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A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT 

ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 
 

AZ ELNÖKSÉG 

 

2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA 
 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,,  
 
 
˗ tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzata 25. cikkének (2) bekezdésére,  
 
 
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 
 

 

1. cikk 
Fogalommeghatározások 

 

1. E szabályzat alkalmazásában a „felvételek” magukban foglalják az Európai Parlament 
épületeiben a média képviselıi által történı hang- és/vagy képrögzítés minden formáját. 
 
2. E szabályzat alkalmazásában a „média képviselıi” olyan személyek, akik alkalmazottként vagy 
önálló vállalkozóként a média területén dolgoznak. 
 

 

2. cikk 
Általános elvek 

 

1. A média képviselıinek biztosított médiaakkreditáció célja a parlamenti és politikai tudósítás, 
valamint a parlamenti és politikai tevékenységek ismertetése. 
 
2. Az Európai Parlament Médiaigazgatóságától (a továbbiakban „Médiaigazgatóság”) és/vagy a 
biztonsági személyzettıl kapott utasításokat szigorúan be kell tartani. Az Európai Parlament 
fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosítsa vagy visszavonja az épületein belül a 
média számára biztosított szolgáltatásokat. 
 
3. A média képviselıi számára nem engedélyezett a felvételkészítés az Európai Parlament mőködési 
szünetei alatt, valamint azon idıszakokban, amikor a brüsszeli/strasbourgi épületekben nem zajlik 
parlamenti tevékenység – kivéve, ha arra a Médiaigazgatóságtól külön engedélyt kapnak. 
 
4. A rejtett kamerák és/vagy a rejtett hangfelvételre szolgáló eszközök használata tilos. 
 

 

 

 

 



PE422.555/BUR 2/6 DV\1074608HU.doc 

3. cikk 
Teljesítendı feltételek 

 
1. A média képviselıinek az Európai Parlament vagy az Intézményközi Akkreditációs Bizottság 
által kiadott, érvényes médiaakkreditációval kell rendelkezniük.  
 

2. Az 1. bekezdésen kívül a média képviselıinek rendelkezniük kell az Európai Parlament 
Médiaigazgatósága által kiadott felvételkészítési engedéllyel annak érdekében, hogy jogosultak 
legyenek bármilyen felvételkészítési tevékenység végzésére az Európai Parlamentben. 
 
 

4. cikk 
E szabályok elfogadása 

 
1. A média képviselıinek, akik a Médiaigazgatóságtól felvételkészítési engedélyt kérnek, át kell 
adni e szabályok egy példányát és ki kell tölteniük az I. mellékletben szereplı nyomtatványt a 
szabályoknak való megfelelés vállalásáról. 
 
2. Az 1. bekezdés sérelme nélkül, a média képviselıi a médiaakkreditáció elfogadásával 
hallgatólagosan vállalják e szabályok betartását az Európai Parlamentben.  
 
 

5. cikk 
A felvételkészítésre engedélyezett területek és az alkalmazandó feltételek 

 

1. A felvételkészítés az alábbi területeken és a következı feltételek mellett engedélyezett, kivéve ha 
külön biztonsági intézkedések vannak érvényben: 
 

a) az ülésteremben 
 

A havi ülések során a film- és hangfelvételek készítıi és a fényképészek beléphetnek az ülésteremre 
nézı sajtógalériára. 

 
A tribünön tilos vakut vagy kiegészítı fényforrást használni. 

 
b) egyéb helyszíneken  

 

- minden sajtótájékoztatón és sajtóértekezleten, 
- az üléstermekben, amennyiben az ülés elnöke arra elızetesen engedélyt adott, 
- az üléstermek környékén található nyilvános területeken, 
- a képviselık irodáiban, a képviselı jelenlétében, amennyiben az érintett képviselı erre 
elızetesen engedélyt adott,   

- az üléstermek bejáratánál lévı területeken (elıcsarnokokban), a plenáris üléstermet övezı 
területeken és az épületek közötti átjárókban,  

- a Parlamentáriumban. 
 
2. A média képviselıit az irodáikba meghívó képviselık kitölthetik a II. mellékletben szereplı 
nyomtatványt, amellyel külön felvételkészítési engedélyt kérnek a csapat számára. 
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3. Az 1. bekezdésben nem szereplı helyszíneken kívüli felvételkészítésre, illetve a 6. bekezdésben 
felsorolt azon helyszíneken kívüli felvételkészítésekre, ahol szigorúan tilos felvételt készíteni, külön 
engedély kérhetı a Médiaigazgatóságnak küldött kérelem révén. 
 
 

6. cikk 
Azon helyszínek, ahol mindenkor tilos a felvételkészítés 

 
Szigorúan tilos a felvételkészítés: 

 
- valamennyi étteremben és büfében, 
- az épületek biztonsági berendezésekkel ellátott területein, különösen a Parlament 
épületeinek bejáratainál, 

- a Parlament szervezeti egységei számára fenntartott valamennyi területen és irodában, 
beleértve a gépkocsiparkolókat, az adminisztratív irodákat és tereket és minden olyan 
területet, ahova korlátozott a belépés, 

- a kereskedelmi célú területeken, beleértve az üzleteket és bankokat, 
- azokon a területeken, ahol egyértelmő jelzések tiltják a felvételkészítést. 
 
 

7. cikk 
A méltóság, a magánélet és a tulajdon épségének tiszteletben tartása 

 
A média képviselıi kötelesek tiszteletben tartani az épületben tartózkodó valamennyi személy 
méltóságát és magánéletét, valamint kötelesek vigyázni a Parlament tulajdonának és 
berendezéseinek épségére. 
 
 

8. cikk 
Egyéni engedélyek 

 
1. A képviselık bármikor visszautasíthatják az interjúra való felkérést, illetve bármikor befejezhetik 
az interjút. A média képviselıinek e döntést tiszteletben kell tartaniuk. 
 
2. Elızetes hozzájárulásuk nélkül tilos a személyzet tagjainak mőködésben lévı felvételkészítı 
berendezéssel való megszólítása. 
 
 

9. cikk 
E szabályok megsértése 

 
 
1. Amennyiben a Médiaigazgatóság megállapítja e szabályok megsértését, az érintett személy 
számára a Médiaigazgatóság által kiadott felvételkészítési engedély és médiaakkreditáció 
automatikusan és azonnali hatállyal érvényét veszíti. 
 
2. Ezenkívül, az adott személy vagy az általa képviselt médiaszervezet akkreditációra és/vagy 
felvételkészítési engedélyre irányuló jövıbeli kérelmei a jogsértés súlyosságától függıen legfeljebb 
egy évig elutasíthatók. A Médiaigazgatóság igazgatója az illetékes quaestor felügyelete mellett 
megteszi a megfelelı intézkedéseket. 
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10. cikk 
Az intézményközi akkreditáció visszavonása 

 
Az intézményközi akkreditáció végleges visszavonására irányuló minden javaslatnak a Parlament, a 
Tanács, a Bizottság és a Nemzetközi Sajtószövetség által elfogadott, az intézményközi 
akkreditációról szóló szabályok által elıírt eljárást kell követnie. 
 
 

11. cikk 
Fellebbezés 

 
A média képviselıi a jelen szabályok megsértésének a Médiaigazgatóság általi megállapítása elleni 
fellebbezésüket a szabálysértést megállapító feljegyzés dátumától számított egy hónapon belül 
nyújthatják be az Európai Parlament Quaestorok Kollégiumához. 
 
 

12. cikk 
Hatályon kívül helyezés 

 
E szabályok az Elnökség által 2005. szeptember 7-én elfogadott, a fényképészekre és a televíziós 
forgatócsoportokra az Európai Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben vonatkozó szabályok 
helyébe lépnek. 
 
 

13. cikk 
Hatálybalépés 

 
E határozat 2015. október 15-én lép hatályba. 
 
 
 
Mellékletek:  
 
I. melléklet – Nyomtatvány a média képviselıinek részére arról, hogy kifejezetten vállalják e 
szabályok betartását  
II. melléklet – Nyomtatvány a képviselık részére a média képviselıinek irodájukba történı 
bejutására vonatkozó kérelemrıl  
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Audiovizuális Osztály 
Kommunikációs Fıigazgatóság 

 
 

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT 

ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK VÁLLALÁSA 

 
 
Alulírott, 
 
 
Vezetéknév: .................................................................................. 
 
Utónév:.......................................................................................... 
 
Médiaszervezet (ha több, kérjük mindet felsorolni):........ ............ 
 
...................................................................................................... 
 
 
kijelentem, hogy megkaptam a média képviselıi által az Európai 
Parlament épületeiben készített felvételekre vonatkozó szabályok egy 
példányát, és kijelentem, hogy azon idı alatt, amelyre felvételkészítési 
engedélyt kaptam, ezeket a szabályokat betartom. 
 
Készült:……..…………………………………………………..  
 
Dátum: ......................................................................................... 
 
 
Aláírás: ......................................................................................... 
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Tárgy: A média képviselıinek külön felvételkészítési engedéllyel történı belépése az Európai 

Parlament képviselıinek irodáiba 
 
 

.........................................................................................................., 
asszony/úr, európai parlamenti képviselı meghívására 
 
(a) az alábbi rádió/TV munkatársai:  
 Rádióállomás/TV-csatorna: ................................................................ 

Nevek:  (1) ......................................................................................... 
 (2) ......................................................................................... 
 (3) ......................................................................................... 
 (4) ......................................................................................... 
 (5) ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 
 
(b)  az alábbi fényképész(ek):  
 TV-csatorna/újság: 

Nevek: ............................................................................................... 
............................................................................................... 

 
beléphet(nek) az irodájába, ................. (épület) ..............................-án/-én 
     várható idıpont: .......................................... 
 
 
Brüsszel/Strasbourg, ...................................... 
     (dátum) 
 
 ........................................ 
 (aláírás) 
 
 
 

Elızetesen elküldendı a következı email címre: media-accreditation@ep.europa.eu 
 


