény tekintetében a 2002/499/EK határozat hatályának meghosszabbításáról [az értesítés a
C(2007) 2495. számú dokumentummal történt]

2007/433/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 18.) a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell Kö-
zösségbe történõ behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelõzésére irá-
nyuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekrõl [az értesítés a C(2007) 2496. számú doku-
mentummal történt]
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2007/434/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 21.) a Cseh Köztársaságban a baromfiknál elõforduló
magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intéz-
kedésekrõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3120. számú
dokumentummal történt]1

162. 50. évfolyam L 162. szám (2007. június 22.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 680/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a transzeuró-
pai közlekedési és energiahálózatok területén történõ közösségi pénzügyi támogatás nyújtá-
sának általános szabályairól

163. 50. évfolyam L 163. szám (2007. június 23.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 709/2007/EK rendelete (2007. június 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 710/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a cukorágazat egyes termékeire az
1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

A Bizottság 711/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús
tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. júniusában benyújtott kérelmekre vo-
natkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

* A Bizottság 712/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a tagállamok intervenciós hivatalai-
nak birtokában lévõ gabonának a közösségi piacon történõ továbbértékesítésére irányuló
folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

* A Bizottság 713/2007/EK rendelete (2007. június 21.) a Svédország lobogója alatt közlekedõ
hajók által a Skagerrakban folytatott tõkehalhalászat tilalmáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 714/2007/EK határozata (2007. június 20.) a gömbfa
osztályozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 68/89/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/436/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. június 7.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendsze-
rérõl
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Bizottság

2007/437/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvé-
dõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2007) 2548. számú dokumentum-
mal történt]1

Helyesbítések

* Helyesbítés az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl az Algériai De-
mokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából
készült euro-mediterrán megállapodás jegyzõkönyvéhez (protokollhoz) (HL L 118., 2007.
5. 8.)

164. 50. évfolyam L 164. szám (2007. június 26.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 719/2007/EK rendelete (2007. június 25.) az egyes, Libériával szembeni korlátozó
intézkedésekrõl szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 720/2007/EK rendelete (2007. június 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 721/2007/EK rendelete (2007. június 25.) az 1290/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós
intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tag-
államok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése te-
kintetében történõ megállapításáról szóló 884/2006/EK bizottsági rendelet kiigazításáról

* A Bizottság 722/2007/EK rendelete (2007. június 25.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbán-
talmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabá-
lyok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., V., VI.,
VIII., IX. és XI. mellékletének módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/438/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 18.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról
szóló 2001/264/EK határozat módosításáról
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Bizottság

2007/439/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hoz-
záférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról
szóló 2004/452/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 2565. számú dokumen-
tummal történt]1

2007/440/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes mag-
nezittéglák behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kö-
telezettségvállalás elfogadásáról szóló 2005/704/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

Helyesbítések

* Helyesbítés a mezõgazdasági üzemek közösségi tipológiájának kialakításáról szóló
85/377/EGK határozat módosításáról szóló, 2003. május 16-i 2003/369/EK bizottsági hatá-
rozathoz (HL L 127., 2003. 5. 23.) (Magyar nyelvû különkiadás 3. fejezet, 38. kötet, 564. o.)

* Helyesbítés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Ko-
héziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelethez
(HL L 210., 2006. 7. 31.)

165. 50. évfolyam L 165. szám (2007. június 27.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 723/2007/EK, Euratom rendelete (2007. június 18.) az Európai Közösségek tisztvi-
selõi és egyéb alkalmazottai díjazására alkalmazott súlyozási együtthatók kiigazításáról

* A Bizottság 724/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a Közösség legrászorulóbb személye-
inek az intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

* A Bizottság 725/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a Közösség legrászorulóbb személye-
inek az intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendeletnek Bulgária és Románia
európai uniós csatlakozása miatt történõ kiigazításáról

A Bizottság 726/2007/EK rendelete (2007. június 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 727/2007/EK rendelete (2007. június 26.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbán-
talmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabá-
lyok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VII.
és IX. mellékletének módosításáról1

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/30/EK irányelve (2007. június 20.) a gyakorlati vég-
rehajtásra vonatkozó jelentések egyszerûsítése és ésszerûsítése érdekében a 89/391/EGK ta-
nácsi irányelv, annak egyedi irányelvei, valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a
92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról1
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* A Bizottság 2007/39/EK irányelve (2007. június 26.) a 90/642/EGK tanácsi irányelv II. mel-
lékletének a diazinon megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történõ módosí-
tásáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/441/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 18.) az Olasz Köztársaságnak a közös hozzáadottérték-
adó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése a) pontjától és 168. cik-
kétõl eltérõ intézkedések alkalmazására történõ felhatalmazásáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekbõl származó
élelmiszerekkel történõ ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
3149/92/EGK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történõ
kiigazításáról szóló, 2007. február 27-i 208/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 61., 2007.
2. 28.)

* Helyesbítés a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekbõl származó
élelmiszerekkel történõ ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
3149/92/EGK rendelet módosításáról szóló, 2007. február 27-i 209/2007/EK bizottsági ren-
delethez (HL L 61., 2007. 2. 28.)
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; 1015
Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési címe: 1276 Budapest,
Pf. 77) mint a TRANSFOOD 96. Kft. „f. a.” (Cg.:
[16 09 003533]; 5200 Törökszentmiklós, Zengõ u. 6.) fel-
számolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság Faragó Jánossal,
a kft. elõzõ ügyvezetõjével szembeni 1 005 000 Ft összegû,
Szolnoki Városi Bíróság elõtt folyamatban levõ peresített
követelését. A perben még elsõ fokon sem hozott végzést a
bíróság.

Irányár: 100 000 Ft.

A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi szemé-
lyiség nélküli társaságok vehetnek részt.

A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-
ténõ megjelenést (2007. június 28.) követõ 15. nap 12 óra.

Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

– az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), társa-
ságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cégjegy-
zésre jogosult aláírási címpéldányát,

– a bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Kft.
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12067008-00144495-
02100000 számú bankszámlára, a pályázat és a „bánat-
pénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének határ-
ideje: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés tel-
jesítése az a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a
BROSS Kft. bankszámláján jóváírja.

– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.

– A fizetés módját és határidejét.



– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal.

– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésé-
nek kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.

A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-
ban „TRANSFOOD” megjelöléssel, postán vagy szemé-
lyesen, munkanapokon 8–12 óra között, a BROSS Válság-
kezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám
alatti székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ 10
munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes az
az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat tar-
talmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájékoz-
tatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a TRANSFOOD Kft. „f. a.” számára kártérí-
tési kötelezettséget nem keletkeztet.

A Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 878016]; 1143
Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint a Keramonti
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[05 09 002766]; 3530 Miskolc, Pozsonyi u. 26.) a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság által 7. Fpk.
674/2000. sz. alatt kijelölt felszámolója (felszámolóbiztos:
dr. Bíró György)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a Keramonti Kft. „f. a.”-nak Veres Vilmos-
sal és Lengyel Istvánnal szemben fennálló 4 500 000 Ft és
650 000 Ft névértékû jogerõs bírósági ítéleten alapuló
pénzköveteléseit.

A követelés behajthatóságáért a felszámoló felelõsséget
nem vállal, a követelések kifejezetten bizonytalan követe-
lésként kerülnek értékesítésre. A követelések irányára
1 000 000 Ft. A követelésre az pályázhat, aki 300 000 Ft
pályázati biztosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására
meghatározott határidõn belül a felszámoló Erste Banknál
vezetett: 11640002-07984101-40000006 sz. letéti szám-
lán elhelyezi, és ezt igazolja. A biztosíték összege a vétel-
árba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon
belül kamatmentesen visszautalásra kerül.

Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel [tel.:
06 (46) 508-391].

A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.,
3530 Miskolc, Pf. 540; „Keramonti Követelés pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.

A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határ-
ideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2007. június 28.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására a
benyújtási határidõt követõ 8 napon belül közjegyzõ jelen-
létében kerül sor.

A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõ-
könyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bár-
mely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vétel-
árat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.

A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos ér-
tékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A MININVEST Vagyonhasznosító ZRt. (Cg.:
[01 10 044328]; 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40.
VI. em.) mint a MAGUS DESIGN STÚDIÓ Keres-
kedelmi és Kiadói Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[01 09 692279]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 14.) Fõvárosi
Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi könyvkészletét.

A készlet érvényesíthetõ értéke mindösszesen:
5 000 000 Ft.

Vételára: 4 000 000 Ft.
Bánatpénz: 40 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a felszá-

moló HVB Bank Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-
96040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borí-
tékban, „MAGUS DESIGN STÚDIÓ Kft. f. a. vételi aján-
lat” megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni

1398 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/27. szám



(cím: 1055 Budapest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2007. június 28.) kö-
vetõ 15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljut-
tatni, az 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. VI. em.
címre.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mel-
lett –, a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének
igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
Az ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc mun-
kanapon belül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályá-
zókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének elõfeltétele. A vételárat a szerzõdéskötéstõl
számított 3 napon belül egy összegben, átutalással, vagy a
szerzõdéskötéskor készpénzben kell megfizetni.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A követelés ellenértékeként beszámítást nem foga-
dunk el.

Az érdeklõdõk, a felszámoló irodájában betekintést
nyerhetnek a leltárívbe.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Szûcs
Tímea felszámolóbiztos a 06 (20) 573-2755-ös telefon-
számon.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 562281]; 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.)
mint az Abasári Szõlõ-Oltványtermesztõ és Borászati
Szövetkezet „f. a.” (cégjegyzékszáma: [10 02 020005];
3261 Abasár, Fõ u. 179.) a Heves Megyei Bíróság 3. Fpk.
10-06-000069/9. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, Abasár külterület, 075/55. hrsz.-ú,
4725 m2 nagyságú (a földterület idegen tulajdonban van, a
25 éves bérleti szerzõdésbõl 22 év van hátra) harmadik
éves Fercal fajtájú alany szõlõültetvényt.

Irányár: bruttó 500 000 Ft (ötszázezer forint).
Bánatpénz: 50 000 Ft (ötvenezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást, és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és azok egyes részei-
ért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a
pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg
azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos va-
gyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pá-
lyázót (vevõt) terheli, továbbá az esetlegesen felmerülõ
környezeti terhet (az adásvétel idõpontjában nem ismertet
is) a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba
lépésének is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. június 28.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: 1015 Budapest, Hattyú u.
10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Abasári Szövetkezet f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jogo-
sultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a részt vevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztosnál, a 06 (1) 202-2208, 06 (92) 510-466-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].
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Színes címerrel jelent meg
a Magyar Közlöny

A Magyar Köztársaság hivatalos lapja a Magyar
Közlöny – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 76. § (2) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelõen és több európai ország példáját is kö-
vetve – 2007. július 1-jétõl színes címerrel jelenik meg.

A másik július 1-jétõl bekövetkezõ változás, hogy a
Hivatalos Értesítõ – amely a közszférában betölthetõ állás-
hirdetéseket, hivatalos közleményeket, ellenõrzési jelenté-
seket, pályázati felhívásokat és egyéb közérdeklõdésre
számot tartó információkat, továbbá magánhirdetéseket is
tartalmaz – a közel 160 éve, 1848. június 8-án megjelent
„Közlöny” címû hivatalos lap hagyományait folytatva –
heti egy alkalommal a Magyar Közlönybe szerkesztetten
kerül kiadásra.

A Magyar Közlöny elõfizetõi ezentúl hetenként egy al-
kalommal megkapják a Hivatalos Értesítõt is, valamint az
év hátralevõ részében a Hivatalos Értesítõ elõfizetõi az
aktuális Magyar Közlöny példányába szerkesztetten
vehetik kézhez a Hivatalos Értesítõt.

Megépül a tubesi radarállomás

Érvényes a Pécs melletti Tubesen mûködõ katonai hír-
adóbázis korszerûsítésére és radarállomás telepítésére
vonatkozó építési engedély – közölte a Honvédelmi Mi-
nisztérium. Miután a március 4-én megtartott helyi nép-
szavazás érvénytelen lett, kormányhatározat hatalmazta
fel Szekeres Imre minisztert a beruházás elindítására. Az
engedélyekre érkezett fellebbezéseket, kifogásokat a mi-
niszter átadta vizsgálatra a szakhatóságoknak, de miután a

másodfokú szakhatósági határozatok nem találták megala-
pozottnak azokat, június 20-án kiadta az immár jogerõs
építési engedélyt. (MTI)

Egységes társadalombiztosítást!

Az egészségügyben végbemenõ változásokat a jövõ be-
fektetéseként kell kezelni – mondta a miniszterelnök, ami-
kor Demszky Gábor fõpolgármesterrel együtt részt vett a
budapesti Heim Pál Gyermekkórház sürgõsségi osztályá-
nak átadásán. A kormány valódi biztosítót és egységes
nemzeti társadalombiztosítást szeretne: erõs társadalom-
biztosítást versengõ pénztárakkal, a betegeket képviselõ
erõs intézményrendszerrel – mondta Gyurcsány Ferenc.
A sürgõsségi osztály a hét minden napján, éjjel-nappal fo-
gadja az ellátásra szorulókat. (MTI)

Európát bemutató fotókiállítás

Öt európai hírügynökség ötven évet felölelõ digitalizált
archív felvételeibõl mutat be kétszázat az a tárlat, amely
június 28-án nyílt meg Budapesten, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeumban. Az Életképek a XX. századi Európából
címû fotókiállításon a Magyar Távirati Iroda, a belgiumi
Belga, a lengyel PAP, az olasz ANSA és a portugál Lusa
hírügynökség archív felvételeibõl látható válogatás.

A tárlaton látható képeken a politikától a zsánerképeken
át a képi humorig terjed a paletta, és bár az érintett orszá-
gok polgárai eltérõ társadalmi rendszerben éltek, a képek
sok hasonlóságot mutatnak az 50-es, 60-as és 70-es évek
hétköznapjait idézve. Mindenütt sok fotó készült a háború
utáni újjáépítésrõl. (MTI)
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