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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi VI.
tör vény

a kulturális kifejezések sokszínûségének védelmérõl
és elõmozdításáról  szóló, Párizsban 2005. év október

hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény
kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé del mé rõl és elõ -
moz dí tá sá ról  szóló, Pá rizs ban 2005. év ok tó ber hó 20.
nap ján el fo ga dott UNESCO egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

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

„Convention on the Protection and Promotion of the
Diversity of Cultural Expressions

The Ge ne ral Con fe ren ce of the Uni ted Na ti ons
Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za ti on, me e ting in 
Pa ris from 3 to 21 Oc to ber 2005 at its 33rd session,

Af fir ming that cul tu ral di ver sity is a de fi ning cha rac te ris tic 
of humanity,

Cons ci o us that cul tu ral di ver sity forms a com mon he ri ta ge 
of hu ma nity and sho uld be che ris hed and pre ser ved for the
benefit of all,

Be ing awa re that cul tu ral di ver sity cre a tes a rich and
va ri ed world, which inc re a ses the ran ge of cho i ces and
nur tu res hu man ca pa ci ti es and va lu es, and the re fo re is a
ma insp ring for sus ta i nab le de ve lop ment for communities,
peoples and nations,

Re cal ling that cul tu ral di ver sity, flo u ris hing wit hin a
fra me work of de moc ra cy, to le ran ce, so ci al jus ti ce and mu tu al 
res pect bet we en pe op les and cul tu res, is in dis pen sab le for
pe a ce and se cu rity at the lo cal, national and international
levels,

Ce leb ra ting the im por tan ce of cul tu ral di ver sity for the full 
re a li za ti on of hu man rights and fun da men tal fre e doms
proc la i med in the Uni ver sal Dec la ra ti on of Hu man Rights
and ot her uni ver sally recognized instruments,

Emp ha si zing the need to in cor po ra te cul tu re as a stra te gic
ele ment in na ti o nal and in ter na ti o nal de ve lop ment po li ci es,
as well as in in ter na ti o nal de ve lop ment co o pe ra ti on, ta king

into ac co unt also the Uni ted Na ti ons Mil len ni um Dec la ra ti on 
(2000) with its special emphasis on poverty eradication,

Ta king into ac co unt that cul tu re ta kes di ver se forms ac ross 
time and spa ce and that this di ver sity is em bo di ed in the
uni qu e ness and plu ra lity of the iden ti ti es and cul tu ral
exp res si ons of the pe op les and so ci e ti es making up humanity,

Recognizing the importance of traditional knowledge as a
source of intangible and material wealth, and in particular the
knowledge systems of indigenous peoples, and its positive
contribution to sustainable development, as well as the need
for its adequate protection and promotion,

Recognizing the need to take measures to protect the
diversity of cultural expressions, including their contents,
especially in situations where cultural expressions may be
threatened by the possibility of extinction or serious
impairment,

Emphasizing the importance of culture for social
cohesion in general, and in particular its potential for the
enhancement of the status and role of women in society,

Being aware that cultural diversity is strengthened by
the free flow of ideas, and that it is nurtured by constant
exchanges and interaction between cultures,

Reaffirming that freedom of thought, expression and
information, as well as diversity of the media, enable
cultural expressions to flourish within societies,

Recognizing that the diversity of cultural expressions,
including traditional cultural expressions, is an important
factor that allows individuals and peoples to express and to 
share with others their ideas and values,

Recalling that linguistic diversity is a fundamental
element of cultural diversity, and reaffirming the
fundamental role that education plays in the protection and 
promotion of cultural expressions,

Taking into account the importance of the vitality of
cultures, including for persons belonging to minorities and
indigenous peoples, as manifested in their freedom to create,
disseminate and distribute their traditional cultural
expressions and to have access thereto, so as to benefit them
for their own development,

Emphasizing the vital role of cultural interaction and
creativity, which nurture and renew cultural expressions
and enhance the role played by those involved in the
development of culture for the progress of society at large,

Recognizing the importance of intellectual property
rights in sustaining those involved in cultural creativity,

Be ing con vin ced that cul tu ral ac ti vi ti es, go ods and ser vi -
ces have both an eco no mic and a cul tu ral na tu re, be ca u se
they con vey iden ti ti es, va lu es and me a nings, and must the re -
fo re not be tre a ted as so lely ha ving com mer ci al va lue,

Noting that while the processes of globalization, which
have been facilitated by the rapid development of
information and communication technologies, afford
unprecedented conditions for enhanced interaction
between cultures, they also represent a challenge for
cultural diversity, namely in view of risks of imbalances
between rich and poor countries,
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Being aware of UNESCO’s specific mandate to ensure
respect for the diversity of cultures and to recommend such 
international agreements as may be necessary to promote
the free flow of ideas by word and image,

Referring to the provisions of the international instruments 
adopted by UNESCO relating to cultural diversity and the
exercise of cultural rights, and in particular the Universal
Declaration on Cultural Diversity of 2001,
Adopts this Con ven ti on on 20 Oc to ber 2005.

I. OBJECTIVES AND GUIDING PRINCIPLES

Article 1

Objectives

The objectives of this Convention are:
(a) to protect and promote the diversity of cultural

expressions;
(b) to create the conditions for cultures to flourish and to 

freely interact in a mutually beneficial manner;
(c) to encourage dialogue among cultures with a view to

ensuring wider and balanced cultural exchanges in the
world in favour of intercultural respect and a culture of
peace;

(d) to foster interculturality in order to develop cultural
interaction in the spirit of building bridges among peoples;

(e) to promote respect for the diversity of cultural
expressions and raise awareness of its value at the local,
national and international levels;

(f) to reaffirm the importance of the link between culture 
and development for all countries, particularly for
developing countries, and to support actions undertaken
nationally and internationally to secure recognition of the
true value of this link;

(g) to give recognition to the distinctive nature of
cultural activities, goods and services as vehicles of
identity, values and meaning;

(h) to reaffirm the sovereign rights of States to maintain, 
adopt and implement policies and measures that they deem 
appropriate for the protection and promotion of the
diversity of cultural expressions on their territory;

(i) to strengthen international cooperation and solidarity in
a spirit of partnership with a view, in particular, to enhancing
the capacities of developing countries in order to protect and
promote the diversity of cultural expressions.

Article 2

Guiding principles

1. Principle of respect for human rights and
fundamental freedoms

Cultural diversity can be protected and promoted only if 
human rights and fundamental freedoms, such as freedom

of expression, information and communication, as well as
the ability of individuals to choose cultural expressions,
are guaranteed. No one may invoke the provisions of this
Convention in order to infringe human rights and
fundamental freedoms as enshrined in the Universal
Declaration of Human Rights or guaranteed by
international law, or to limit the scope thereof.

2. Principle of sovereignty

States have, in accordance with the Charter of the
United Nations and the principles of international law, the
sovereign right to adopt measures and policies to protect
and promote the diversity of cultural expressions within
their territory.

3. Principle of equal dignity of and respect for all
cultures

The protection and promotion of the diversity of
cultural expressions presuppose the recognition of equal
dignity of and respect for all cultures, including the
cultures of persons belonging to minorities and indigenous 
peoples.

4. Principle of international solidarity and cooperation

International cooperation and solidarity should be
aimed at enabling countries, especially developing
countries, to create and strengthen their means of cultural
expression, including their cultural industries, whether
nascent or established, at the local, national and
international levels.

5. Principle of the complementarity of economic and
cultural aspects of development

Since culture is one of the mainsprings of development,
the cultural aspects of development are as important as its
economic aspects, which individuals and peoples have the
fundamental right to participate in and enjoy.

6. Principle of sustainable development

Cultural diversity is a rich asset for individuals and
societies. The protection, promotion and maintenance of
cultural diversity are an essential requirement for
sustainable development for the benefit of present and
future generations.

7. Principle of equitable access

Equitable access to a rich and diversified range of
cultural expressions from all over the world and access of
cultures to the means of expressions and dissemination
constitute important elements for enhancing cultural
diversity and encouraging mutual understanding.

8. Principle of openness and balance

When States adopt measures to support the diversity of
cultural expressions, they should seek to promote, in an
appropriate manner, openness to other cultures of the
world and to ensure that these measures are geared to the
objectives pursued under the present Convention.
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II. SCOPE OF APPLICATION

Article 3

Scope of application

This Convention shall apply to the policies and
measures adopted by the Parties related to the protection
and promotion of the diversity of cultural expressions.

III. DEFINITIONS

Article 4

Definitions

For the purposes of this Convention, it is understood
that:

1. Cultural diversity
„Cultural diversity” refers to the manifold ways in

which the cultures of groups and societies find expression.
These expressions are passed on within and among groups
and societies.

Cultural diversity is made manifest not only through the
varied ways in which the cultural heritage of humanity is
expressed, augmented and transmitted through the variety
of cultural expressions, but also through diverse modes of
artistic creation, production, dissemination, distribution
and enjoyment, whatever the means and technologies
used.

2. Cultural content
„Cultural content” refers to the symbolic meaning,

artistic dimension and cultural values that originate from
or express cultural identities.

3. Cultural expressions
„Cultural expressions” are those expressions that result

from the creativity of individuals, groups and societies,
and that have cultural content.

4. Cultural activities, goods and services
„Cultural activities, goods and services” refers to those

activities, goods and services, which at the time they are
considered as a specific attribute, use or purpose, embody
or convey cultural expressions, irrespective of the
commercial value they may have. Cultural activities may
be an end in themselves, or they may contribute to the
production of cultural goods and services.

5. Cultural industries
„Cultural industries” refers to industries producing and

distributing cultural goods or services as defined in
paragraph 4 above.

6. Cultural policies and measures
„Cultural policies and measures” refers to those policies 

and measures relating to culture, whether at the local,

national, regional or international level that are either
focused on culture as such or are designed to have a direct
effect on cultural expressions of individuals, groups or
societies, including on the creation, production,
dissemination, distribution of and access to cultural
activities, goods and services.

7. Protection
„Protection” means the adoption of measures aimed at

the preservation, safeguarding and enhancement of the
diversity of cultural expressions.

„Protect” means to adopt such measures.

8. Interculturality
„Interculturality” refers to the existence and equitable

interaction of diverse cultures and the possibility of
generating shared cultural expressions through dialogue
and mutual respect.

IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES

Article 5

General rule regarding rights and obligations

1. The Parties, in conformity with the Charter of the
United Nations, the principles of international law and
universally recognized human rights instruments, reaffirm
their sovereign right to formulate and implement their
cultural policies and to adopt measures to protect and
promote the diversity of cultural expressions and to
strengthen international cooperation to achieve the
purposes of this Convention.

2. When a Party implements policies and takes
measures to protect and promote the diversity of cultural
expressions within its territory, its policies and measures
shall be consistent with the provisions of this Convention.

Article 6

Rights of parties at the national level

1. Within the framework of its cultural policies and
measures as defined in Article 4.6 and taking into account
its own particular circumstances and needs, each Party
may adopt measures aimed at protecting and promoting
the diversity of cultural expressions within its territory.

2. Such measures may include the following:
(a) regulatory measures aimed at protecting and

promoting diversity of cultural expressions;
(b) measures that, in an appropriate manner, provide

opportunities for domestic cultural activities, goods and
services among all those available within the national
territory for the creation, production, dissemination,
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distribution and enjoyment of such domestic cultural
activities, goods and services, including provisions
relating to the language used for such activities, goods and
services;

(c) measures aimed at providing domestic independent
cultural industries and activities in the informal sector
effective access to the means of production, dissemination
and distribution of cultural activities, goods and services;

(d) measures aimed at providing public financial
assistance;

(e) measures aimed at encouraging non-profit
organizations, as well as public and private institutions and 
artists and other cultural professionals, to develop and
promote the free exchange and circulation of ideas,
cultural expressions and cultural activities, goods and
services, and to stimulate both the creative and
entrepreneurial spirit in their activities;

(f) measures aimed at establishing and supporting
public institutions, as appropriate;

(g) measures aimed at nurturing and supporting artists
and others involved in the creation of cultural expressions;

(h) measures aimed at enhancing diversity of the media,
including through public service broadcasting.

Article 7

Measures to promote cultural expressions

1. Parties shall endeavour to create in their territory an
environment which encourages individuals and social
groups:

(a) to create, produce, disseminate, distribute and have
access to their own cultural expressions, paying due
attention to the special circumstances and needs of women
as well as various social groups, including persons
belonging to minorities and indigenous peoples;

(b) to have access to diverse cultural expressions from
within their territory as well as from other countries of the
world.

2. Parties shall also endeavour to recognize the
important contribution of artists, others involved in the
creative process, cultural communities, and organizations
that support their work, and their central role in nurturing
the diversity of cultural expressions.

Article 8

Measures to protect cultural expressions

1. Without prejudice to the provisions of Articles 5 and
6, a Party may determine the existence of special situations 
where cultural expressions on its territory are at risk of
extinction, under serious threat, or otherwise in need of
urgent safeguarding.

2. Parties may take all appropriate measures to protect
and preserve cultural expressions in situations referred to
in paragraph 1 in a manner consistent with the provisions
of this Convention.

3. Parties shall report to the Intergovernmental
Committee referred to in Article 23 all measures taken to
meet the exigencies of the situation, and the Committee
may make appropriate recommendations.

Article 9

Information sharing and transparency

Parties shall:
(a) provide appropriate information in their reports to

UNESCO every four years on measures taken to protect
and promote the diversity of cultural expressions within
their territory and at the international level;

(b) designate a point of contact responsible for
information sharing in relation to this Convention;

(c) share and exchange information relating to the
protection and promotion of the diversity of cultural
expressions.

Article 10

Education and public awareness

Parties shall:
(a) encourage and promote understanding of the

importance of the protection and promotion of the
diversity of cultural expressions, inter alia, through
educational and greater public awareness programmes;

(b) cooperate with other Parties and international and
regional organizations in achieving the purpose of this
article;

(c) endeavour to encourage creativity and strengthen
production capacities by setting up educational, training
and exchange programmes in the field of cultural
industries. These measures should be implemented in a
manner which does not have a negative impact on
traditional forms of production.

Article 11

Participation of civil society

Parties acknowledge the fundamental role of civil
society in protecting and promoting the diversity of
cultural expressions. Parties shall encourage the active
participation of civil society in their efforts to achieve the
objectives of this Convention.
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Article 12

Promotion of international cooperation

Parties shall endeavour to strengthen their bilateral,
regional and international cooperation for the creation of
conditions conducive to the promotion of the diversity of
cultural expressions, taking particular account of the
situations referred to in Articles 8 and 17, notably in order to:

(a) facilitate dialogue among Parties on cultural policy;
(b) enhance public sector strategic and management

capacities in cultural public sector institutions, through
professional and international cultural exchanges and
sharing of best practices;

(c) reinforce partnerships with and among civil society,
non-governmental organizations and the private sector in
fostering and promoting the diversity of cultural expressions;

(d) promote the use of new technologies, encourage
partnerships to enhance information sharing and cultural
understanding, and foster the diversity of cultural
expressions;

(e) encourage the conclusion of co-production and
co-distribution agreements.

Article 13

Integration of culture in sustainable development

Parties shall endeavour to integrate culture in their
development policies at all levels for the creation of
conditions conducive to sustainable development and,
within this framework, foster aspects relating to the
protection and promotion of the diversity of cultural
expressions.

Article 14

Cooperation for development

Parties shall endeavour to support cooperation for
sustainable development and poverty reduction, especially 
in relation to the specific needs of developing countries, in
order to foster the emergence of a dynamic cultural sector
by, inter alia, the following means:

(a) the strengthening of the cultural industries in
developing countries through:

(i) creating and strengthening cultural production and
distribution capacities in developing countries;

(ii) facilitating wider access to the global market and
international distribution networks for their cultural
activities, goods and services;

(iii) enabling the emergence of viable local and regional
markets;

(iv) adopting, where possible, appropriate measures in
developed countries with a view to facilitating access to
their territory for the cultural activities, goods and services
of developing countries;

(v) providing support for creative work and facilitating
the mobility, to the extent possible, of artists from the
developing world;

(vi) encouraging appropriate collaboration between
developed and developing countries in the areas, inter alia, 
of music and film;

(b) capacity-building through the exchange of
information, experience and expertise, as well as the
training of human resources in developing countries, in the 
public and private sector relating to, inter alia, strategic
and management capacities, policy development and
implementation, promotion and distribution of cultural
expressions, small-, medium- and micro-enterprise
development, the use of technology, and skills
development and transfer;

(c) technology transfer through the introduction of
appropriate incentive measures for the transfer of
technology and know-how, especially in the areas of
cultural industries and enterprises;

(d) financial support through:
(i) the establishment of an International Fund for

Cultural Diversity as provided in Article 18;
(ii) the provision of official development assistance, as

appropriate, including technical assistance, to stimulate
and support creativity;

(iii) other forms of financial assistance such as low
interest loans, grants and other funding mechanisms.

Article 15

Collaborative arrangements

Parties shall encourage the development of
partnerships, between and within the public and private
sectors and non-profit organizations, in order to cooperate
with developing countries in the enhancement of their
capacities in the protection and promotion of the diversity
of cultural expressions. These innovative partnerships
shall, according to the practical needs of developing
countries, emphasize the further development of
infrastructure, human resources and policies, as well as the 
exchange of cultural activities, goods and services.

Article 16

Preferential treatment for developing
 countries

Developed countries shall facilitate cultural exchanges
with developing countries by granting, through the
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appropriate institutional and legal frameworks,
preferential treatment to artists and other cultural
professionals and practitioners, as well as cultural goods
and services from developing countries.

Article 17

International cooperation in situations
of serious threat to cultural expressions

Parties shall cooperate in providing assistance to each
other, and, in particular to developing countries, in
situations referred to under Article 8.

Article 18

International Fund for Cultural Diversity

1. An International Fund for Cultural Diversity,
hereinafter referred to as „the Fund”, is hereby established.

2. The Fund shall consist of funds-in-trust established
in accordance with the Financial Regulations of
UNESCO.

3. The resources of the Fund shall consist of:
(a) voluntary contributions made by Parties;
(b) funds appropriated for this purpose by the General

Conference of UNESCO;
(c) contributions, gifts or bequests by other States;

organizations and programmes of the United Nations
system, other regional or international organizations; and
public or private bodies or individuals;

(d) any interest due on resources of the Fund;
(e) funds raised through collections and receipts from

events organized for the benefit of the Fund;
(f) any other resources authorized by the Fund’s

regulations.

4. The use of resources of the Fund shall be decided by
the Intergovernmental Committee on the basis of
guidelines determined by the Conference of Parties
referred to in Article 22.

5. The Intergovernmental Committee may accept
contributions and other forms of assistance for general and
specific purposes relating to specific projects, provided
that those projects have been approved by it.

6. No political, economic or other conditions that are
incompatible with the objectives of this Convention may
be attached to contributions made to the Fund.

7. Parties shall endeavour to provide voluntary
contributions on a regular basis towards the
implementation of this Convention.

Article 19

Exchange, analysis and dissemination of information

1. Parties agree to exchange information and share
expertise concerning data collection and statistics on the
diversity of cultural expressions as well as on best
practices for its protection and promotion.

2. UNESCO shall facilitate, through the use of existing
mechanisms within the Secretariat, the collection, analysis 
and dissemination of all relevant information, statistics
and best practices.

3. UNESCO shall also establish and update a data bank
on different sectors and governmental, private and
non-profit organizations involved in the area of cultural
expressions.

4. To facilitate the collection of data, UNESCO shall
pay particular attention to capacity-building and the
strengthening of expertise for Parties that submit a request
for such assistance.

5. The collection of information identified in this
Article shall complement the information collected under
the provisions of Article 9.

V. RELATIONSHIP TO OTHER INSTRUMENTS

Article 20

Relationship to other treaties: mutual supportiveness,
complementarity and non-subordination

1. Parties recognize that they shall perform in good
faith their obligations under this Convention and all other
treaties to which they are parties. Accordingly, without
subordinating this Convention to any other treaty,

(a) they shall foster mutual supportiveness between this
Convention and the other treaties to which they are parties; 
and

(b) when interpreting and applying the other treaties to
which they are parties or when entering into other
international obligations, Parties shall take into account
the relevant provisions of this Convention.

2. Nothing in this Convention shall be interpreted as
modifying rights and obligations of the Parties under any
other treaties to which they are parties.

Article 21

International consultation and coordination

Parties undertake to promote the objectives and
principles of this Convention in other international
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forums. For this purpose, Parties shall consult each other,
as appropriate, bearing in mind these objectives and
principles.

VI. ORGANS OF THE CONVENTION

Article 22

Conference of Parties

1. A Conference of Parties shall be established. The
Conference of Parties shall be the plenary and supreme
body of this Convention.

2. The Conference of Parties shall meet in ordinary
session every two years, as far as possible, in conjunction
with the General Conference of UNESCO. It may meet in
extraordinary session if it so decides or if the
Intergovernmental Committee receives a request to that
effect from at least one-third of the Parties.

3. The Conference of Parties shall adopt its own rules
of procedure.

4. The functions of the Conference of Parties shall be,
inter alia:

(a) to elect the Members of the Intergovernmental
Committee;

(b) to receive and examine reports of the Parties to this
Convention transmitted by the Intergovernmental
Committee;

(c) to approve the operational guidelines prepared upon
its request by the Intergovernmental Committee;

(d) to take whatever other measures it may consider
necessary to further the objectives of this Convention.

Article 23

Intergovernmental Committee

1. An Intergovernmental Committee for the Protection
and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions,
hereinafter referred to as „the Intergovernmental
Committee”, shall be established within UNESCO. It shall 
be composed of representatives of 18 States Parties to the
Convention, elected for a term of four years by the
Conference of Parties upon entry into force of this
Convention pursuant to Article 29.

2. The Intergovernmental Committee shall meet
annually.

3. The Intergovernmental Committee shall function
under the authority and guidance of and be accountable to
the Conference of Parties.

4. The Members of the Intergovernmental Committee
shall be increased to 24 once the number of Parties to the
Convention reaches 50.

5. The election of Members of the Intergovernmental
Committee shall be based on the principles of equitable
geographical representation as well as rotation.

6. Without prejudice to the other responsibilities
conferred upon it by this Convention, the functions of the
Intergovernmental Committee shall be:

(a) to promote the objectives of this Convention and to
encourage and monitor the implementation thereof;

(b) to prepare and submit for approval by the
Conference of Parties, upon its request, the operational
guidelines for the implementation and application of the
provisions of the Convention;

(c) to transmit to the Conference of Parties reports from
Parties to the Convention, together with its comments and
a summary of their contents;

(d) to make appropriate recommendations to be taken in
situations brought to its attention by Parties to the
Convention in accordance with relevant provisions of the
Convention, in particular Article 8;

(e) to establish procedures and other mechanisms for
consultation aimed at promoting the objectives and
principles of this Convention in other international
forums;

(f) to perform any other tasks as may be requested by the 
Conference of Parties.

7. The Intergovernmental Committee, in accordance
with its Rules of Procedure, may invite at any time public
or private organizations or individuals to participate in its
meetings for consultation on specific issues.

8. The Intergovernmental Committee shall prepare and
submit to the Conference of Parties, for approval, its own
Rules of Procedure.

Article 24

UNESCO Secretariat

1. The organs of the Convention shall be assisted by the 
UNESCO Secretariat.

2. The Secretariat shall prepare the documentation of the
Conference of Parties and the Intergovernmental Committee
as well as the agenda of their meetings and shall assist in and
report on the implementation of their decisions.

VII. FINAL CLAUSES

Article 25

Settlement of disputes

1. In the event of a dispute between Parties to this
Convention concerning the interpretation or the
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application of the Convention, the Parties shall seek a
solution by negotiation.

2. If the Parties concerned cannot reach agreement by
negotiation, they may jointly seek the good offices of, or
request mediation by, a third party.

3. If good offices or mediation are not undertaken or if
there is no settlement by negotiation, good offices or
mediation, a Party may have recourse to conciliation in
accordance with the procedure laid down in the Annex of
this Convention. The Parties shall consider in good faith
the proposal made by the Conciliation Commission for the
resolution of the dispute.

4. Each Party may, at the time of ratification,
acceptance, approval or accession, declare that it does not
recognize the conciliation procedure provided for above.
Any Party having made such a declaration may, at any
time, withdraw this declaration by notification to the
Director-General of UNESCO.

Article 26

Ratification, acceptance, approval or accession by
Member States

1. This Convention shall be subject to ratification,
acceptance, approval or accession by Member States of
UNESCO in accordance with their respective
constitutional procedures.

2. The instruments of ratification, acceptance, approval 
or accession shall be deposited with the Director-General
of UNESCO.

Article 27

Accession

1. This Convention shall be open to accession by all
States not Members of UNESCO but members of the
United Nations, or of any of its specialized agencies, that
are invited by the General Conference of UNESCO to
accede to it.

2. This Convention shall also be open to accession by
territories which enjoy full internal self-government
recognized as such by the United Nations, but which have
not attained full independence in accordance with General
Assembly resolution 1514 (XV), and which have
competence over the matters governed by this Convention, 
including the competence to enter into treaties in respect of 
such matters.

3. The following provisions apply to regional
economic integration organizations:

(a) This Convention shall also be open to accession by
any regional economic integration organization, which
shall, except as provided below, be fully bound by the
provisions of the Convention in the same manner as States
Parties;

(b) In the event that one or more Member States of such
an organization is also Party to this Convention, the
organization and such Member State or States shall decide
on their responsibility for the performance of their
obligations under this Convention. Such distribution of
responsibility shall take effect following completion of the 
notification procedure described in subparagraph (c). The
organization and the Member States shall not be entitled to 
exercise rights under this Convention concurrently. In
addition, regional economic integration organizations, in
matters within their competence, shall exercise their rights
to vote 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;

(c) A regional economic integration organization and its 
Member State or States which have agreed on a
distribution of responsibilities as provided in
subparagraph (b) shall inform the Parties of any such
proposed distribution of responsibilities in the following
manner:

(i) in their instrument of accession, such organization
shall declare with specificity, the distribution of their
responsibilities with respect to matters governed by the
Convention;

(ii) in the event of any later modification of their
respective responsibilities, the regional economic
integration organization shall inform the depositary of any
such proposed modification of their respective
responsibilities; the depositary shall in turn inform the
Parties of such modification;

(d) Member States of a regional economic integration
organization which become Parties to this Convention
shall be presumed to retain competence over all matters in
respect of which transfers of competence to the
organization have not been specifically declared or
informed to the depositary;

(e) „Regional economic integration organization”
means an organization constituted by sovereign States,
members of the United Nations or of any of its specialized
agencies, to which those States have transferred
competence in respect of matters governed by this
Convention and which has been duly authorized, in
accordance with its internal procedures, to become a Party
to it.

4. The instrument of accession shall be deposited with
the Director-General of UNESCO.
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Article 28

Point of contact

Upon becoming Parties to this Convention, each Party
shall designate a point of contact as referred to in Article 9.

Article 29

Entry into force

1. This Convention shall enter into force three months
after the date of deposit of the thirtieth instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, but only
with respect to those States or regional economic
integration organizations that have deposited their
respective instruments of ratification, acceptance,
approval, or accession on or before that date. It shall enter
into force with respect to any other Party three months
after the deposit of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of this Article, any instrument
deposited by a regional economic integration organization
shall not be counted as additional to those deposited by
Member States of the organization.

Article 30

Federal or non-unitary constitutional systems

Recognizing that international agreements are equally
binding on Parties regardless of their constitutional
systems, the following provisions shall apply to Parties
which have a federal or non-unitary constitutional system:

(a) with regard to the provisions of this Convention, the
implementation of which comes under the legal
jurisdiction of the federal or central legislative power, the
obligations of the federal or central government shall be
the same as for those Parties which are not federal States;

(b) with regard to the provisions of the Convention, the
implementation of which comes under the jurisdiction of
individual constituent units such as States, counties,
provinces, or cantons which are not obliged by the
constitutional system of the federation to take legislative
measures, the federal government shall inform, as
necessary, the competent authorities of constituent units
such as States, counties, provinces or cantons of the said
provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 31

Denunciation

1. Any Party to this Convention may denounce this
Convention.

2. The denunciation shall be notified by an instrument
in writing deposited with the Director-General of
UNESCO.

3. The denunciation shall take effect 12 months after
the receipt of the instrument of denunciation. It shall in no
way affect the financial obligations of the Party
denouncing the Convention until the date on which the
withdrawal takes effect.

Article 32

Depositary functions

The Director-General of UNESCO, as the depositary of
this Convention, shall inform the Member States of the
Organization, the States not members of the Organization
and regional economic integration organizations referred
to in Article 27, as well as the United Nations, of the
deposit of all the instruments of ratification, acceptance,
approval or accession provided for in Articles 26 and 27,
and of the denunciations provided for in Article 31.

Article 33

Amendments

1. A Party to this Convention may, by written
communication addressed to the Director-General,
propose amendments to this Convention. The
Director-General shall circulate such communication to all 
Parties. If, within six months from the date of dispatch of
the communication, no less than one half of the Parties
reply favourably to the request, the Director-General shall
present such proposal to the next session of the Conference 
of Parties for discussion and possible adoption.

2. Amendments shall be adopted by a two-thirds
majority of Parties present and voting.

3. Once adopted, amendments to this Convention shall
be submitted to the Parties for ratification, acceptance,
approval or accession.

4. For Parties which have ratified, accepted, approved
or acceded to them, amendments to this Convention shall
enter into force three months after the deposit of the
instruments referred to in paragraph 3 of this Article by
two-thirds of the Parties. Thereafter, for each Party that
ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the 
said amendment shall enter into force three months after
the date of deposit by that Party of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.

5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not
apply to amendments to Article 23 concerning the number
of Members of the Intergovernmental Committee. These
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amendments shall enter into force at the time they are
adopted.

6. A State or a regional economic integration
organization referred to in Article 27 which becomes a
Party to this Convention after the entry into force of
amendments in conformity with paragraph 4 of this Article 
shall, failing an expression of different intention, be
considered to be:

(a) Party to this Convention as so amended; and
(b) a Party to the unamended Convention in relation to

any Party not bound by the amendments.

Article 34

Authoritative texts

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish, all six texts being
equally authoritative.

Article 35

Registration

In conformity with Article 102 of the Charter of the
United Nations, this Convention shall be registered with
the Secretariat of the United Nations at the request of the
Director-General of UNESCO.

ANNEX

Conciliation Procedure

Article 1

Conciliation Commission

A Conciliation Commission shall be created upon the
request of one of the Parties to the dispute. The
Commission shall, unless the Parties otherwise agree, be
composed of five members, two appointed by each Party
concerned and a President chosen jointly by those
members.

Article 2

Members of the Commission

In disputes between more than two Parties, Parties in the 
same interest shall appoint their members of the
Commission jointly by agreement. Where two or more
Parties have separate interests or there is a disagreement as

to whether they are of the same interest, they shall appoint
their members separately.

Article 3

Appointments

If any appointments by the Parties are not made within
two months of the date of the request to create a
Conciliation Commission, the Director-General of
UNESCO shall, if asked to do so by the Party that made the 
request, make those appointments within a further
two-month period.

Article 4

President of the Commission

If a President of the Conciliation Commission has not
been chosen within two months of the last of the members
of the Commission being appointed, the Director-General
of UNESCO shall, if asked to do so by a Party, designate a
President within a further two-month period.

Article 5

Decisions

The Conciliation Commission shall take its decisions by 
majority vote of its members. It shall, unless the Parties to
the dispute otherwise agree, determine its own procedure.
It shall render a proposal for resolution of the dispute,
which the Parties shall consider in good faith.

Article 6

Disagreement

A disagreement as to whether the Conciliation
Commission has competence shall be decided by the
Commission.

* * *

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínûségének
védelmérõl és elõmozdításáról

Az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és
Kul tu rá lis Szer ve ze te (a továb biak ban: UNESCO) Ál ta lá -
nos Kon fe ren ci á ja, 2005. ok tó ber 3. és 21. kö zött Pá rizs -
ban tar tott 33. ülés sza kán,
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meg erõ sít ve, hogy a kul tu rá lis sok szí nû ség az em be ri -
ség meg ha tá ro zó jel lem zõ je,

tu da tá ban an nak, hogy a kul tu rá lis sok szí nû ség az em -
be ri ség kö zös örök sé gét ké pe zi, ame lyet ápol ni és õriz ni
kell min den ki ja vá ra,

fi gye lem mel arra, hogy a kul tu rá lis sok szí nû ség gaz dag
és vál to za tos vi lá got te remt, amely bõ ví ti a vá lasz tá si le he -
tõ sé ge ket és gya ra pít ja az em be ri ké pes sé ge ket és ér té ke -
ket, és ez ál tal a kö zös sé gek, né pek és nem ze tek fenn tart ha -
tó fej lõ dé sé nek moz ga tó ru gó ja,

em lé kez tet ve arra, hogy a de mok rá cia, a to le ran cia, a
tár sa dal mi igaz sá gos ság, va la mint a né pek és kul tú rák kö -
zöt ti köl csö nös tisz te let lég kö ré ben vi rág zó kul tu rá lis sok -
szí nû ség el en ged he tet len a he lyi, nem ze ti és nem zet kö zi
szin tû béke és biz ton ság szem pont já ból,

ün ne pel ve a kul tu rá lis sok szí nû ség je len tõ sé gét az Em -
be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá ban és más, egye te me -
sen el is mert ok má nyok ban ki hir de tett em be ri jo gok és
alap ve tõ sza bad sá gok tel jes meg va ló sí tá sa szem pont já ból,

hang sú lyoz va a kul tú rá nak a nem ze ti és nem zet kö zi fej -
lesz tés po li ti ká ba, va la mint a nem zet kö zi fej lesz té si
együtt mû kö dés be stra té gi ai elem ként tör té nõ be épí té sé -
nek szük sé ges sé gét, figye lembe véve az Egye sült Nem ze -
tek Mil len ni u mi Nyi lat ko za tát (2000) is, amely kü lön ki -
eme li a sze gény ség fel szá mo lá sát,

figye lembe véve, hogy a kul tú ra sok fé le for mát ölt idõ -
ben és tér ben, és hogy ez a sok szí nû ség az em be ri sé get al -
ko tó né pek és tár sa dal mak azo nos ság tu da tá nak és kul tu rá -
lis ki fe je zés mód ja i nak egye di sé gé ben és sok fé le sé gé ben
tes te sül meg,

el is mer ve a ha gyo má nyos tu dás fon tos sá gát, mint a
szel le mi és anya gi gaz dag ság for rá sa ként, kü lö nö sen az
õs la kos né pek is me ret rend sze re i nek je len tõ sé gét és a
fenn tart ha tó fej lõ dés hez való po zi tív hoz zá já ru lá sát, va la -
mint meg fe le lõ vé del mük és elõ se gí té sük szük sé ges sé gét,

el is mer ve a kul tu rá lis ki fe je zé sek – be le ért ve azok tar -
tal mát is – sok szí nû sé gé nek vé del me ér de ké ben ho zott in -
téz ke dé sek szük sé ges sé gét, kü lö nö sen olyan hely ze tek -
ben, ame lyek ben a kul tu rá lis ki fe je zés mó dot a ki ha lás
vagy a sú lyos ká ro so dás le he tõ sé ge fe nye ge ti,

hang sú lyoz va a kul tú ra fon tos sá gát a tár sa dal mi ko hé -
zió szem pont já ból ál ta lá ban, kü lö nö sen pe dig a ben ne rej -
lõ le he tõ sé ge ket a nõk tár sa dal mi hely ze té nek és sze re pé -
nek ja ví tá sa ér de ké ben,

fi gye lem mel arra, hogy a gon do la tok sza bad áram lá sa
erõ sí ti a kul tu rá lis sok szí nû sé get, és hogy ezt gya ra pít ja a
kul tú rák kö zöt ti fo lya ma tos cse re és köl csön ha tás,

újó lag meg erõ sít ve, hogy a gon do lat, a vé le mény nyil vá -
ní tás és az in for má ció sza bad sá ga, va la mint a mé dia sok -
szí nû sé ge le he tõ vé te szik a kul tu rá lis ki fe je zé sek vi rág zá -
sát a tár sa dal mak ban,

fel is mer ve, hogy a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé ge,
be le ért ve a ha gyo má nyos kul tu rá lis ki fe je zé se ket is, fon -
tos té nye zõ, ami le he tõ vé te szi az egyé nek és né pek szá -

má ra, hogy ki fe jez zék és me gos szák má sok kal gon do la ta i -
kat és ér té ke i ket,

em lé kez tet ve arra, hogy a nyel vi sok szí nû ség a kul tu rá -
lis sok szí nû ség egyik alap ve tõ ele me, és újó lag meg erõ sít -
ve az ok ta tás nak a kul tu rá lis ki fe je zé sek vé del mé ben és
elõ moz dí tá sá ban be töl tött alap ve tõ sze re pét,

figye lembe véve a kul tú rák élet ké pes sé gé nek fon tos sá -
gát – be le ért ve a ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek és õs -
la kos né pek szá má ra is – amint az meg nyil vá nul a ha gyo -
má nyos kul tu rá lis ki fe je zé se ik meg al ko tá sá nak, ter jesz té -
sé nek, meg osz tá sá nak és az azok hoz való hoz zá fé rés nek a
sza bad sá gá ban, sa ját fej lõ dé sük elõ se gí té se érdekében,

hang sú lyoz va a kul tu rá lis köl csön ha tás és kre a ti vi tás
alap ve tõ sze re pét, amely gya ra pít ja és meg újít ja a kul tu rá -
lis ki fe je zé se ket, va la mint meg erõ sí ti azok nak a sze re pét,
akik a kul tú ra fej lõ dé se ér de ké ben dol goz nak, így moz dít -
va elõ az egész tár sa da lom elõ re ha la dá sát,

el is mer ve a szel le mi tu laj don jo gok fon tos sá gát a kul tu -
rá lis kre a ti vi tás ban részt vevõ sze mé lyek tá mo ga tá sa ré -
vén,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a kul tu rá lis te vé keny sé gek,
áruk és szol gál ta tá sok mind gaz da sá gi, mind kul tu rá lis ter -
mé sze tû ek, mert azo nos ság tu da tot, ér té ke ket és je len té se -
ket hor doz nak, és ezért nem ke zel he tõk úgy, mint ha ki zá -
ró lag ke res ke del mi ér té ket hor doz ná nak,

meg ál la pít va, hogy mi köz ben a glo ba li zá ció fo lya ma -
tai, ame lye ket az in for má ció- és kom mu ni ká ció tech no ló -
gia gyors fej lõ dé se se gí tett elõ, pá rat lan fel té te le ket te rem -
te nek a kul tú rák kö zöt ti köl csön ha tás meg erõ sí té sé hez,
egy ben ki hí vást is je len te nek a kul tu rá lis sok szí nû ség szá -
má ra, ne ve ze te sen a gaz dag és sze gény or szá gok kö zöt ti
egyen lõt len sé gek ve szé lye te kin te té ben,

fi gye lem mel az UNESCO kü lön le ges meg bí za tá sá ra,
amely nek ér tel mé ben biz to sí ta nia kell a kul tu rá lis sok szí -
nû ség tisz te let ben tar tá sát, és olyan nem zet kö zi egyez mé -
nye ket kell ja va sol nia, ame lyek szük sé ge sek le het nek a
gon do la tok szó és kép út ján tör té nõ sza bad áram lá sá nak
elõ se gí té se ér de ké ben,

hi vat koz va az UNESCO ál tal el fo ga dott nem zet kö zi
jogi ok má nyok ren del ke zé se i re a kul tu rá lis sok szí nû ség rõl 
és a kul tu rá lis jo gok gya kor lá sá ról, és kü lö nö sen a 2001.
évi Egye te mes nyi lat ko zat ra a kul tu rá lis sok szí nû ség rõl,

2005. ok tó ber 20-án el fo gad ja ezt az Egyez ményt.

I. CÉLKITÛZÉSEK ÉS VEZÉRELVEK

1. cikk

Célkitûzések

En nek az Egyez mény nek a cél ki tû zé sei a kö vet ke zõk:

a) a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé del me és
elõ moz dí tá sa;
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b) olyan fel té te lek meg te rem té se, ame lyek le he tõ vé te -
szik a kul tú rák vi rág zá sát és sza bad köl csön ha tá sát köl csö -
nö sen elõ nyös mó don;

c) a kul tú rák kö zöt ti pár be széd ösz tön zé se a vi lág ban
zaj ló kul tu rá lis cse rék szé le sebb kö rû vé és ki egyen sú lyo -
zot tá té te lé nek biz to sí tá sa cél já ból, a kul tú rák kö zöt ti tisz -
te let és a bé ke kul tú ra elõ moz dí tá sa ér de ké ben;

d) a kul tú rák köz ti együtt mû kö dés elõ moz dí tá sa a kul -
tu rá lis köl csön ha tás fej lesz té se ér de ké ben, a né pek kö zöt ti
híd épí tés szel le mé ben;

e) a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé ge irán ti tisz te let
elõ moz dí tá sa, va la mint ér té ké nek tu da to sí tá sa he lyi, nem -
ze ti és nem zet kö zi szin ten;

f) a kul tú ra és a fej lõ dés kö zöt ti kap cso lat je len tõ sé gé -
nek meg erõ sí té se min den or szág, de kü lö nö sen a fej lõ dõ
or szá gok ese té ben, va la mint e kap cso lat va lós ér té ké nek
el is me ré se ér de ké ben foly ta tott nem ze ti és nem zet kö zi fel -
lé pés tá mo ga tá sa;

g) a kul tu rá lis te vé keny sé gek, áruk és szol gál ta tá sok
– mint az azo nos ság tu dat, ér té kek és je len tés hor do zói –
meg kü lön böz te tõ jel le gé nek el is me ré se;

h) az ál la mok arra vo nat ko zó szu ve rén jo gá nak meg -
erõ sí té se, hogy fenn tart sák, el fo gad ják és meg va ló sít sák
azo kat a po li ti ká kat és in téz ke dé se ket, ame lye ket meg fe le -
lõ nek tar ta nak a te rü le tü kön lévõ kul tu rá lis ki fe je zé sek
sok szí nû sé gé nek vé del me és elõ moz dí tá sa ér de ké ben;

i) a nem zet kö zi együtt mû kö dés nek és szo li da ri tás nak a
part ner ség szel le mé ben tör té nõ meg erõ sí té se, kü lö nö sen a
fej lõ dõ or szá gok azon ké pes sé ge i nek nö ve lé se ér de ké ben,
hogy véd jék és elõ moz dít sák a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok -
szí nû sé gét.

2. cikk

Vezérelvek

1. Az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok tisz te let -
ben tar tá sá nak elve

A kul tu rá lis sok szí nû ség csak úgy véd he tõ és moz dít ha -
tó elõ, ha biz to sít ják az olyan em be ri jo go kat és alap ve tõ
sza bad sá go kat, mint a vé le mény, az in for má ció és a kom -
mu ni ká ció sza bad sá ga, csak úgy, mint az egyé nek le he tõ -
sé ge a kul tu rá lis ki fe je zé sek meg vá lasz tá sá ra. Sen ki sem
hi vat koz hat en nek az Egyez mény nek a ren del ke zé se i re az
Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá ban fog lalt, vagy a
nem zet kö zi jog ál tal biz to sí tott em be ri jo gok és alap ve tõ
sza bad sá gok meg sér té sé nek vagy ha tá lyuk kor lá to zá sá nak 
céljával.

2. A szu ve re ni tás elve
Az ál la mok nak, az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá -

val és a nem zet kö zi jog alap el ve i vel össz hang ban, szu ve -
rén jo guk van arra, hogy po li ti ká kat és in téz ke dé se ket fo -
gad ja nak el an nak ér de ké ben, hogy véd jék és elõ moz dít -
sák kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gét a sa ját terüle -
tükön.

3. Min den kul tú ra egyen lõ mél tó sá gá nak és tisz te le té -
nek elve

A kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé del me és
elõ moz dí tá sa fel té te le zi va la mennyi kul tú ra egyen lõ mél -
tó sá gá nak és tisz te le té nek el is me ré sét, be le ért ve a ki sebb -
sé gek hez tar to zó sze mé lyek és az õs la kos né pek kultúrá -
ját is.

4. A nem zet kö zi szo li da ri tás és együtt mû kö dés elve

A nem zet kö zi együtt mû kö dés nek és szo li da ri tás nak
arra kell irá nyul nia, hogy ké pes sé te gye va la mennyi or szá -
got, kü lö nö sen a fej lõ dõ or szá go kat, hogy he lyi, nem ze ti
és nem zet kö zi szin ten lét re hoz zák és meg erõ sít sék a kul tu -
rá lis ki fe je zé sük höz szük sé ges esz kö ze i ket, be le ért ve kul -
tu rá lis ipar ága i kat, te kin tet nél kül arra, hogy azok most
jön nek lét re, vagy már lé tez nek.

5. A fej lõ dés gaz da sá gi és kul tu rá lis vo nat ko zá sai ki -
egé szí tõ jel le gé nek elve

Mi vel a kul tú ra a fej lõ dés egyik alap ve tõ moz ga tó ru gó -
ja, a fej lõ dés kul tu rá lis vo nat ko zá sai ugyan olyan fon to sak, 
mint a gaz da sá gi ak, és az egyé nek és né pek alap ve tõ joga
azok ban részt ven ni, és elõ nye i bõl ré sze sül ni.

6. A fenn tart ha tó fej lõ dés elve

A kul tu rá lis sok szí nû ség gaz dag erõ for rás az egyé nek
és tár sa dal mak szá má ra. A kul tu rá lis sok szí nû ség vé del -
me, elõ moz dí tá sa és fenn tar tá sa a fenn tart ha tó fej lõ dés el -
en ged he tet len fel té te le a je len és a jövõ ge ne rá ci ók ja vá ra.

7. A mél tá nyos hoz zá fé rés elve

Az egész vi lág ból szár ma zó kul tu rá lis ki fe je zé sek gaz -
dag és sok szí nû ská lá já hoz való mél tá nyos hoz zá fé rés, va -
la mint a kul tú rák nak a ki fe je zé si és ter jesz té si esz kö zök -
höz való hoz zá fé ré se fon tos ele me it ké pe zik a kul tu rá lis
sok szí nû ség meg erõ sí té sé nek és a köl csö nös meg ér tés
ösz tön zé sé nek.

8. A nyi tott ság és az egyen súly elve

Ami kor az ál la mok in téz ke dé se ket fo gad nak el a kul tu -
rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek tá mo ga tá sá ra, tö re ked -
ni ük kell arra, hogy meg fe le lõ mó don elõ moz dít sák a vi lág 
egyéb kul tú rái felé való nyi tott sá got, és hogy biz to sít sák
az in téz ke dé sek al kal maz ko dá sát az eb ben az Egyez mény -
ben rög zí tett cél ki tû zé sek hez.

II. HATÁLY

3. cikk

Hatály

Ezt az Egyez ményt a Fe lek ál tal el fo ga dott, a kul tu rá lis
ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé del mé re és elõ moz dí tá sá ra 
irá nyu ló po li ti kák ra és in téz ke dé sek re kell al kal maz ni.
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III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

4. cikk

Fogalommeghatározások

En nek az Egyez mény nek az al kal ma zá sá ban:

1. Kul tu rá lis sok szí nû ség

A „kul tu rá lis sok szí nû ség” azon mó dok so ka sá ga, ame -
lyek ré vén cso por tok és tár sa dal mak kul tú rái ki fe je zõd -
nek. Ezek a ki fe je zé sek cso por to kon és tár sa dal ma kon be -
lül és azok kö zött ter jed nek.

A kul tu rá lis sok szí nû ség nem csak azok ban a kü lön fé le
for mák ban nyil vá nul meg, ame lye ken ke resz tül – a kul tu -
rá lis ki fe je zé sek vál to za tos sá gá nak kö szön he tõ en – az em -
be ri ség kul tu rá lis örök sé ge ki fe je zõ dik, gaz da go dik és át -
adás ra ke rül, ha nem a mû vé szi al ko tás, elõ ál lí tás, ter jesz -
tés, el osz tás és a mû él ve zet kü lön bö zõ mód ja in ke resz tül
is, a fel hasz nált esz köz tõl és tech no ló gi á tól füg get le nül.

2. Kul tu rá lis tar ta lom

A „kul tu rá lis tar ta lom” a szim bo li kus je len tés re, a mû -
vé szi di men zi ó ra és a kul tu rá lis ér té kek re vo nat ko zik,
ame lyek kul tu rá lis azo nos ság tu dat ból ered nek, vagy azt
fe je zik ki.

3. Kul tu rá lis ki fe je zé sek

A „kul tu rá lis ki fe je zé sek” azok a ki fe je zé sek, ame lyek
az egyé nek, a cso por tok és a tár sa dal mak kre a ti vi tá sá nak
az ered mé nyei, és ame lyek kul tu rá lis tar tal mat hor doz nak.

4. Kul tu rá lis te vé keny sé gek, áruk és szol gál ta tá sok

A „kul tu rá lis te vé keny sé gek, áruk és szol gál ta tá sok”
azok a te vé keny sé gek, áruk és szol gál ta tá sok, ame lyek sa -
já tos jel le gük, fel hasz ná lá suk vagy vég cél juk sze rint kul -
tu rá lis ki fe je zé se ket tes te sí te nek meg vagy köz ve tí te nek,
füg get le nül at tól, hogy ke res ke del mi ér ték kel bír nak-e. A
kul tu rá lis te vé keny ség ön ma ga is le het cél, vagy hoz zá já -
rul hat kul tu rá lis áruk elõ ál lí tá sá hoz és szol gál ta tá sok nyúj -
tá sá hoz.

5. Kul tu rá lis ipar ágak

A „kul tu rá lis ipar ágak” azok az ipar ágak, ame lyek a
fen ti 4. pont ban meg ha tá ro zott kul tu rá lis áru kat vagy szol -
gál ta tá so kat ál lí ta nak elõ, il let ve ter jesz te nek.

6. Kul tu rá lis po li ti kák és in téz ke dé sek

A „kul tu rá lis po li ti kák és in téz ke dé sek” azo kat a kul tú -
rá val kap cso la tos, he lyi, nem ze ti, re gi o ná lis vagy nem zet -
kö zi szin tû po li ti ká kat és in téz ke dé se ket je len tik, ame lyek
ma gá ra a kul tú rá ra irá nyul nak, vagy cél juk, hogy köz vet -
len ha tást fejt se nek ki az egyé nek, cso por tok vagy tár sa -
dal mak kul tu rá lis ki fe je zé se i re, be le ért ve a kul tu rá lis te vé -
keny sé gek, áruk és szol gál ta tá sok meg te rem té sé re, elõ ál lí -
tá sá ra, ter jesz té sé re és el osz tá sá ra, va la mint az ezek hez
való hoz zá fé rés re gya ko rolt hatást.

7. Vé de lem
A „vé de lem” olyan in téz ke dé sek el fo ga dá sát je len ti,

ame lyek a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek meg õr -
zé sé re, meg óvá sá ra és meg erõ sí té sé re irá nyul nak.

A „vé de ni” ki fe je zés ilyen in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sát 
je len ti.

8. Kul tú rák kö zöt ti együtt mû kö dés
Az „kul tú rák kö zöt ti együtt mû kö dés” a kü lön bö zõ kul -

tú rák lé té re és mél tá nyos köl csön ha tá sá ra, va la mint an nak
le he tõ sé gé re utal, hogy pár be széd és köl csö nös tisz te let út -
ján köl csö nö sen meg oszt ha tó kul tu rá lis ki fe je zé sek jöj je -
nek lét re.

IV. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5. cikk

A jogokra és kötelezettségekre vonatkozó 
általános szabály

1. A Fe lek, az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá val, a
nem zet kö zi jog el ve i vel és az egye te me sen el is mert em be -
ri jogi ok má nyok kal össz hang ban, újó lag meg erõ sí tik szu -
ve rén jo gu kat arra, hogy meg fo gal maz zák és meg va ló sít -
sák kul tu rá lis po li ti ká ju kat, és hogy in téz ke dé se ket fo gad -
ja nak el a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé del me
és elõ moz dí tá sa ér de ké ben, és hogy meg erõ sít sék a nem -
zet kö zi együtt mû kö dést ezen Egyez mény cél ja i nak meg -
va ló sí tá sa vé gett.

2. Ami kor egy Fél po li ti kát va ló sít meg és in téz ke dé se -
ket hajt vég re an nak ér de ké ben, hogy véd je és elõ moz dít sa 
te rü le tén a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gét, po li ti ká i -
nak és in téz ke dé se i nek össz hang ban kell len ni ük en nek az
Egyez mény nek a ren del ke zé se i vel.

6. cikk

A Felek jogai nemzeti szinten

1. A 4. cikk 6. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kul tu rá lis
po li ti kái és in téz ke dé sei ke re té ben, va la mint figye lembe
véve egye di kö rül mé nye it és szük ség le te it, bár mely Fél el -
fo gad hat olyan in téz ke dé se ket, ame lyek arra irá nyul nak,
hogy véd je és elõ moz dít sa te rü le tén a kul tu rá lis ki fe je zé -
sek sok szí nû sé gét.

2. Ezek az in téz ke dé sek az aláb bi a kat fog lal hat ják ma -
guk ban:

a) a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé del mé re
és elõ moz dí tá sá ra irá nyu ló sza bá lyo zá si in téz ke dé sek;

b) olyan in téz ke dé sek, ame lyek – meg fe le lõ mó don –
le he tõ sé get nyúj ta nak a ha zai kul tu rá lis te vé keny sé gek,
áruk és szol gál ta tá sok szá má ra, hogy meg ta lál ják he lyü ket 
az or szág te rü le tén ren del ke zés re álló kul tu rá lis te vé keny -
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sé gek, ja vak és szol gál ta tá sok összes sé ge kö zött, meg al -
ko tá suk, elõ ál lí tá suk, ter jesz té sük, el osz tá suk és él ve ze tük 
te kin te té ben, be le ért ve az em lí tett te vé keny sé gek kel,
áruk kal és szol gál ta tá sok kal össze füg gés ben hasz nált
nyelv re vo nat ko zó ren del ke zé se ket is;

c) olyan in téz ke dé sek, ame lyek arra irá nyul nak, hogy a
ha zai füg get len kul tu rá lis ipar ágak és az in for má lis ága zat
te rü le tén te vé keny sé get vég zõk ha té ko nyan hoz zá fér je nek 
a kul tu rá lis te vé keny sé gek, áruk és szol gál ta tá sok elõ ál lí -
tá sá nak, ter je dé sé nek és ter jesz té sé nek esz kö ze i hez;

d) in téz ke dé sek, ame lyek arra irá nyul nak, hogy köz -
pénz bõl tá mo ga tást biz to sít sa nak;

e) in téz ke dé sek, ame lyek arra irá nyul nak, hogy ösz tö -
nöz zék a non pro fit szer ve ze te ket, a köz- és ma gán in téz mé -
nye ket, a mû vé sze ket és más kul tu rá lis szak em be re ket,
hogy fej lesszék és elõ moz dít sák a gon do la tok és kul tu rá lis
ki fe je zé sek, va la mint a kul tu rá lis te vé keny sé gek, áruk és
szol gál ta tá sok sza bad cse ré jét és sza bad áram lá sát, és
hogy ösz tö nöz zék mind az al ko tói, mind a vál lal ko zói
szel le met te vé keny sé gük ben;

f) in téz ke dé sek, ame lyek – meg fe le lõ mó don – köz in -
téz mé nyek lét re ho zá sá ra és tá mo ga tá sá ra irá nyul nak;

g) in téz ke dé sek, ame lyek arra irá nyul nak, hogy se gít -
sék és tá mo gas sák a mû vé sze ket és má so kat, akik a kul tu -
rá lis ki fe je zé sek meg te rem té sé ben részt vesz nek;

h) in téz ke dé sek, ame lyek cél ja a mé dia sok szí nû sé gé -
nek elõ moz dí tá sa, be le ért ve a köz szol gá la ti mû sor szol gál -
ta tást is.

7. cikk

Intézkedések a kulturális kifejezések elõmozdítására

1. A Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek an nak ér de ké ben,
hogy te rü le tü kön olyan kör nye ze tet hoz za nak lét re, amely
arra ösz tö nöz egyé ne ket és tár sa dal mi cso por to kat, hogy:

a) sa ját kul tu rá lis ki fe je zés mód ja i kat lét re hoz zák, elõ ál -
lít sák, ter jesszék, elos szák, és azok hoz hoz zá fér je nek, meg fe -
le lõ fi gyel met for dít va a nõk és kü lön bö zõ tár sa dal mi cso por -
tok, be le ért ve a ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek és az õs la -
kos né pek kü lön le ges kö rül mé nye i re és szük ség le te i re;

b) a te rü le tük rõl és a vi lág más or szá ga i ból szár ma zó
sok szí nû kul tu rá lis ki fe je zé sek hez hoz zá fér je nek.

2. A Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek arra is, hogy el is -
mer jék a mû vé szek, az al ko tói fo lya mat ban részt ve võk, a
kul tu rá lis kö zös sé gek és a mun ká ju kat tá mo ga tó szer ve ze -
tek ér té kes hoz zá já ru lá sát, és a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok -
szí nû sé gé nek gya ra pí tá sá ban ját szott köz pon ti sze re pü ket.

8. cikk

Intézkedések a kulturális kifejezések védelmére

1. Az 5. és 6. cikk ren del ke zé se i nek sé rel me nél kül va la -
mely Fél meg ál la pít hat ja olyan kü lön le ges hely ze tek fenn ál -

lá sát, amely ben a te rü le tén lévõ kul tu rá lis ki fe je zé sek a meg -
szû nés ve szé lyé nek vagy sú lyos fe nye ge tés nek van nak ki té -
ve, vagy más ok ból ha la dék ta lan vé del met igé nyel nek.

2. A Fe lek az 1. be kez dés ben em lí tett hely ze tek fenn ál -
lá sa kor en nek az Egyez mény nek a ren del ke zé se i vel össz -
hang ban min den meg fe le lõ in téz ke dést meg te het nek a
kul tu rá lis ki fe je zé sek vé del me és meg õr zé se ér de ké ben.

3. A Fe lek je len tés ben szá mol nak be a 23. cikk ben hi vat -
ko zott Kor mány kö zi Bi zott ság nak va la mennyi olyan in téz -
ke dés rõl, me lyet a hely zet bõl ere dõ kí vá nal mak ki elé gí té sé re
hoz tak, és a Bi zott ság meg fe le lõ aján lá so kat te het.

9. cikk

Információmegosztás és átláthatóság

A Fe lek:
a) az UNES CO-hoz négy éven te be nyúj tott je len té sük -

ben meg fe le lõ in for má ci ót szol gál tat nak a kul tu rá lis ki fe -
je zé sek sok szí nû sé gé nek a te rü le tü kön és nem zet kö zi
szin ten tör té nõ vé del me és elõ moz dí tá sa ér de ké ben ho zott
in téz ke dé sek rõl;

b) az erre az Egyez mény re vo nat ko zó in for má ció meg -
osz tá sá ért fe le lõs kap cso lat tar tót je löl nek ki;

c) meg oszt ják és ki cse ré lik a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok -
szí nû sé gé nek vé del mé vel és elõ moz dí tá sá val kap cso la tos
in for má ci ót.

10. cikk

Oktatás és társadalmi tudatosság

A Fe lek:
a) ösz tön zik és elõ se gí tik an nak meg ér té sét, hogy mi -

lyen fon tos a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé -
del me és elõ moz dí tá sa, töb bek kö zött az ok ta tás ra és a tár -
sa dal mi tu da tos ság nö ve lé sé re irá nyu ló prog ra mok ré vén;

b) e cikk cél ki tû zé sé nek el éré se ér de ké ben együtt mû -
köd nek a töb bi Fél lel, va la mint nem zet kö zi és re gi o ná lis
szer ve ze tek kel;

c) erõ fe szí té se ket tesz nek a kre a ti vi tás ösz tön zé sé re és
az elõ ál lí tá si ka pa ci tás meg erõ sí té sé re a kul tu rá lis ipar -
ágak te rü le tén lét re ho zott ok ta tá si, kép zé si és cse re prog ra -
mok ré vén. Eze ket az in téz ke dé se ket olyan mó don kell át -
ül tet ni, hogy ne gya ko rol ja nak ked ve zõt len ha tást ha gyo -
má nyos elõ ál lí tá si for mák ra.

11. cikk

A civil társadalom részvétele

A Fe lek el is me rik a ci vil tár sa da lom alap ve tõ sze re pét a
kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé del mé ben és
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elõ moz dí tá sá ban. A Fe lek bá to rít ják a ci vil tár sa da lom ak -
tív rész vé te lét az ezen Egyez mény cél ki tû zé se i nek el éré se
ér de ké ben tett erõ fe szí té se ik ben.

12. cikk

A nemzetközi együttmûködés elõmozdítása

A Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek két ol da lú, re gi o ná lis és
nem zet kö zi együtt mû kö dé sük meg erõ sí té sé re an nak ér de -
ké ben, hogy meg fe le lõ fel té te le ket te remt se nek a kul tu rá -
lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek elõ moz dí tá sá ra, figye -
lembe véve kü lö nö sen a 8. és 17. cikk ben hi vat ko zott hely -
ze te ket, je le sen azért, hogy:

a) meg könnyít sék a Fe lek kö zöt ti pár be szé det a kul tu -
rá lis po li ti ká ról;

b) meg erõ sít sék a köz szfé ra stra té gi ai és irá nyí tá si ka -
pa ci tá sa it a kul tu rá lis köz in téz mé nyek ben, szak mai és
nem zet kö zi kul tu rá lis cse rék, va la mint a ta pasz ta la tok
meg osz tá sa ré vén;

c) meg erõ sít sék a part ner sé get a ci vil tár sa da lom mal, a
nem kor mány za ti szer ve ze tek kel és a ma gán szek tor ral, va -
la mint ezek kö zött, a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé -
nek tá mo ga tá sa és elõ moz dí tá sa ér de ké ben;

d) elõ moz dít sák az új tech no ló gi ák hasz ná la tát és ösz -
tö nöz zék a part ner sé get az in for má ció meg osz tás és a kul -
tu rá lis meg ér tés, va la mint a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí -
nû sé gé nek tá mo ga tá sa ér de ké ben;

e) ösz tö nöz zék a ko pro duk ci ós és kö zös ter jesz té si
meg ál la po dá sok meg kö té sét.

13. cikk

A kultúra integrálása a fenntartható fejlõdésbe

A Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek, hogy in teg rál ják a kul -
tú rát min den szin tû fej lesz té si po li ti ká juk ba an nak ér de ké -
ben, hogy meg te remt sék a fenn tart ha tó fej lõ dést elõ se gí tõ
fel té te le ket, és eb ben a ke ret ben tá mo gas sák a kul tu rá lis
ki fe je zé sek sok szí nû sé gé nek vé del mé hez és elõ moz dí tá -
sá hoz kap cso ló dó té nye zõ ket.

14. cikk

Fejlesztési együttmûködés

A Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek arra, hogy tá mo gas sák a 
fenn tart ha tó fej lõ dés re és a sze gény ség vissza szo rí tá sá ra
irá nyu ló együtt mû kö dést, kü lö nös te kin tet tel a fej lõ dõ or -
szá gok sa já tos igé nye i re, egy di na mi kus kul tu rá lis ága zat
ki ala ku lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben, töb bek kö zött a kö -
vet ke zõ mó do kon:

a) a fej lõ dõ or szá gok kul tu rá lis ipar ága i nak meg erõ sí -
té se az aláb bi ak ré vén:

(i) a kul tu rá lis elõ ál lí tá si és el osz tá si ka pa ci tás meg te -
rem té se és meg erõ sí té se a fej lõ dõ or szá gok ban;

(ii) kul tu rá lis te vé keny sé ge ik nek, áru ik nak és szol gál -
ta tá sa ik nak a vi lág pi ac ra és a nem zet kö zi el osz tá si csa tor -
nák ba szé le sebb kör ben való el ju tá sá nak meg könnyí té se;

(iii) élet ké pes he lyi és re gi o ná lis pi a cok ki ala ku lá sá nak 
le he tõ vé té te le;

(iv) ahol le het sé ges, meg fe le lõ in téz ke dé sek el fo ga dá -
sa a fej lett or szá gok ban an nak ér de ké ben, hogy a fej lõ dõ
or szá gok kul tu rá lis te vé keny sé gei, árui és szol gál ta tá sai
könnyeb ben jus sa nak te rü le tük re;

(v) az al ko tó mun ka tá mo ga tá sa és a fej lõ dõ or szá gok
mû vé szei szá má ra a mo bi li tás meg könnyí té se a le het sé ges
mér ték ben;

(vi) a fej lett és fej lõ dõ or szá gok kö zöt ti meg fe le lõ
együtt mû kö dés ösz tön zé se, töb bek kö zött a ze ne- és film -
mû vé szet te rü le tén;

b) ké pes sé gek erõ sí té se az in for má ció-, a ta pasz ta lat-
és szak ér te lem cse re, va la mint a hu mán erõ for rás kép zé se
ré vén a fej lõ dõ or szá gok köz- és ma gán szek to ra i ban, töb -
bek kö zött a stra té gi ai és az irá nyí tá si ka pa ci tás, a po li ti ka
ki dol go zá sa és meg va ló sí tá sa, a kul tu rá lis ki fe je zé sek elõ -
moz dí tá sa és ter jesz té se, a kis-, kö zép- és mik ro vál lal ko -
zá sok fej lesz té se, a tech no ló gi ák al kal ma zá sa és a ké pes -
sé gek fej lesz té se és át adá sa te rén;

c) tech no ló gia át adás a tech no ló gi ák és a know-how át -
adá sát ösz tön zõ meg fe le lõ in téz ke dé sek be ve ze té se ré vén, 
kü lö nö sen a kul tu rá lis ipar ágak és vál lal ko zá sok te rü le tén;

d) pénz ügyi tá mo ga tás ré vén:
(i) a Nem zet kö zi Alap a Kul tu rá lis Sok szí nû sé gért lét -

re ho zá sá val, a 18. cikk sze rint;
(ii) hi va ta los fej lesz té si tá mo ga tás nyúj tá sa meg fe le lõ

mó don, be le ért ve a tech ni kai se gít ség nyúj tást a kre a ti vi tás
ösz tön zé sé re és tá mo ga tá sá ra;

(iii) a pénz ügyi se gít ség nyúj tás egyéb for mái, mint pél -
dá ul ala csony ka ma to zá sú hi te lek, pénz ügyi tá mo ga tá sok
és más fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok.

15. cikk

Együttmûködési megállapodások

A Fe lek ösz tön zik a part ner ség fej lõ dé sét a köz szfé ra és
ma gán szek tor, va la mint a non pro fit szer ve ze tek kö zött és
azo kon be lül an nak ér de ké ben, hogy együtt mû köd je nek a
fej lõ dõ or szá gok kal a kul tu rá lis ki fe je zé sek sok szí nû sé gé -
nek vé del mé re és elõ moz dí tá sá ra irá nyu ló ka pa ci tá sa ik
meg erõ sí té sé ben. Ezek az újí tó jel le gû part ner sé gek, a fej -
lõ dõ or szá gok gya kor la ti igé nye i nek meg fele lõen, az inf -
ra struk tú ra, a hu mán erõ for rá sok és a po li ti kák to vább fej -
lesz té sé re, va la mint a kul tu rá lis te vé keny sé gek, áruk és
szol gál ta tá sok cse ré jé re össz pon to sí ta nak.
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16. cikk

Kedvezményes elbánás a fejlõdõ országok számára

A fej lett or szá gok elõ se gí tik a fej lõ dõ or szá gok kal foly -
ta tott kul tu rá lis cse ré ket az ál tal, hogy meg fe le lõ in téz mé -
nyi és jogi ke re tek ré vén ked vez mé nyes el bá nást biz to sí ta -
nak a fej lõ dõ or szá gok mû vé sze i nek és a kul tú ra más szak -
em be re i nek és mû ve lõ i nek, va la mint kul tu rá lis áru ik nak
és szol gál ta tá sa ik nak.

17. cikk

Nemzetközi együttmûködés olyan helyzetekben,
ahol a kulturális kifejezések súlyos fenyegetésnek

 vannak kitéve

A Fe lek együtt mû köd nek a köl csö nös se gít ség nyúj tás -
ban, va la mint – kü lö nös te kin tet tel a fej lõ dõ or szá gok ra – a 
8. cikk ben meg ha tá ro zott hely ze tek ben.

18. cikk

Nemzetközi Alap a Kulturális Sokszínûségért

1. A „Nem zet kö zi Alap a Kul tu rá lis Sok szí nû sé gért”
(a továb biak ban: Alap) ezen nel lét re ho zás ra ke rül.

2. Az Alap az UNESCO Pénz ügyi Sza bály za tá nak
meg fele lõen lét re ho zott le té ti ala pok ból áll.

3. Az Alap for rá sai az aláb bi ak:

a) a Fe lek ön kén tes hoz zá já ru lá sai;

b) az UNESCO Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ja ál tal erre a
cél ra elõ irány zott pénz esz kö zök;

c) fel aján lá sok, ado má nyok vagy ha gya té kok, ame lye -
ket más ál la mok; az Egye sült Nem ze tek rend sze ré nek más
szer ve ze tei vagy prog ram jai, más re gi o ná lis vagy nem zet -
kö zi szer ve ze tek; és köz- vagy ma gán tes tü le tek, vagy ma -
gán sze mé lyek aján lot tak fel;

d) az Alap for rá sai után ese dé kes ka ma tok;

e) az Alap ja vá ra ren de zett gyûj té sek és ren dez vé nyek
be vé te lei;

f) bár mi lyen más, az Alap sza bály za ta ál tal en ge dé lye -
zett for rás.

4. Az Alap for rá sa i nak a fel hasz ná lá sá ról a Kor mány -
kö zi Bi zott ság dönt a 22. cikk ben hi vat ko zott Fe lek Kon -
fe ren ci á ja ál tal meg ha tá ro zott irány el vek alap ján.

5. A Kor mány kö zi Bi zott ság el fo gad hat fel aján lá so kat
és a se gít ség nyúj tás egyéb for má it ál ta lá nos és kü lön le ges
cé lok ra egyes meg ha tá ro zott pro jek tek vo nat ko zá sá ban,
amennyi ben eze ket a pro jek te ket már elõ zõ leg jó vá hagy ta.

6. Sem mi fé le po li ti kai, gaz da sá gi, vagy más, a je len
Egyez mény cél ki tû zé se i vel össze egyez tet he tet len fel té tel
nem köt he tõ az Alap hoz való fel aján lá sok hoz.

7. A Fe lek tö rek sze nek arra, hogy a je len Egyez mény
vég re haj tá sa ér de ké ben rend sze re sen ön kén tes hoz zá já ru -
lá so kat tesz nek.

19. cikk

Információcsere, -elemzés és -terjesztés

1. A Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy in for má ci ót és
szak mai ta pasz ta la to kat cse rél nek a kul tu rá lis ki fe je zé sek
sok szí nû sé gé vel kap cso la tos adat gyûj tés rõl és sta tisz ti -
kák ról, va la mint e sok szí nû ség vé del me és elõ moz dí tá sa
ér de ké ben al kal ma zott leg jobb gya kor la tok ra vonatko -
zóan.

2. Az UNESCO, a Tit kár sá ga szá má ra ren del ke zés re
álló me cha niz mu sok se gít sé gé vel, se gí ti min den fon tos in -
for má ció, sta tisz ti ka és ta pasz ta la tok gyûj té sét, elem zé sét
és ter jesz té sét.

3. Az UNESCO adat bá zist hoz lét re és tart nap ra ké szen 
a kul tu rá lis ki fe je zé sek te rü le tén mû kö dõ kü lön bö zõ szek -
to rok ról, va la mint kor mány za ti, ma gán- és non pro fit szer -
ve ze tek rõl.

4. Az adat gyûj tés elõ se gí té se ér de ké ben az UNESCO
kü lön le ges fi gyel met szen tel azon Fe lek ké pes sé ge i nek és
szak ér tel mé nek meg erõ sí té sé re, ame lyek ilyen se gít ség -
nyúj tás irán ti ké re lem mel for dul nak hoz zá.

5. Az eb ben a cikk ben meg ha tá ro zott in for má ció gyûj -
tés ki egé szí ti a 9. cikk ren del ke zé sei sze rint össze gyûj tött
in for má ci ó kat.

V. MÁS JOGI OKMÁNYOKHOZ FÛZÕDÕ
KAPCSOLAT

20. cikk

Más szerzõdésekhez fûzõdõ kapcsolat: kölcsönös
támogatás, kiegészítõ jelleg és alá nem rendeltség

1. A Fe lek el is me rik, hogy jó hi sze mû en tel je sí tik a je -
len Egyez mény ben, il let ve bár mi lyen más olyan szer zõ -
dés ben fog lalt kö te le zett sé ge i ket, amely nek ré sze sei. En -
nek meg fele lõen, a je len Egyez mény nek bár mely más
szer zõ dés alá ren de lé se nél kül:

a) ösz tön zik a köl csö nös tá mo ga tást a je len Egyez -
mény és bár mi lyen más szer zõ dés kö zött, amely nek ré sze -
sei; és

b) ami kor más olyan szer zõ dést ér tel mez nek és al kal -
maz nak, amely nek ré sze sei, vagy ami kor egyéb nem zet kö -
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zi kö te le zett sé get vál lal nak, a Fe lek figye lembe ve szik a
je len Egyez mény vo nat ko zó ren del ke zé se it.

2. Je len Egyez mény ben sem mi sem ér tel mez he tõ olyan 
mó don, amely meg vál toz tat ná a Fe lek bár mi lyen más
olyan szer zõ dé sek bõl ere dõ jo ga it és kö te le zett sé ge it,
ame lyek nek ré sze sei.

21. cikk

Nemzetközi egyeztetés és koordinálás

A Fe lek vál lal ják, hogy elõ moz dít ják en nek az Egyez -
mény nek a cél ki tû zé se it és el ve it más nem zet kö zi fó ru mo -
kon. En nek ér de ké ben a Fe lek meg fe le lõ kép pen kon zul -
tál nak egy más sal szem elõtt tart va eze ket a cél ki tû zé se ket
és el ve ket.

VI. AZ EGYEZMÉNY SZERVEI

22. cikk

A Felek Konferenciája

1. Lét re jön a Fe lek Kon fe ren ci á ja. A Fe lek Konferen ciája 
a je len Egyez mény tel jes jog kö rû és leg fel sõbb szer ve.

2. A Fe lek Kon fe ren ci á ja két éven ként ren des ülést tart,
le he tõ ség sze rint az UNESCO Ál ta lá nos Kon fe ren ci á já -
nak a ke re té ben. A Fe lek Kon fe ren ci á já nak rend kí vü li ülé -
sé re ke rül het sor, ha a Kon fe ren cia így dönt, vagy ha a Fe -
lek leg alább egy har ma da ilyen ké rés sel for dul a Kor mány -
kö zi Bi zott ság hoz.

3. A Fe lek Kon fe ren ci á ja el fo gad ja sa ját El já rá si Sza -
bály za tát.

4. A Fe lek Kon fe ren ci á já nak fel ada tai közé tar to zik,
töb bek kö zött:

a) a Kor mány kö zi Bi zott ság tag ja i nak meg vá lasz tá sa;
b) a Fe lek nek a je len Egyez mény re vo nat ko zó je len té -

se i nek az át vé te le és meg vizs gá lá sa, ame lye ket a Kor -
mány kö zi Bi zott ság jut tat el hoz zá;

c) ké ré sé re a Kor mány kö zi Bi zott ság ál tal ké szí tett mû -
kö dé si irány el vek jó vá ha gyá sa;

d) bár mely egyéb in téz ke dés meg té te le, ame lyet a je len 
Egyez mény cél ki tû zé se i nek elõ moz dí tá sa ér de ké ben
szük sé ges nek ítél.

23. cikk

Kormányközi Bizottság

1. Az UNESCO ke re tén be lül lét re jön a Kul tu rá lis Ki -
fe je zé sek Sok szí nû sé gé nek Vé del mé vel és Elõ moz dí tá sá -

val fog lal ko zó Kor mány kö zi Bi zott ság (a továb biak ban:
Kor mány kö zi Bi zott ság). A Kor mány kö zi Bi zott ság az
Egyez mény 18 Ré szes Ál la má nak kép vi se lõ i bõl áll, aki ket 
négy éves idõ szak ra a Fe lek Kon fe ren ci á ja vá laszt meg, a
29. cik kel össz hang ban a je len Egyez mény hatályba -
lépését köve tõen.

2. A Kor mány kö zi Bi zott ság éven te ülé se zik.

3. A Kor mány kö zi Bi zott ság a Fe lek Kon fe ren ci á já nak 
irá nyí tá sa alatt és út mu ta tá sa alap ján mû kö dik, és an nak
tar to zik be szá mo lá si kö te le zett ség gel.

4. A Kor mány kö zi Bi zott ság tag ja i nak szá ma 24 fõre
emel ke dik, amint az Egyez mény Ré szes Fe le i nek a szá ma
el éri az öt ve net.

5. A Kor mány kö zi Bi zott ság tag ja i nak meg vá lasz tá sa a 
ki egyen sú lyo zott föld raj zi kép vi se let és a ro tá ció el vén
alap szik.

6. A je len Egyez mény ál tal rá ru há zott egyéb kö te le -
zett sé gek sé rel me nél kül a Kor mány kö zi Bi zott ság fel ada -
tai a kö vet ke zõk:

a) elõ moz dít ja a je len Egyez mény cél ki tû zé se it, ösz -
tön zi és nyo mon kö ve ti azok meg va ló sí tá sát;

b) elõ ké szí ti és a Fe lek Kon fe ren ci á ja elé, an nak ké ré -
sé re, jó vá ha gyás ra be ter jesz ti az Egyez mény ren del ke zé -
se i nek meg va ló sí tá sá ra és al kal ma zá sá ra vo nat ko zó mû -
kö dé si irány el ve ket;

c) a Fe lek Kon fe ren ci á ja elé ter jesz ti az Egyez mény
Fe lei ál tal be nyúj tott je len té se ket, ész re vé te le i vel és azok
tar tal má ról  szóló össze fog la ló val együtt;

d) meg fe le lõ aján lá so kat tesz az Egyez mény Fe lei ál tal
tu do má sá ra ho zott hely ze tek ben, a je len Egyez mény vo -
nat ko zó ren del ke zé se i vel, és kü lö nö sen a 8. cik ké vel össz -
hang ban;

e) kon zul tá ci ós el já rá so kat és más me cha niz mu so kat
hoz lét re an nak ér de ké ben, hogy elõ moz dít sa a je len
Egyez mény cél ki tû zé se it és el ve it más nem zet kö zi fó ru -
mo kon;

f) min den más fel ada tot el lát, ami re a Fe lek Kon fe ren -
ci á ja fel ké ri.

7. A Kor mány kö zi Bi zott ság, El já rá si Sza bály za tá nak
meg fele lõen, köz- vagy ma gán szer ve ze te ket, il let ve egyé -
ne ket bár mi kor meg hív hat az ülé se i re an nak ér de ké ben,
hogy meg ha tá ro zott kér dé sek rõl kon zul tál jon ve lük.

8. A Kor mány kö zi Bi zott ság el ké szí ti és a Fe lek Kon -
fe ren ci á ja elé jó vá ha gyás ra be ter jesz ti sa ját El já rá si Sza -
bály za tát.

24. cikk

Az UNESCO Titkársága

1. Az Egyez mény szer ve it az UNESCO Tit kár sá ga se -
gí ti.
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2. A Tit kár ság elõ ké szí ti a Fe lek Kon fe ren ci á já nak és a
Kor mány kö zi Bi zott ság nak a do ku men tu ma it, a ta lál ko -
zók na pi rend jét, va la mint se gít sé get nyújt ha tá ro za ta ik
vég re haj tá sá ban, és ezek rõl je len tést ké szít.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Viták rendezése

1. A je len Egyez mény ér tel me zé sé nek, il let ve al kal ma -
zá sá nak kér dé sé ben a Fe lek kö zött fel me rü lõ vita ese tén a
Fe lek tár gya lás út ján ke re sik a meg ol dást.

2. Amennyi ben az érin tett Fe lek tár gya lás út ján nem
tud nak egyez ség re jut ni, kö zö sen egy har ma dik Fél jó szol -
gá la tát kér he tik, vagy köz ve tí té sé ért fo lya mod hat nak.

3. Amennyi ben a jó szol gá la tot vagy a köz ve tí tést nem
vál lal ják, il let ve a vita nem ren de zõ dik tár gya lás, jó szol gá -
lat vagy köz ve tí tés út ján, úgy az egyik Fél bé kél te tõ el já rá -
sért fo lya mod hat a je len Egyez mény Mel lék le té nek el já rá -
sá val össz hang ban. A Fe lek jó hi sze mû en mér le ge lik az
Egyez te tõ Bi zott ság nak a vita meg ol dá sá ra tett ja vas la ta it.

4. Bár mely Fél a meg erõ sí tés kor, el fo ga dás kor, jó vá ha -
gyás kor vagy csat la ko zás kor nyi lat ko za tot te het ar ról,
hogy nem is me ri el a fen ti bé kél te tõ el já rást. Bár mely ilyen 
nyi lat ko za tot tevõ Fél bár mi kor vissza von hat ja ezt a nyi -
lat ko za tot az UNESCO fõ igaz ga tó já hoz el jut ta tott ér te sí -
tés út ján.

26. cikk

Tagállamok általi megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
vagy csatlakozás

1. Je len Egyez mény az UNESCO tag ál la mai szá má ra
nyit va áll – al kot má nyos el já rá sa ik kal össz hang ban – meg -
erõ sí tés re, el fo ga dás ra, jó vá ha gyás ra vagy csat la ko zás ra.

2. A meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá -
si ok ira to kat az UNESCO fõ igaz ga tó já nál kell le tét be he -
lyez ni.

27. cikk

Csatlakozás

1. Je len Egyez mény csat la ko zás ra nyit va áll min den
olyan ál lam szá má ra, amely nem tag ja az UNES CO-nak,
de tag ja az Egye sült Nem ze tek nek, vagy bár mely sza ko sí -
tott in téz mé nyé nek, és ame lyet az UNESCO Ál ta lá nos
Kon fe ren ci á ja csat la ko zás ra meg hív.

2. Je len Egyez mény csat la ko zás ra nyit va áll az olyan
te rü le tek szá má ra is, ame lyek az Egye sült Nem ze tek ál tal
el is mert tel jes körû bel sõ ön kor mány zat tal ren del kez nek,
de a Köz gyû lés 1514 (XV.) ha tá ro za ta ér tel mé ben nem
ren del kez nek tel jes füg get len ség gel, és ame lyek ha tás kör -
rel bír nak a je len Egyez mény ál tal érin tett ügyek ben, be le -
ért ve az ilyen kér dé sek re vo nat ko zó szer zõ dé sek meg kö té -
sé nek jog kö rét is.

3. Az aláb bi ren del ke zé se ket kell al kal maz ni a re gi o ná -
lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek ese té ben:

a) Je len Egyez mény csat la ko zás ra nyit va áll bár mely
olyan re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet szá má ra
is, ame lyet – az aláb bi ak ki vé te lé vel – a Ré szes Fe lek kel
azo nos mó don köt nek az Egyez mény ren del ke zé sei;

b) Amennyi ben egy ilyen szer ve zet egy vagy több tag -
ál la ma is Ré sze se a je len Egyez mény nek, a szer ve zet és az
érin tett tag ál lam, il let ve tag ál la mok dön te nek a je len
Egyez mény bõl ere dõ kö te le zett sé ge ik vég re haj tá sá ra vo -
nat ko zó fe le lõs sé gük rõl. Ez a fe le lõs ség-meg osz tás ak kor
lép élet be, ami kor a c) pont sze rin ti be je len té si el já rás
meg tör té nik. A szer ve zet és a tag ál la mok nem gya ko rol -
hat ják egy ide jû leg a je len Egyez mény bõl ere dõ jo ga i kat.
To váb bá a re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek, a
ha tás kö rük be tar to zó ügyek ben, sza va za ti jo guk gya kor lá -
sa kor annyi sza va zat tal ren del kez nek, ahány tag ál la muk
Ré sze se a je len Egyez mény nek. Az ilyen szer ve zet nem
gya ko rol hat ja sza va za ti jo gát, ha bár mely tag ál la ma él sa -
ját sza va za ti jo gá val, és for dít va;

c) Egy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet és
tag ál la ma vagy tag ál la mai, ame lyek a b) pont sze rint meg -
egyez tek a fe le lõs ség-meg osz tás ban, az aláb bi mó don tá -
jé koz tat ják a Fe le ket a ja va solt fel adat-meg osz tás ról:

(i) az ilyen szer ve zet, csat la ko zá si ok ira tá ban, a fe le -
lõs ség-meg osz tás pon tos meg je lö lé sé vel nyi lat ko zik az
Egyez mény ál tal sza bá lyo zott kér dé sek vo nat ko zá sá ban;

(ii) a vo nat ko zó fe le lõs sé gek utó la gos mó do sí tá sa ese -
tén a re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet tá jé koz tat -
ja a le té te mé nyest a fe le lõs sé gek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
min den ne mû ja vas lat ról; a le té te mé nyes pe dig tá jé koz tat ja 
a Fe le ket az ilyen mó do sí tás ról;

d) Egy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet tag -
ál la ma it, ame lyek a je len Egyez mény Ré sze se i vé vál nak,
úgy kell te kin te ni, hogy meg tart ják ha tás kö rü ket min den
olyan ügy ben, me lyek te kin te té ben nem je len tet ték be a le -
té te mé nyes nél ha tás kör át ru há zá sát a szer ve zet re;

e) ,,Re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet” az
Egye sült Nem ze tek, vagy an nak egyik sza ko sí tott in téz -
mé nye szu ve rén tag ál la ma i ból álló olyan szer ve ze tet je -
len tik, amely re ezek az ál la mok át ru ház ták ha tás kö rü ket a
je len Egyez mény ál tal sza bá lyo zott ügyek ben, és ame lyet
bel sõ el já rá sa i val össz hang ban fel ha tal maz tak arra, hogy
Ré szes Fél lé vál jon.

4. A csat la ko zá si ok ira tot az UNESCO fõ igaz ga tó já nál
kell le tét be he lyez ni.
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28. cikk

Kapcsolattartó

A je len Egyez mény Ré sze sé vé vá lás kor a Fe lek, a
9. cikk ben fog lal tak nak meg fele lõen kap cso lat tar tót je löl -
nek ki.

29. cikk

Hatálybalépés

1. Je len Egyez mény a har min ca dik meg erõ sí tõ, el fo ga -
dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sét
kö ve tõ há rom hó nap el tel té vel lép ha tály ba, azon ban ki zá -
ró lag azon ál la mok, vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós
szer ve ze tek te kin te té ben, ame lyek a vo nat ko zó meg erõ sí -
tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tu kat ezen
a na pon, vagy ezt meg elõ zõ en he lyez ték le tét be. Min den
más Fél te kin te té ben a meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
vagy csat la ko zá si ok ira tuk le tét be he lye zé sét kö ve tõ há -
rom hó nap el tel té vel lép ha tály ba.

2. Ezen cikk ér tel mé ben egy re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet ál tal le tét be he lye zett sem mi lyen ok -
irat nem te kint he tõ az em lí tett szer ve zet tag ál la mai ál tal
már le tét be he lye zett ok ira tok ki egé szí té sé nek.

30. cikk

Szövetségi vagy nem egységállami berendezkedésû
alkotmányos rendszerek

El is mer ve, hogy a nem zet kö zi egyez mé nyek a Fe lek re
néz ve, al kot má nyos rend sze rük tõl füg get le nül, egy for mán 
kö te le zõ ek, az aláb bi ren del ke zé sek al kal ma zan dók a szö -
vet sé gi vagy nem egy ség ál la mi be ren dez ke dé sû al kot má -
nyos rend szer rel ren del ke zõ Fe lek re:

a) je len Egyez mény nek azon ren del ke zé se it il le tõ en,
ame lyek vég re haj tá sa szö vet sé gi vagy köz pon ti tör -
vényhozó szerv ille té kességi kö ré be tar to zik, a szö vet sé gi
vagy köz pon ti kor mány kö te le zett sé gei meg egyez nek
azon Fe lek kö te le zett sé ge i vel, ame lyek nem szö vet sé gi ál -
la mok;

b) je len Egyez mény nek azon ren del ke zé se it il le tõ en,
ame lyek vég re haj tá sa va la mely szö vet ség al kot má nyos
rend je alap ján tör vényhozási in téz ke dé sek re nem kö te les
ön ál ló al kot má nyos egy sé gek, úgy mint ál la mok, me gyék,
tar to má nyok vagy kan to nok ille té kességi kö ré be tar to zik,
a szö vet sé gi kor mány, szük ség sze rint, tá jé koz tat ja az al -
kot má nyos egy sé gek, úgy mint az ál la mok, me gyék, tar to -
má nyok vagy kan to nok ille té kes ha tó sá ga it az adott ren -
del ke zé sek rõl, és ja vas la tot tesz az el fo ga dá suk ra.

31. cikk

Felmondás

1. Ezt az Egyez ményt bár mely Fél fel mond hat ja.

2. A fel mon dást írás ban, az UNESCO fõ igaz ga tó já nál
le tét be he lye zett ok irat út ján kell be je len te ni.

3. A fel mon dás a fel mon dó ok irat át vé te lé tõl szá mí tott
ti zen két hó nap múl va lép ha tály ba. A fel mon dás sem mi -
lyen mó don nem mó do sít ja azo kat a pénz ügyi kö te le zett -
sé ge ket, ame lye ket az Egyez ményt fel mon dó Fél nek a fel -
mon dás hatályba lépéséig tel je sí te nie kell.

32. cikk

A letéteményes feladatai

Az UNESCO fõ igaz ga tó ja, mint a je len Egyez mény le -
té te mé nye se tá jé koz tat ja a Szer ve zet tag ál la ma it, az olyan
ál la mo kat, ame lyek nem tag jai a Szer ve zet nek, és a
27. cikk sze rin ti re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze -
te ket, va la mint az Egye sült Nem ze te ket a 26. és 27. cikk
sze rin ti va la mennyi meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy 
csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sé rõl, va la mint a
31. cikk sze rin ti fel mon dá sok ról.

33. cikk

Módosítások

1. Bár mely Fél ja vas la tot te het a je len Egyez mény mó -
do sí tá sá ra a fõ igaz ga tó hoz el jut ta tott írás be li köz le mény -
ben. A fõ igaz ga tó va la mennyi Fél hez el jut tat ja ezt a köz le -
ményt. Amennyi ben a köz le mény to váb bí tá sát kö ve tõ hat
hó na pon be lül a Fe lek leg alább fele ked ve zõ vá laszt ad a
ja vas lat ra, a fõ igaz ga tó a Fe lek Kon fe ren ci á já nak kö vet -
ke zõ ülé se elé ter jesz ti azt meg vi ta tás ra és eset le ges el fo -
ga dás ra.

2. A mó do sí tá sok el fo ga dá sá hoz a je len lévõ és sza va -
zó Fe lek két har ma dos több sé ge szük sé ges.

3. A je len Egyez mény mó do sí tá sa it el fo ga dá suk után a
Fe lek elé ter jesz tik meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra, jó vá ha -
gyás ra vagy csat la ko zás ra.

4. A Fe lek szá má ra, ame lyek a mó do sí tá so kat meg erõ -
sí tet ték, el fo gad ták, jó vá hagy ták, vagy azok hoz csat la koz -
tak, a je len Egyez mény mó do sí tá sai há rom hó nap pal azt
köve tõen lép nek ha tály ba, hogy az e cikk 3. be kez dé se
sze rin ti ok ira to kat a Fe lek két har ma da le tét be he lyez te.
Ezt köve tõen min den egyes Fél te kin te té ben a meg erõ sí tõ,
el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok irat le tét be he -
lye zé sé nek nap já tól szá mí tott há rom hó nap el tel té vel vá lik 
ha tá lyos sá a mó do sí tás.
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5. A 3. és 4. be kez dés ben rög zí tett el já rás nem vo nat ko -
zik a Kor mány kö zi Bi zott ság tag ja i nak szá má ról ren del ke -
zõ 23. cikk mó do sí tá sa i ra. Ezek a mó do sí tá sok el fo ga dá -
suk idõ pont já ban lép nek ha tály ba.

6. Bár mely ál lam, vagy a 27. cikk ben hi vat ko zott re -
gionális gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet, amely az e cikk
4. be kez dé sé nek meg fele lõen ha tály ba lé pett mó do sí tá so kat
köve tõen vá lik a je len Egyez mény Ré sze sé vé, amennyi ben
el té rõ en nem nyi lat ko zik, úgy te kin ten dõ, mint:

a) az így mó do sí tott Egyez mény Ré sze se; és
b) a nem mó do sí tott Egyez mény Ré sze se azon Fe lek

vo nat ko zá sá ban, ame lye ket nem köt nek a mó do sí tá sok.

34. cikk

Hiteles szöveg

A je len Egyez mény arab, kí nai, an gol, fran cia, orosz és
spa nyol nyel ven ké szült, és mind a hat szö veg egy aránt hi -
te les.

35. cikk

Nyilvántartásba vétel

Az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nya 102. cik ké vel
össz hang ban a je len Egyez ményt az Egye sült Nem ze tek
Tit kár sá ga az UNESCO fõ igaz ga tó já nak a ké ré sé re nyil -
ván tar tás ba ve szi.

MELLÉKLET

Békéltetõ eljárás

1. cikk

Békéltetõ Bizottság

Bé kél te tõ Bi zott sá got a vi tá ban érin tett egyik Fél ké ré -
sé re kell lét re hoz ni. Amennyi ben a Fe lek más képp nem ál -
la pod nak meg, a Bi zott ság öt tag ból áll oly mó don, hogy
mind egyik érin tett Fél két ta got je löl ki, az el nö köt pe dig
az így ki je lölt ta gok kö zö sen vá laszt ják meg.

2. cikk

A Bizottság tagjai

Több mint két Fél kö zöt ti vita ese tén, az azo nos ér de -
kelt sé gû Fe lek kö zös meg egye zés sel je lö lik ki sa ját tag ja i -
kat a Bi zott ság ba. Amennyi ben két vagy több Fél nek egy -
más tól kü lön bö zõ ér de kei van nak, vagy nincs egyet ér tés
arra vo nat ko zó an, hogy azo nos ér de kelt sé gû ek, tag ja i kat
kü lön-kü lön je lö lik ki.

3. cikk

Kijelölések

Amennyi ben a Bé kél te tõ Bi zott ság meg ala kí tá sá ra vo -
nat ko zó ké re lem idõ pont já tól szá mí tott két hó na pon be lül
a Fe lek nem je löl ték ki a Bi zott ság min den tag ját, az
UNESCO fõ igaz ga tó ja, a ké rel met elõ ter jesz tõ Fél fel ké -
ré sé re, újabb két hó na pon be lül meg te szi a szük sé ges ki ne -
ve zé se ket.

4. cikk

A Bizottság elnöke

Amennyi ben a Bé kél te tõ Bi zott ság utol só tag já nak a ki -
je lö lé sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül a Bi zott ság még
nem vá lasz tot ta meg az el nö két, az UNESCO fõ igaz ga tó -
ja, bár mely Fél fel ké ré sé re, újabb két hó na pon be lül ki ne -
ve zi az el nö köt.

5. cikk

Határozatok

A Bé kél te tõ Bi zott ság ha tá ro za ta it tag ja i nak több sé gi
sza va za tá val hoz za meg. Amennyi ben a vi tá ban álló Fe lek
nem egyez nek meg más képp, úgy a Bi zott ság maga ha tá -
roz za meg el já rá sát. A Bi zott ság ja vas la tot tesz a vita meg -
ol dá sá ra, amit a Fe lek jó hi sze mû en mér le gel nek.

6. cikk

Véleménykülönbség

A Bé kél te tõ Bi zott ság ha tás kö rét il le tõ vé le mény kü -
lönb ség rõl a Bi zott ság dönt.”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a az Egyez mény 29. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2–3.  §-a 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 ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

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

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

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
20/2008. (III. 12.) OGY

határozata

a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége, valamint a Hungária Televízió

Közalapítvány Ellenõrzõ Testülete tisztségviselõinek
és tagjainak választásáról*

Az Or szág gyû lés a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen, négy
évre,

2008. már ci us 23. nap já tól

Sim kó Já nost

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
elnökévé,

dr. Ré ká si Ró ber tet

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma el -
nök he lyet te sé vé,

dr. Bíró Sán dort,
Érdi Sán dort,
dr. Han kiss Ág nest,
No vák Ger gelyt,
Nyi ri Já nost,
Pál fy G. Ist vánt,
Szé kely Gab ri el lát és
Szõcs Gé zát

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El -
nök sé gé nek tagjává,

dr. Ve ress Lász lót

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le -
te elnökévé,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 10-i ülés nap ján
 fogadta el.

dr. Bor boly Ist vánt és

Csal ló kö zi Zol tánt

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le -
te tagjává

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
21/2008. (III. 12.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak  megválasztásáról 

 szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat
 módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés

a Me zõ gaz da sá gi bi zott ság ba

Vé csi Ist ván he lyett

Frank né dr. Ko vács Szil vi át

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 10-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Az Országgyûlés
22/2008. (III. 12.) OGY

határozata

a területi és az országos kisebbségi önkormányzati
képviselõk 2007. március 4-én megtartott

választásáról  szóló – az Országos Választási Bizottság
által benyújtott – beszámoló elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés

1. el fo gad ja a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény 115/P.  § (5) be kez dés j) pont ja alap ján, az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál tal be nyúj tott, a te rü le ti és az 
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk 2007. már -
ci us 4-én meg tar tott választásáról  szóló jelentését,

2. meg ál la pít ja, hogy a te rü le ti és az or szá gos ki sebb sé -
gi ön kor mány za ti kép vi se lõk 2007. már ci us 4-én meg tar -
tott vá lasz tá sa tör vé nyes rendben zajlott le,

3. kö szö ne tét fe je zi ki a vá lasz tá sok meg szer ve zé sé ben 
és le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ köz tiszt vi se lõk nek és
köz al kal ma zot tak nak, he lyi és te rü le ti vá lasz tá si szer vek -
nek, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag ja i nak, to váb bá
va la mennyi ál la mi és tár sa dal mi szerv nek és in téz mény -
nek, ame lyek te vé keny sé gük kel hoz zá já rul tak a te rü le ti és
az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz -
tá sá nak tör vényes le bo nyo lí tá sá hoz.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
23/2008. (III. 12.) OGY

határozata

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységérõl
 szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet

érintõ intézkedésekrõl**

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a Fo gyasz tó vé del mi ese ti 
bi zott ság te vé keny sé gé rõl  szóló jelentést.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 10-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 10-i ülés nap ján
 fogadta el.

2. Az Or szág gyû lés ha laszt ha tat lan nak tart ja a fo -
gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény és más
vo nat ko zó jog sza bá lyok mó do sí tá sát, kor sze rû sí té sét az
aláb bi ja vas la tok figye lembevétele mel lett:

a) Szük sé ges a bír sá go lás és az el ma rasz ta lá sok rend -
sze ré nek to vább fej lesz té se, egy sé ge sebb szem lé le té nek
ki ala kí tá sa és vissza tar tó ere jé nek nö ve lé se.

b) A bír ság fel hasz ná lá sa te kin te té ben el éren dõ cél,
hogy a fo gyasz tó vé del mi ha tó sá gon kí vül más fo gyasz tó -
vé del mi fel ada to kat el lá tó ha tó sá gok ál tal ki sza bott fo -
gyasz tó vé del mi jel le gû bír sá gok ból is ré sze sül je nek kel lõ
arány ban az e te rü le ten te vé keny kedõ ci vil szer ve ze tek.

c) Szük sé ges a Fo gyasz tó vé del mi Alap prog ram el in dí -
tá sa, amely a tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sán túl fo -
gyasz tói tá jé koz ta tó te vé keny sé get is el lát hat és a pi a ci
sze replõk, va la mint ma gán sze mé lyek be fi ze té se it is fo -
gad hat ja.

d) Olyan jogi sza bá lyo zást kell ki ala kí ta ni, amely tisz -
táz za és erõ sí ti a bé kél te tõ tes tü le tek hely ze tét, va la mint
biz to sít ja te vé keny sé gük ügy szám ará nyos, ki egyen sú lyo -
zott fi nan szí ro zá sát.

e) Az Or szág gyû lés fon tos nak tart ja, hogy a ci vil és a
szak mai szer ve ze tek, a ka ma rák, a bé kél te tõ tes tü le tek, va -
la mint az érin tett ha tó sá gok ko ráb ban meg fo gal ma zott ja -
vas la ta i nak át te kin té se mel lett az em lí tett szer ve ze tek be -
vo nás ra ke rül je nek a tör vény mó do sí tás elõ ké szí té sé nek
fo lya ma tá ba.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy vizs gál ja
meg az aláb bi ja vas la tok tör vé nyek be és más jog sza bá -
lyok ba való be épí té sé nek le he tõ sé gét:

a) Az ok ta tás és kép zés te rü le tén a fo gyasz tó vé del mi
is me re tek be il lesz té se a Nem ze ti Alap tan terv alap ján a ke -
ret tan ter vek be, va la mint a pe da gó gu sok fo gyasz tó vé del mi 
tár gyú kép zé se, il let ve to vább kép zé se a meg lé võ ta pasz ta -
la tok alap ján és a szük sé ges for rá sok biz to sí tá sá val.

b) A fo gyasz tói igé nyek ér vé nye sí té sé nek elõ se gí té se
ér de ké ben akk re di tált fo gyasz tó vé del mi szak ér tõi in téz -
mény be ve ze té se.

c) A rossz mi nõ sé gû áru for ga lom ba ho za ta lá ért ki -
szab ha tó bün te té si té te lek szi go rí tá sa.

d) A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
mó do sí tá sa az áru szo ká sos élet tar ta ma alatt az al kat rész -
el lá tás kö te le zõ biz to sí tá sa ér de ké ben.

e) Az egyes tar tós fo gyasz tá si cik kek re vo nat ko zó
 kötelezõ jót ál lás ról  szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
 rendeletben meg ha tá ro zott cse re igény ér vé nye sít he tõ sé -
gé nek há rom mun ka nap ról hat mun ka nap ra tör té nõ fel -
eme lé se.

f) A fo gyasz tói szer zõ dés ke re té ben ér vé nye sí tett sza -
va tos sá gi és jót ál lá si igé nyek in té zé sé rõl  szóló 49/2003.
(VII. 30.) GKM ren de let mó do sí tá sa a ki cse ré lés re, ki ja ví -
tás ra ren del ke zés re álló ha tár idõ pon to sabb meg ha tá ro zá -
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sa és a for gal ma zó kö te le zett sé gé nek egy ér tel mû meg fo -
gal ma zá sa ér de ké ben.

g) A te le fo nos ügy fél szol gá la tok te kin te té ben olyan
jogi sza bá lyo zás ki ala kí tá sa, amely biz to sít ja az ügy fél
szá má ra a vele foly ta tott és az ügy fél szol gá lat ál tal rög zí -
tett be szél ge tés el ér he tõ sé gét.

h) A jövõ ge ne rá ció ér de ké ben a kör nye zet és az egész -
ség vé de lem szem pont ja it figye lembe vevõ tu da tos fo -
gyasz tói ér ték rend ki ala kí tá sa.

4. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy dol goz -
zon ki in téz ke dé si ter vet az aláb bi ja vas la tok meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben:

a) A mé dia sze re pé nek nö ve lé se a tu da tos fo gyasz tó vá
ne ve lés ben és hi te les tá jé koz ta tás ban.

b) A fo gyasz tók és a ci vil szer ve ze tek kö zöt ti kap cso -
lat fel vé tel meg könnyí té se ér de ké ben a fo gyasz tó vé de lem -
mel fog lal ko zó ci vil szer ve ze tek lis tá ját tar tal ma zó
 Fogyasztóvédelmi Ci vil Al ma nach össze ál lí tá sa.

c) Fo gyasz tó ba rát vál lal ko zói véd jegy ki ala kí tá sa.

d) A fe ke te gaz da ság gal kap cso la tos kor mány za ti ten -
ni va lók ki ala kí tá sa kor ke rül je nek elõ tér be a fo gyasz tó vé -
de lem szem pont jai.

e) Tör tén jen meg a ci vil szer ve ze tek szá má ra ki ala kí -
tott pá lyá za ti rend szer kor sze rû sí té se an nak ér de ké ben,
hogy az új rend szer biz to sít sa a ci vil szer ve ze tek ki egyen -
sú lyo zott mû kö dé sé nek fel té te le it és tár sa dal mi sze rep vál -
la lá su kat több éves, egy más ra épü lõ prog ra mok kal, va la -
mint a szer ve ze tek kö zöt ti együtt mû kö dés megvalósítá -
sával.

f) A fo gyasz tók le he tõ leg szé le sebb kör ben kap ja nak 
tá jé koz ta tást a bé kél te tõ tes tü le tek lét re ho zá sá nak cél já -
ról, a tes tü le tek ha tás kö ré rõl és mû kö dé sé rõl. A gaz dál -
ko dó szer ve ze tek ösz tön zé se an nak ér de ké ben, hogy a
bé kél te tõ tes tü le tek dön té sét fo gad ják el kö te le zés ként
(alá ve tés).

g) Az öko ló gi ai fo gyasz tó vé de lem ér vé nye sí té se ér de -
ké ben a ter mé kek és szol gál ta tá sok kör nye zet- és egész -
ség vé del mi ha tá sa i nak vizs gá la ta az ezek hez kap cso ló dó
in for má ci ók szé les körû köz ve tí té se.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
24/2008. (III. 12.) OGY

határozata

az állami intézményeknek és szervezeteknek 
az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány”

mûködésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben
való részvételének körülményeit 

és az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány”
mûködésének nemzetbiztonsági kockázatát vizsgáló

bizottság tevékenységérõl  szóló jelentés elfogadásáról
és a vizsgálat során megállapított szükséges

intézkedésekrõl*

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja az ál la mi in téz mé nyek -
nek és szer ve ze tek nek az „Együtt Egy má sért, Egy-má sért
Ala pít vány” mû kö dé sé vel kap cso la tos kor rup ció gya nús
ügyek ben való rész vé te lé nek kö rül mé nye it és az „Együtt
Egy má sért, Egy-má sért Ala pít vány” mû kö dé sé nek nem -
zet biz ton sá gi koc ká za tát vizs gá ló bi zott ság te vé keny sé gé -
rõl  szóló je len tést.

2. Az Or szág gyû lés fon tos nak tart ja, hogy a vizsgáló -
bizottság ál tal egyes ál la mi in téz mé nyek nél fel tárt vagy
fel té te le zett sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok és mû kö dé si ren d -
ellenességek mi ha ma rabb or vo sol ha tó ak le gye nek, ezért
 felkéri

a) a Vám- és Pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no kát,
hogy vizs gá lat ke re té ben tisz táz za, hogy az Egy má sért,
Egy-má sért Ala pít vány meg bí zá sá ból le foly ta tott
175 vám men tes vám ke ze lést vég zõ Észak-Pest Tér sé gi
Vám hi va tal az el já rá sok so rán a tõle el vár ha tó gon dos ság -
gal járt-e el, és a vizs gá lat ered mé nyé rõl 2008. áp ri lis 30-ig 
tá jé koz tas sa az Or szág gyû lés Költ ség ve té si, pénz ügyi és
szám ve võ szé ki bi zott sá gát,

b) a pénz ügy mi nisz tert, hogy te kint se át az ado má nyok
vám ke ze lé sé nek ki ala kult gya kor la tát és a ha tá lyos sza bá -
lyo zás sal való össz hang ját, szük ség ese tén kez de mé nyez -
ze a vo nat ko zó jog sza bá lyok mó do sí tá sát, és mind er rõl
2008. áp ri lis 30-ig tá jé koz tas sa az Or szág gyû lés Költ ség -
ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott sá gát,

c) a pénz ügy mi nisz tert és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz tert, hogy a Vám-
és Pénz ügy õr ség és a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal együtt mû -
kö dé sé rõl, il let ve annak eset le ges rend el le nes sé ge i rõl
2008. áp ri lis 30-ig ké szít se nek kö zös je len tést az Or szág -
gyû lés Nem zet biz ton sá gi, va la mint Költ ség ve té si,
 pénzügyi és szám ve võ szé ki bi zott sá ga szá má ra, to váb bá
te gye nek ja vas la tot az ered mé nyes együtt mû kö dés ki ala -
kí tá sá ra,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 10-i ülés nap ján
 fogadta el.
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d) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért
fe le lõs mi nisz tert, hogy vé gez zen cél szerû sé gi és ered mé -
nyes sé gi vizs gá la tot az Egy má sért, Egy-má sért Ala pít -
vány és a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal együtt mû kö dé sé rõl,
és er rõl 2008. áp ri lis 30-ig tá jé koz tas sa az Or szág gyû lés
Nem zet biz ton sá gi bi zott sá gát.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1015/2008. (III. 12.) Korm.

határozata

a Széchenyi Kártya Program folytatásának
feltételeirõl

1. A Kor mány

a) a 2008. ja nu ár 1. és 2008. de cem ber 31. kö zött a
 Széchenyi Kár tya Prog ram ke re té ben ki bo csá tott kár tyák -
hoz 10 mil lió fo rint hi tel össze gig 365 nap ra 1 szá za lék -
pont ka mat tá mo ga tást biz to sít, va la mint

b) a 2010. de cem ber 31-ig ki bo csá tott, ma xi mum
25 mil lió fo rin tos kár tyák tel jes köl csön össze gé re a Hi tel -
ga ran cia Zrt. ál tal vál lalt éves ga ran cia dí já nak 50 szá za lé -
ká ig ter je dõ tá mo ga tást biz to sít az zal, hogy a tá mo ga tás a
je len ha tá ro zat hatályba lépését köve tõen ki bo csá tott kár -
tyák ese té ben nem ha lad hat ja meg ga ran cia díj ve tí té si alap 
0,75 szá za lé ká nak meg fe le lõ össze get.

2. A Szé che nyi Kár tya Prog ram ke re té ben ki bo csá tott
kár tyák hoz 2009. ja nu ár 1-jé tõl a ka mat tá mo ga tás mér té ke 
0 szá za lék pont.

3. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott ka mat- és ga ran cia -
díj-tá mo ga tás for rá sa a kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ -
irány zat.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

4. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a pénz ügy mi nisz ter
a kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat 2007. évi kö te le -
zett ség vál la lás sal nem ter helt ma rad vá nyá ból a ka mat tá -
mo ga tás 2008. évi for rá sá nak biz to sí tá sá ra 1000 mil lió fo -
rint fel hasz ná lá sát jó vá hagy ja.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: azon nal

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba; egy ide jû leg a Szé che nyi Hi tel kár tya be ve ze té sé rõl
 szóló 1011/2002. (II. 18.) Korm. ha tá ro zat 3. c) pont ja,
Szé che nyi Kár tya foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló
1130/2005. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat 1. a) pont ja, va la -
mint a 2. pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
10/2008. (III. 12.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának
megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 59. §-ának (1) be kez dé se alap ján meg ál -
la pí tom, hogy

Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan ná nak, a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal szak ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa

2008. már ci us 20-ai ha tállyal – le mon dá sá val –

meg szû nik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
14/2008. (III. 12.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsán
Köztársaság között a beruházások ösztönzésérõl 

és kölcsönös védelmérõl szóló, Bakuban,
2007. május 18-án aláírt Megállapodás

kihirdetésérõl szóló 2007. évi CVIII. törvény
2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 2007. évi CVIII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2007.
szep tem ber 26-ai szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár -
sa ság és az Azer baj dzsán Köz tár sa ság kö zött a be ru há zá -
sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl szó ló, Ba ku -
ban, 2007. má jus 18-án alá írt Meg ál la po dás a 14. cikk
2. be kez dé se ér tel mé ben a ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges
bel sõ el já rás le foly ta tá sá ról szó ló ké sõb bi dip lo má ci ai ér -
te sí tést kö ve tõ 60. (hat va na dik) na pon lép ha tály ba.

A Meg ál la po dás 14. cikk 2. be kez dé sé nek meg fe le lõ
tar tal mú ér te sí tés nek a Ma gyar Fél 2007. ok tó ber 3-ai, az
Aze ri Fél pe dig 2007. de cem ber 28-ai kel te zé sû jegy zé ké -
ben tett ele get. A Meg ál la po dás a 14. cikk 2. be kez dé sé nek 
meg fe le lõ en az Aze ri Fél ér te sí té sét kö ve tõ 60. na pon,
azaz 2008. feb ru ár 26-án lép ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi CVIII.
tör vény 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság és az Azer baj dzsán Köz tár sa ság kö -
zött a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl
szó ló, Ba ku ban, 2007. má jus 18-án alá írt Meg ál la po dás,
va la mint a ki hir de té sé rõl szó ló 2007. évi CVIII. tör vény
2–3. §-ai 2008. feb ru ár 26-án, azaz ket tõ ezer-nyolc feb ru -
ár hu szon ha to di kán lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

k ö z l e m é n y e

a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek
értékesítési szabályzatának kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: 
Ki író) a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI.

törvény 15.  §-a alap ján – az ál la mi va gyon nal való gaz dál -
ko dás ról  szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 31.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével – a Nem -
ze ti Föld alap ba tar to zó föld te rü le tek ér té ke sí té sé rõl az
alábbi szabályzatot bocsátja ki.

I. Fejezet

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. A Nem ze ti Föld alap ba tar to zó föld te rü le tek ér té ke sí -
té si sza bály za tá nak (a továb biak ban: Sza bály zat) cél ja,
hogy a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény ben (a továb biak ban: NFA tv.), az ál la mi va gyon ról
 szóló 2007. évi CVI. tör vény ben (a továb biak ban: Vtv.), a
ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény (a továb biak ban: 
Tft.), va la mint az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás ról
 szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let ben (a továb biak -
ban: Vhr.) fog lal ta kat figye lembe véve sza bá lyoz za a föld -
te rü le tek ér té ke sí té sé nek mód ját, az ér té ke sí tés elõ ké szí té -
sé hez és le bo nyo lí tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat, biz to -
sít sa az aján lat te võk szá má ra az ér té ke sí té si fel té te lek ki -
írá sa so rán az egyen lõ fel té te le ket, to váb bá ér vé nye sít se az 
esély egyen lõ ség el vét.

2. A Ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy az ér té ke sí -
tés rész le tes fel té te le it az egyes hir det mé nyek ben, il let ve
ki írá sok ban je len Sza bály zat tól eltérõ módon szabályozza.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A Nem ze ti Föld alap ba tar to zó föld te rü le te ket – jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – nyil vá nos pá lyá zat
ke re té ben vagy nyil vá nos ár ve rés út ján kell ér té ke sí te ni. A 
pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra je len Sza bály zat III. fe je ze té nek,
az ár ve rés le bo nyo lí tá sá ra jelen Szabályzat IV. fejezetének 
rendelkezései irányadóak.

III. Fejezet

ÉRTÉKESÍTÉS PÁLYÁZTATÁSSAL

A pá lyá za ton való rész vé tel fel té te le a pá lyá za ti re giszt -
rá ció, amely díj el le né ben tör té nik. A re giszt rált pá lyá zók
a re giszt rá ci ós díj meg fi ze té se után, az er rõl  szóló iga zo lás
el le né ben, a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve ki írás ban meg -
ha tá ro zott módon és helyen pályázati csomagot kapnak.

A pályázati felhívás és kiírás

1. A pá lyá za ti fel hí vást, va la mint az ér té ke sí tés re ke rü -
lõ föld rész le tek ab ban fog lalt jegy zé két a Ki író szék he lyén 
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az ügy fél for ga lom elõtt nyit va álló he lyi ség ben, in ter ne tes
hon lap ján, a föld te rü let fek vé se sze rin ti te rü le ti iro dá já nak 
ügy fél for ga lom elõtt nyit va álló he lyi sé gé ben, va la mint a
föld te rü let fek vé se sze rin ti te le pü lé si (fõ vá ros ban a ke rü -
le ti) ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján leg alább har minc (30)
nap tá ri nap ra kell köz zé ten ni. A pá lyá zat meg hir de té sé nek 
kezdõ napja a termõföld fekvése szerinti önkormányzatnál 
történt kifüggesztés napját követõ nap.

2. Ha a pá lyá za ti fel hí vás és ki írás más ként nem ren del -
ke zik ér té ke sí té si egy ség nek az egy pá lyá za ti azo no sí tó
szám alatt sze rep lõ föld rész le tek tekintendõk.

3. A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell a Vhr. 32.  § 
(7) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl:

a) az ér té ke sí ten dõ föld rész let meg je lö lé sét (pá lyá za ti
azo no sí tó, te le pü lés, hely raj zi szám, al rész let szin tû bon -
tás ban: mû ve lé si ág, tér mér ték, arany ko ro na ér ték, va la -
mint az ér té ke sí tés re ke rü lõ tu laj do ni il le tõ ség), to váb bá a
területet érintõ, a Kiíró által ismert terheket,

b) a Ki író ál tal meg hir de tett mi ni má lis aján la ti árat, al -
rész let szin tû bon tás ban és össze sít ve, amely nél ki sebb
össze gû aján lat nem tehetõ,

c) azt, hogy pá lyáz ni csak tel jes ér té ke sí té si egy ség re
lehet,

d) a re giszt rá ció, a pá lyá za ti cso mag át vé te lé nek he -
lyét, mód ját, ha tár ide jét,

e) az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá nak alap ve tõ fel té te le it,
f) arra való uta lást, hogy a Ki író a pá lyá za ti el já rást, in -

dok lás meg adá sá val, a szer zõ dés kö tés idõ pont já ig ér vény -
te len né nyil vá nít hat ja,

g) a Ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy a pá lyá za tot
je len sza bály zat 19. pont já ban meg je lölt ok ból ered mény -
te len nek nyilvánítsa.

4. A pá lyá za ti ki írás nak je len sza bály zat 3. pont já ban
fog lal ta kon kí vül tar tal maz ni kell:

a) a pá lyá zat hi va ta los nyel vé nek meg je lö lé sét,
b) a pá lyá za ti aján la tok bon tá si el já rá sá nak he lyét, idõ -

pont ját, amennyi ben a pá lyá za tok bon tá sa nyil vá no san
tör té nik, az erre való utalást,

c) a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra jo go sult sze mély vagy tes -
tü let meg ne ve zé sét,

d) a pá lyá zat so rán al kal ma zan dó ér té ke lé si szem pon -
to kat és a – Ki író dön té sé tõl füg gõ – pon to zá sos vagy
egyéb ér té ke lé si rendszert,

e) a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá si idõ pont ját vagy ha -
tár ide jét,

f) az ered mény hir de tés mód ját, he lyét és vár ha tó ide jét,
g) az aján lat te võk ér te sí té sé nek mód ját és ha tár ide jét,
h) ha a Ki író hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sít, az aján -

lat lé nye gét nem érin tõ for mai oko kat, a pó tol ha tó hi á nyo -
kat, va la mint a hi ány pót lás határidejét,

i) az együtt mû kö dé si meg ál la po dás kö te le zõ tar tal mi
ele me it, ha a Ki író az együtt mû kö dés ke re té ben tör té nõ
pá lyá zást lehetõvé teszi,

j) az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá nak rész le tes fel té te le it,

k) a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó lé nye ges fel té te le ket,
kö te le zett sé ge ket és jogokat,

l) an nak rög zí té sét, hogy a pá lyá zat el ké szí té sé vel és a
pá lyá za ton való rész vé tel lel kap cso la tos költ sé gek az aján -
lat ér vé nyes sé gé tõl, il let ve a pá lyá zat ered mé nyes sé gé tõl
füg get le nül az ajánlattevõt terhelik,

m) hogy a föld te rü let adás vé te lé re kö tött szer zõ dés tar -
tal má ból köz ér de kû adat nak mi nõ sül a sze mé lyes ada tok
kö zül a vevõ neve, lak cí me; a föld te rü let hely raj zi száma
és a vételár összege.

5. A pá lyá za ti nyom tat vány nak tar tal maz nia kell a bí -
rá la ti pont rend szer ben meg je lölt, a Ki író ál tal pont tal ér té -
kelt egyes mi nõ sé gek, to váb bá az elõ vá sár lá si jo go sult sá -
gok alá tá masz tá sá ra szolgáló dokumentumok jegyzékét.

Az ajánlattételi határidõ, a pályázati felhívás
visszavonása

6. A pá lyá za ti hir det mény vissza vo ná sa ese tén a Ki író
kö te les a re giszt rá ci ós dí jat a vissza vo nás ról  szóló hir det -
mény köz zé té te lét kö ve tõ nyolc (8) nap tá ri na pon be lül,
pos tai kész pénz-át uta lá si meg bí zás (csekk) út ján vissza fi -
zet ni. Ki író a regisztrációs díj után kamatot nem fizet.

Az ajánlati kötöttség, a pályázati biztosíték

7. A pá lyá za ti fel hí vás ban, az el já rás ban való rész vé telt 
pá lyá za ti biz to sí ték meg fi ze té sé hez kell köt ni. A pá lyá za ti
biz to sí ték össze ge a Ki író ál tal meg hir de tett össze sí tett mi -
ni má lis aján la ti ár – ezer fo rint ra ke re kí tett – tíz (10) szá za -
lé ka, amely tõl a Ki író a pá lyá za ti hir det mény ben eltérhet,
de legalább tízezer (10 000) forint.

8. A Ki író a pá lyá za ti biz to sí ték után ka ma tot nem fi -
zet, ki vé ve, ha a Vhr.-ben elõ írt vissza fi ze té si ha tár idõt el -
mu laszt ja, amely eset ben a ké se del mi ka mat a Ptk. 301. és
301/A.  §-a szerint állapítandó meg.

A pályázati ajánlatok felbontása

9. Ér vény te len az aján lat:
a) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki a Tft.

alap ján a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ ter mõ föld te rü let(ek) tu -
laj don jo gát nem szerezheti meg.

b) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki nek vagy
kö ze li hoz zá tar to zó já nak, il let ve an nak a gaz da sá gi tár sa -
ság nak, amely ben az aján lat te võ vagy kö ze li hoz zá tar to -
zó ja köz vet len vagy köz ve tett be fo lyás sal ren del ke zik, a
Kiíróval szemben lejárt tartozása van.

c) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki a Nem ze ti 
Föld alap ba tar to zó ter mõ föld hasz ná la tá val kap cso la tos
jog sér tõ ma ga tar tá sa  miatt a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ -
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zõ két (2) év ben jog erõs ha tó sá gi el ma rasz ta ló, il let ve
bírságot kiszabó határozatot kapott.

d) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó föld te rü le tek ér té ke -
sí té si sza bály za tá ban foglaltak elfogadásáról.

e) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát vál lalt aján la ti kö tött ség rõl.

f) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát a hoz zá já ru lá sá ról ah hoz, hogy a pá lyá za ti anya gát 
a he lyi bir tok hasz no sí tá si bi zott ság is meg is mer je
véleményezés céljából.

g) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat ko -
za tát ar ról, hogy nincs az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  §-nak (20) be kez dé se sze rin ti, hat van (60) 
nap nál ré geb ben le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa.

h) Amely nem ha tá roz za meg egy ér tel mû en a meg aján -
lott vé tel árat, vagy több vé tel ár aján la tot tar tal maz, vagy
az aján lat egy má sik pá lyá zó aján la tá hoz kö tött, vagy a
meg aján lott vé tel ár a Ki író ál tal al rész le ten ként és összes -
sé gé ben meghirdetett minimális árnál kisebb.

i) Ame lyet nem a fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve a
sza bály sze rû en meg hosszab bí tott ha tár idõ ben, vagy nem
az ott meg je lölt he lyen nyújtottak be.

j) Ame lyet nem a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve ki írás -
ban elõ írt for má ban, tar ta lom mal, mó don nyújtottak be.

k) Amely ben az aján lat te võ a pá lyá za ti biz to sí té kot
nem, vagy nem az elõ ír tak nak meg fele lõen bo csá tot ta
rendelkezésre.

l) Amely ben a kö zölt té nyek, ada tok, in for má ci ók rész -
ben vagy egész ben nem fe lel nek meg a va ló ság nak.

m) Amely nem tar tal maz za az együtt mû kö dés ke re té -
ben pá lyá zó aján lat te võk nek a pá lyá za ti ki írás ban meg ha -
tá ro zott együtt mû kö dé si megállapodását.

A pályázati ajánlatok elbírálása

10. Ha a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ föld te rü le tek fek vé se
sze rin ti te le pü lé sen bir tok hasz no sí tá si bi zott ság mû kö dik,
a pá lyá zat el bí rá lá sá ba vé le mé nye zé si jog kör rel be kell
von ni. A Ki író az ér vé nyes aján la tok egy pél dá nyát vé le -
mé nye zés re át ad ja a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság el nö ké -
nek. Az aján la tok ról to váb bi má so lat nem ké szít he tõ. A
meg is mert ada tok ra vo nat ko zó an a bir tok hasz no sí tá si bi -
zott ság tag ja it ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li. A bir tok -
hasz no sí tá si bi zott ság a vé le mé nyé vel egy ide jû leg, de leg -
ké sõbb a véleményezési határidõ lejártát követõ napon
köteles az ajánlatokat dokumentáltan visszaküldeni a
Kiírónak.

11. A bir tok hasz no sí tá si bi zott ság a pá lyá zat kéz hez vé -
te lét kö ve tõ ti zen öt (15) nap tá ri na pon be lül jo go sult a be -
nyúj tott pá lyá za tok kal kap cso lat ban vé le ményt nyil vá ní -
ta ni. A pá lyá za tot csak a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság ré -
szé re nyit va álló vé le mé nye zé si ha tár idõ le tel tét köve tõen
le het el bí rál ni. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak nem aka dá lya, ha

az adott te le pü lé sen bir tok hasz no sí tá si bizottság nem
alakult meg, vagy határidõn belül nem nyilatkozott.

12. A Ki író a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sá ra vo nat ko -
zó dön tés elõ ké szí té se ér de ké ben ér té ke lõ bi zott sá got hoz
lét re. Az ér té ke lõ bi zott ság tag ja it a Ki író írás ban ne ve zi
ki, az ér té ke lõ bi zott ság el nö ké nek és he lyet te sé nek egy -
ide jû meg ne ve zé sé vel. Az ér té ke lõ bi zott ság tagjait és
elnökét titoktartási kötelezettség terheli.

13. A pá lyá za tok ér té ke lé sé rõl jegy zõ köny vet kell ké -
szí te ni, amely nek tar tal maz nia kell különösen:

a) pá lyá za ti el já rás rö vid is mer te té sét, a be ér ke zett
aján la tok számát,

b) a be ér ke zett aján la tok nak a pá lyá za ti fel hí vás ban
köz zé tett szem pon tok sze rin ti rész le tes ér té ke lé sét, ide ért -
ve a vé tel árat be fo lyá so ló kötelezettségvállalásokat is,

c) az ér té ke lõ bi zott ság nak a leg jobb aján lat ra vo nat ko -
zó ja vas la ta indokait,

d) a pá lyá za ti el já rás össze fog la ló ér té ke lé sét, a pá lyá -
zók rang so ro lá sá ra vo nat ko zó javaslatot.

14. A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sá ról az ér té ke lõ bi -
zott ság ja vas la tá nak mér le ge lé sé vel a Nem ze ti Va gyon -
gaz dál ko dá si Ta nács vagy – a Vtv., il let ve az MNV Zrt.
SzMSz-e alap ján erre biz to sí tott jog kö ré ben el jár va – az
MNV Zrt. ve zér igaz ga tó ja dönt. A pá lyá zat nyer te se az,
aki a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett feltételek teljesítése
mellett a legjobb ajánlatot tette.

15. Ha a pá lyá za ti ki írás más ként nem ren del ke zik, az
aján la to kat a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság be nyúj tott pá -
lyá za tok kal kap cso la tos vé le mé nyé nek kéz hez vé te lé tõl,
il let ve a vé le mé nye zés re nyit va álló ha tár idõ le jár tá tól szá -
mí tott harminc (30) napon belül kell elbírálni.

16. Az el bí rá lá si ha tár idõt a Ki író egy al ka lom mal, leg -
fel jebb har minc (30) nap pal meg hosszab bít hat ja, amely rõl 
az érin tet te ket tá jé koz tat ni kell. A pá lyá za ti ki írás ban a
38. pont tól el té rõ en meg ál la pí tott el bí rá lá si ha tár idõ sem
ha lad hat ja meg – an nak meg hosszab bí tá sa esetén sem – a
kilencven napot.

17. Több, azo nos ér té kû, ér vé nyes aján la tot be nyúj tó
pá lyá zó kö zül a Ki író a kö vet ke zõ sor rend sze rint vá laszt ja 
ki a pá lyá zat nyertesét:

a) a föld te rü let fek vé se sze rin ti te le pü lés bir tok hasz no -
sí tá si bi zott sá ga vé le mé nyé nek figye lembe véte lével,

b) en nek hi á nyá ban a sor so lás sal ki vá lasz tott személy.
A sor so lás a Ki író hi va ta los he lyi sé gé ben, köz jegy zõ je -

len lé té ben történik.

18. A Ki író a nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén jo go -
sult a má so dik leg jobb aján lat te võt, a nyer tes aján lat ban
vál lalt fel té te lek kel, szer zõ dés kö tés re felhívni.

19. Ered mény te len a pá lyá za ti el já rás, ha
a) nem ér ke zett ér vé nyes pá lyá za ti aján lat,
b) a be nyúj tott pá lyá za tok egyi ke sem fe lelt meg a pá -

lyá za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek nek,
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c) a Ki író je len sza bály zat 20. pont já ban meg je lölt ok -
ból meg ál la pít ja az el já rás ér vény te len sé gét,

d) a leg jobb ér vé nyes aján lat el fo ga dá sa je len tõs va -
gyon vesz tés sel járna.

20. Ér vény te len a pá lyá za ti el já rás, ha a pá lyá zat el bí -
rá lá sa kor az ös sze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat meg sér tet -
ték, il let ve ha va la me lyik aján lat te võ az el já rás tisz ta sá gát
vagy a töb bi aján lat te võ ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek -
ményt kö ve tett el.

21. Az ér vény te len ség rõl  szóló dön tést a pá lyá za ti ki -
írás köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken és mó don, hir det -
mény for má já ban kell köz zé ten ni. Ki író a pá lyá za ti el já -
rást, in dok lás meg adá sá val, a szer zõ dés kö tés idõ pont já ig
érvénytelenné nyilváníthatja.

Elõvásárlási jog gyakorlása

22. A Tft. 10.  § (6) be kez dé sé be, to váb bá a Vhr. 41.  §
(5) be kez dé sé be fog lalt ren del ke zé sek bõl kö vet ke zõ en a
Nem ze ti Föld alap ba tar to zó föld te rü le tek pá lyá zat út ján
tör té nõ ér té ke sí té se so rán, a nyer tes pá lyá zat tal azo nos tar -
tal mú elõ vá sár lá si jog nyi lat ko za tot, il let ve e jog ról való
le mon dó nyi lat ko za tot a pályázati kiírásban foglaltaknak
meg fele lõen lehet tenni.

23. Az elõ vá sár lás ra jo go sult jog nyi lat ko za tot ak kor
te het, ha a pá lyá zók ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fele -
lõen a re giszt rá ci ós dí jat és az aján la ti biz to sí té kot be fi zet -
te, to váb bá a pá lyá za ti cso mag ban meg ha tá ro zott mó don
és idõ ben nyilatkozik elõvásárlási jogosultságáról.

24. A Ki író az el fo ga dott vé te li aján la tot jog nyi lat ko zat 
té tel cél já ból a 46. pont ban meg ha tá ro zott jo go sul tak nak
tér ti ve vé nyes le vél ben kül di meg. Az elõ vá sár lás ra jo go -
sult jog nyi lat ko za tát a vé te li aján lat kéz hez vé tel tõl szá mí -
tott ti zen öt (15) nap tá ri na pos ha tár idõ vel, ügy véd ál tal el -
len jegy zett vagy köz ok irat ba fog lalt ok irat ban te he ti meg.
Az elõ vá sár lá si jog nyi lat ko zat csak a ko ráb ban, nyi lat ko -
zat ban meg adott stá tus ra hi vat ko zás sal te he tõ meg.

25. A meg je lölt ha tár idõ ben be nyúj tott (pos tá ra adott)
jog nyi lat ko za to kat a Ki író a kéz hez vé tel tõl szá mí tott tíz
(10) nap tá ri napon belül értékeli.

26. Több, azo nos he lyen álló elõ vá sár lás ra jo go sult kö -
zül a Ki író az aláb bi sor rend sze rint vá laszt ja ki, hogy ki vel 
köt szerzõdést:

a) a nyer tes pá lyá zó,

b) az ér vé nyes aján la tot tett pá lyá zó, a föld te rü let fek -
vé se sze rin ti te le pü lés bir tok hasz no sí tá si bi zott sá ga vé le -
mé nyé nek figye lembe véte lével,

c) elõb bi ek hi á nyá ban a sor so lás sal ki vá lasz tott
személy.

A sor so lás a Ki író hi va ta los he lyi sé gé ben, köz jegy zõ je -
len lé té ben történik.

27. A je len Sza bály zat III. fe je zet „Az aján la ti kö tött -
ség, a pá lyá za ti biz to sí ték” al cím alat ti ren del ke zé se ket az
elõ vá sár lá si jo go sult sá guk ról nyi lat ko zók ra is meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

28. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ke re té ben vagy
egyé ni leg be nyúj tott elõ vá sár lá si jog nyi lat ko za tok ese tén
a Ki író az egyes elõ vá sár lá si jo go sult sá go kat, ide ért ve a
pá lyá zat nyer te sé nek elõ vá sár lá si jo go sult sá gát is, a pá lyá -
za ti do ku men tá ci ó ban kö zölt ér ték szá mok kal lát ja el. A
pá lyá zat nyer te sé vel, il let ve más jog nyi lat ko za tot te võk -
kel szem ben ak kor tesz az együtt mû kö dõ cso port meg elõ -
zõ jog nyi lat ko za tot, ha az átlagos elõvásárlási pontértéke
elõbbiek átlagos elõvásárlási pontértékét meghaladja.

A pályázati eljárás eredményének közlése 
és a szerzõdés megkötése

29. A Ki író az elõ vá sár lá si jog nyi lat ko za to kat be nyúj -
tó kat a pá lyá zat ered mé nyé rõl a dön tést köve tõen ha la dék -
ta la nul tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, és a szer zõ dés kö tés re jo -
go sul tat fel hív ja szer zõ dés kö tés re. A Vevõ tu laj don jo gá -
nak in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé nek fel té -
te le a tel jes vé tel ár meg fi ze té se. A birtokbaadásról az
adásvételi szerzõdésben rendelkeznek a felek.

30. Ha az ér té ke sí tés re ke rü lõ in gat lan ra vo nat ko zó an
ér vé nyes ha szon bér le ti vagy más szer zõ dés van ér vény -
ben, ak kor az adás vé te li szer zõ dés tárgy év jú ni us 30. nap -
ja elõtt tör té nõ meg kö té se ese tén a fél éves díj, az adás vé te -
li szer zõ dés tárgy év jú ni us 30. nap ját kö ve tõ meg kö té se
ese tén az egész évre vonatkozó díj a Kiírót illeti meg.

31. A Ki író a pá lyá za ti el já rás so rán ké szí tett jegy zõ -
köny ve ket, do ku men tu mo kat kö te les öt (5) évig meg õriz -
ni, to váb bá el len õr zés ese tén az el len õr zést vég zõ
szerv(ek), sze mély(ek) ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Más,
har ma dik sze mély szá má ra a be te kin tés nem en ge dé lyez -
he tõ.

IV. Fejezet

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRVERÉSSEL

1. A 10 hek tárt meg nem ha la dó tér mér té kû föld te rü le -
te ket el sõ sor ban ár ve rés út ján kell ér té ke sí te ni. Et tõl a ki -
író dön té se alapján el lehet térni.

2. A ter mõ föld nek ár ve rés ke re té ben tör té nõ ér té ke sí té -
se so rán a pá lyá za ti el já rás ra a je len Sza bály zat ban meg ha -
tá ro zott elõ írásokat az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel,
értelemszerûen kell alkalmazni.

3. Az ár ve ré si hir det mény ben fel kell tün tet ni
a) az ár ve rést Ki író (ár ve rez te tõ) meg ne ve zé sét,
b) az ár ve rés he lyét és ide jét,
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c) az ár ve rés sel ér té ke sí te ni kí vánt föld rész let meg je lö -
lé sét (ár ve ré si azo no sí tó, te le pü lés, hely raj zi szám, al rész -
let szin tû bon tás ban: mû ve lé si ág, tér mér ték, arany ko ro na
ér ték, va la mint az ér té ke sí tés re ke rü lõ tu laj do ni il le tõ ség),
to váb bá a területet érintõ, a Kiíró által ismert terheket,

d) a Ki író ál tal meg ha tá ro zott ki ki ál tá si (mi ni má lis)
árat,

e) az ár ve ré si elõ leg mér té két, be fi ze té sé nek mód ját,
ha tár ide jét,

f) az ár ve ré sen tör té nõ rész vé tel fel té te le it,

g) az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá nak rész le tes fel té te le it.

4. Az ár ve ré sen az egyéb fel té te lek nek való meg fe le lés
ese tén az ve het részt, aki

a) iga zol ja sze mély azo nos sá gát, kép vi se let ese tén ügy -
véd ál tal el len jegy zett vagy köz ok irat ba fog lalt meg ha tal -
ma zás sal rendelkezik,

b) az ár ve rés nap ján, az ár ve rés meg kez dé sé ig az ár ve -
ré si elõ le get kész pénz ben a Ki író pénz tá rá ba befizette,

c) nyi lat ko zik ar ról, hogy a Tft. alap ján az ár ve rés tár -
gyát ké pe zõ ter mõ föld te rü let(ek) tu laj don jo gát meg sze -
rez he ti,

d) nyi lat ko zik ar ról, hogy neki vagy kö ze li hoz zá tar to -
zó já nak, il let ve an nak a gaz da sá gi tár sa ság nak, amely ben
õ vagy kö ze li hoz zá tar to zó ja köz vet len vagy köz ve tett be -
fo lyás sal ren del ke zik, a Ki író val szemben lejárt tartozása
nincsen,

e) nyi lat ko zik ar ról, hogy a ki író val vagy jog elõd jé vel,
föld hasz ná lat tal össze füg gés ben per ben nem áll vagy a
Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld hasz ná la tá val kap -
cso la tos jog sér tõ ma ga tar tá sa  miatt az ár ve rést meg elõ zõ
két (2) év ben jog erõs ha tó sá gi el ma rasz ta ló, il let ve bír sá -
got ki sza bó ha tá ro za tot nem ka pott,

f) nyi lat ko zik ar ról, hogy el fo gad ja a Nem ze ti Föld -
alap ba tar to zó föld te rü le tek ér té ke sí té si sza bály za tá ban
foglaltakat,

g) nyi lat ko zik ar ról, hogy nincs az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tv. 178.  §-nak (20) be kez dé se sze rin -
ti, hat van (60) nap nál ré geb ben le járt ese dé kes sé gû köz tar -
to zá sa,

h) nyi lat ko zik ar ról, hogy nem tar to zik a Vtv. 25.  §
(1) be kez dé se sze rin ti, az ál la mi va gyon hasz no sí tá sá ra
irá nyu ló szer zõ dés kö té si tilalom alá.

5. Együtt mû kö dé si meg ál la po dás ke re té ben ár ve ré sen
részt ven ni nem lehet.

6. Az ár ve rés nyil vá nos, és azt köz jegy zõ, vagy ha jog -
sza bály le he tõ vé te szi ügy véd, vagy jog ta ná csos rész vé te -
lé vel kell le bo nyo lí ta ni. Az ár ve rést a Ki író al kal ma zott ja
vagy megbízottja folytatja le.

7. Min den egyes ér té ke sí té si egy ség re (ár ve ré si té tel re) 
kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si biz to sí té kot befizetni.

8. Az ár ve re zõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az
ár ve rés rész le tes fel té te le it, a le bo nyo lí tás rendjét.

9. Az ár ve rés meg kez dé se kor az aján lat te võk kel (li ci -
tá lók kal) kö zöl ni kell az ár ve rés re ke rü lõ föld te rü let mi ni -
má lis kikiáltási árát.

10. Az adott ér té ke sí té si egy ség re foly ta tott li ci tá lást
ad dig kell foly tat ni, amíg az aján lat te võk (li ci tá lók) aján la -
tot tesz nek. A li ci tá lás ad dig tart, amíg az ár ve rés le ve ze tõ -
je az egyet len és leg ma ga sabb aján lat há rom szo ri ki ki ál tá -
sát köve tõen azt le nem zár ja.

11. A Tft. 10.  § (6) be kez dé sé be, to váb bá a Vhr. 46.  §
(6) be kez dé sé be fog lalt ren del ke zé sek bõl kö vet ke zõ en a
Nem ze ti Föld alap ba tar to zó in gat la nok ár ve re zé se so rán
elõ vá sár lá si jo gát az arra jo go sult köz vet le nül az ár ve rés
le zá rá sa elõtt, sze mé lye sen, il let ve ügy véd ál tal el len jegy -
zett vagy köz ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal ren del ke -
zõ kép vi se lõ je út ján gya ko rol hat ja.

12. Elõ vá sár lá si jo gát, il let ve a meg ala po zó té nye ket a
nyi lat ko za tot tevõ sze mély nek az ár ve ré si hir det mény ben
meg ha tá ro zott ok ira tok kal, az ár ve rés hely szí nén és
idõpontjában kell igazolnia.

13. Elõ vá sár lá si jog nyi lat ko za tot az elõ vá sár lás ra jo -
go sult az ár ve ré si hir det mény ben fog lal tak nak meg fe le lõ
mó don és ak kor te het, ha az aján lat te võk re (li ci tá lók ra) vo -
nat ko zó sza bá lyok nak meg fele lõen az árverési elõleget
befizette.

14. Több, azo nos he lyen álló elõ vá sár lás ra jo go sult kö -
zül a Ki író az aláb bi sor rend sze rint vá laszt ja ki, hogy ki vel 
köt szerzõdést:

a) a nyer tes aján lat te võ,
b) az ár ve ré sen aján lat te võ,
c) elõb bi ek hi á nyá ban a sor so lás sal ki vá lasz tott sze -

mély.
Az ár ve rés le ve ze tõ je az érin tett elõ vá sár lás ra jo go sul -

tak és a köz jegy zõ je len lé té ben sorsol.

15. Az ár ve ré si biz to sí ték a vé tel ár ba be szá mít. A töb bi 
le te võ nek az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés be fe je zé se után az 
ár ve rést köve tõen vissza kell fizetni.

16. Az ár ve ré si biz to sí ték után a Ki író költ sé get nem
szá mít fel, ka ma tot nem fizet.

17. Az ár ve rés rõl a köz jegy zõ, vagy ha jog sza bály le -
he tõ vé te szi az ügy véd, vagy a jog ta ná csos jegy zõ köny vet
ké szít, amely tar tal maz za a li ci tá lás ban ki ala kult vég le ges
sor ren det, az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá val kap cso la tos
kö rül mé nye ket, va la mint az ár ve rés sel kap cso la tos min -
den lé nye ges ada tot, in for má ci ót. A jegy zõ köny vet az ár -
ve rést le ve ze tõ sze mély, a jegy zõ könyv ve ze tõ, a szer zõ -
dés kö tés re jogosult, a szerzõdéskötésre második helyen
jogosult is aláírja.

18. A Ki író fenn tart ja a jo got arra, hogy az ár ve ré si hir -
det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja,
ame lyet a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken és
mó don hir det mény for má já ban tesz köz zé. Az ár ve ré si hir -
det ményt nem le het az ár ve rés nap ján vissza von ni.

2004 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/41. szám



19. Az ár ve rés ered mény te len, ha
a) az aján lat te võk (li ci tá lók) nem tet tek ér vé nyes aján -

la tot,
b) az aján lat te võk csak a ki ki ál tá si ár alat ti aján la tot

tettek,
c) az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, az aján lat te võk (li ci tá -

lók) vagy az ár ve re zõ ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény
 miatt az ár ve rés ér vény te le ní té sé rõl kell dönteni,

d) a szer zõ dés kö tés re jo go sult vissza lé pé se ese tén a
szer zõ dés kö tés re má so dik he lyen jo go sult tal szer zõ dés kö -
tés re nem kerül sor.

20. Amennyi ben a szer zõ dés kö tés re jo go sult a hir det -
mény ben elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést neki fel ró ha tó
ok ból nem köti meg, vagy a tel jes vé tel árat nem fi ze ti meg, 
úgy kell te kin te ni, hogy a jog ügy let tõl vissza lé pett. A szer -
zõ dés kö tés re jo go sult vissza lé pé se ese tén a be fi ze tett ár -
ve ré si biz to sí té kot el ve szí ti. A Ki író fenn tart ja azt a jo gát,
hogy a szer zõ dés kö tés re jo go sult vissza lé pé se ese tén a
szer zõ dés kö tés re má so dik he lyen jo go sult tal kös sön szer -
zõ dést a nyer tes aján lat te võ ál tal meg aján lott vé tel áron.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Je len Sza bály zat ren del ke zé sei a Ma gyar Köz löny -
ben tör té nõ köz zé té telt köve tõen lép nek ha tály ba, az zal
hogy a fo lya mat ban lévõ ügyek ben meg fele lõen kell al kal -
maz ni.

2. Az 1. pont ba fog lal tak kal egy ide jû leg a Ma gyar
Köz löny 2007/127. szá má ban meg je lent, a Nem ze ti Föld -
alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le tek ér té ke sí té si sza -
bály za tát vissza vo nom.

Tát rai Mik lós s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. ve zér igaz ga tó ja

A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le -
tek ér té ke sí té si sza bály za tát a 2001. évi CXVI. tör vény
15.  § fel ha tal ma zá sa alap ján jó vá ha gyom.

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter he lyett:

Dr. Máhr And rás s. k.,
szakállamtitkár

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója
néhány fontosabb, 2007. évre vonatkozó

adatról

A kü lön bö zõ el lá tá sok meg ál la pí tá sá nak alap já ul több
sta tisz ti kai adat szol gál, ezért a KSH 2007. évre vo nat ko -
zó an az eh hez szük sé ges fõbb ada to kat (ke re kí tett for má -
ban) az aláb bi ak ban te szi köz zé:

Brut tó át lag ke re set: 185 000 Ft/fõ/hó
Net tó át lag ke re set: 114 100 Ft/fõ/hó
Brut tó ke re se ti in dex: 108,0% (2006. év = 100)
Net tó ke re se ti in dex: 102,8% (2006. év = 100)

Fo gyasz tói ár in dex*:
2007. de cem ber 107,4 (2006. de cem ber = 100)
2007. év 108,0 (2006. év = 100)

Központi Statisztikai Hivatal

* Az elõ zõ év de cem be ré hez mérõ in dex az év so rán a tárgy hó nap pal
(2007. de cem ber) be zá ró lag be kö vet ke zett ár vál to zá sok összes sé gé rõl ad

szá mot. Az év hez (2007. ja nu ár–de cem ber) vi szo nyí tott ár in dex pe dig a tel -

jes év át la gos fo gyasz tói ár vál to zá sát mu tat ja az elõ zõ év hez (2006. ja nu ár–
de cem ber) vi szo nyít va.
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