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A MÉDIÁNAK NEM MINŐSÜLŐ SZERVEZETEK KÉPVISELŐI ÁLTAL AZ 

EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

AZ ELNÖKSÉG  

 

2016. MÁJUS 9-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 médiának nem minősülő szervezetek képviselői által végzett hang- vagy 

képrögzítés minden formáját. 

 

(2)  E szabályzat alkalmazásában a „médiának nem minősülő szervezet képviselője” olyan 

személyt jelöl, aki az Európai Parlament médiaakkreditációra vonatkozó szabályzatában1 

meghatározott, szerkesztőileg független médiaszervektől eltérő bármely szervezet 

megbízásából audiovizuális kommunikációs tevékenységet kíván folytatni az Európai 

Parlament épületeiben. 

 

 

2. cikk 

Általános elvek és kötelezettségek 

 

(1)  A médiának nem minősülő szervezet képviselőjének érvényes európai parlamenti 

belépőkártyával kell rendelkeznie ahhoz, hogy nem médiának szóló felvételkészítési engedélyt 

kaphasson.  

 

(2)  A médiának nem minősülő szervezetek képviselőinek az Európai Parlament 

Médiaigazgatósága (a továbbiakban „Médiaigazgatóság”) által kiadott, nem médiának szóló 

                                                           
1 Az Európai Parlament médiaakkreditációra vonatkozó szabályzata szerint médiaszervezetnek olyan szerkesztőileg 

független, kereskedelmi szervezetek minősülnek, amelyekre forgalmazási korlátozások nem vonatkoznak; amelyek 

finanszírozásának forrásai és módja nyilvános; és amelyek tájékoztatást nyújtanak az európai intézmények 

tevékenységeiről. A szabályzat az online média és folyóiratok tekintetében további követelményeket is meghatároz: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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felvételkészítési engedéllyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy az Európai Parlamentben 

felvételeket készíthessenek. 

 

(3)  A Médiaigazgatóságtól vagy a biztonsági személyzettől kapott utasításokat szigorúan be 

kell tartani.  

 

(4)  A médiának nem minősülő szervezetek képviselői számára nem engedélyezett a 

felvételkészítés az Európai Parlament működési szünetei alatt, valamint azon időszakokban, 

amikor a brüsszeli vagy strasbourgi épületekben nem zajlik parlamenti tevékenység – kivéve, 

ha arra a Médiaigazgatóságtól külön engedélyt kapnak. 

 

(5)  A rejtett kamerák vagy a rejtett hangfelvételre szolgáló eszközök használata tilos. 

 

 

3. cikk 

E szabályok elfogadása 

 

A médiának nem minősülő szervezetek képviselői megkapják e szabályzat egy példányát, és ki 

kell tölteniük a mellékletben szereplő nyomtatványt a szabályoknak való megfelelés 

vállalásáról. 

 

 

4. cikk 

A felvételkészítésre engedélyezett területek 

 

Felvételek kizárólag a mellékelt engedélykérő nyomtatványon megjelölt célra, helyiségekben, 

időpontban és időtartam alatt készíthetők. 

 

 

5. cikk 

Azon helyszínek, ahol mindenkor tilos a felvételkészítés 

 

Szigorúan tilos a felvételkészítés: 

 
–   valamennyi étteremben és büfében,  
–   a biztonsági ellenőrzést szolgáló berendezések környezetében, különösen a Parlament épületeinek bejáratainál, 
–   a Parlament szervezeti egységei számára fenntartott területeken és irodákban, beleértve a gépkocsiparkolókat, az 

igazgatás irodáit és helyiségeit és minden olyan területet, ahova korlátozott a belépés, 
–   a kereskedelmi célú területeken, beleértve az üzleteket és bankokat, 
–   azokon a területeken, ahol egyértelmű jelzések tiltják a felvételkészítést. 
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6. cikk 

A méltóság, a magánélet és a tulajdon épségének tiszteletben tartása 

 

A médiának nem minősülő szervezetek képviselői kötelesek tiszteletben tartani az épületben 

tartózkodó valamennyi személy méltóságát és magánéletét, valamint kötelesek vigyázni a 

Parlament tulajdonának és berendezéseinek épségére. 

 

 

7. cikk 

Egyéni engedélyek 

 

(1)  A képviselők bármikor visszautasíthatják az interjúra való felkérést, illetve bármikor 

befejezhetik az interjút.  A médiának nem minősülő szervezetek képviselőinek e döntést 

tiszteletben kell tartaniuk. 

 

(2) Előzetes hozzájárulásuk nélkül tilos a személyzet tagjainak működésben lévő 

felvételkészítő berendezéssel való megszólítása. 

 

 

8. cikk 

E szabályok megsértése 

 

(1) Amennyiben a Médiaigazgatóság megállapítja, hogy a médiának nem minősülő szervezet 

képviselője megsértette e szabályzatot, az érintett számára kiadott, nem médiának szóló 

felvételkészítési engedély automatikusan és azonnali hatállyal érvényét veszti. 

 

(2) Ezenfelül a médiának nem minősülő érintett szervezet vagy annak érintett képviselője által 

benyújtott, nem médiának szóló felvételkészítési engedély iránti jövőbeli kérelmek az esettől 

számított legfeljebb egy évig elutasíthatók. 

 

 

9. cikk 

Fellebbezés 

 

A médiának nem minősülő szervezetek képviselői a jelen szabályok megsértésének a 

Médiaigazgatóság általi megállapítása elleni fellebbezésüket a szabálysértést megállapító 

feljegyzés dátumától számított egy hónapon belül nyújthatják be az Európai Parlament 

quaestorainak kollégiumához. 
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10. cikk 

Hatálybalépés 

 

Ez a határozat 2016. június 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Melléklet – Nyomtatvány a médiának nem minősülő szervezetek képviselői részére arról, hogy 

kifejezetten vállalják e szabályok betartását 

 



 

Melléklet 
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A MÉDIÁNAK NEM MINŐSÜLŐ SZERVEZETEK 

KÉPVISELŐI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT 

ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK VÁLLALÁSA 
 
Alulírott: 

 

Vezetéknév: Írja be a vezetéknevet. Utónév: Írja be az utónevet. 

Mobiltelefonszám: Telefonszám beírásához kattintson ide. 

E-mail: E-mail cím beírásához kattintson ide. 

Műsorgyártó, ha több van, kérjük, sorolja fel valamennyit: Szöveg beírásához 

kattintson ide. 

 
A felvételeket megrendelő hatóság:  A hatóság beírásához kattintson ide. 
 

 
kijelentem, hogy megkaptam a médiának nem minősülő szervezetek képviselői által az 

Európai Parlament épületeiben készített felvételekre vonatkozó szabályzat egy példányát, és 

kijelentem, hogy azon idő alatt, amelyre felvételkészítési engedélyt kaptam, ezeket a 

szabályokat betartom. 
 
 
Készült: Válasszon a listáról! 

Dátum: Dátum beírásához kattintson ide! 

 

Aláírás:  

 

 

Kijelentem, hogy megértettem, hogy az Európai Parlamentben történő 

felvételkészítésre vonatkozó korlátozott engedély kizárólag a következőkre 

terjed ki:  

 

 Tárgy / esemény Szöveg beírásához kattintson ide. 

 

 EP-képviselő Szöveg beírásához kattintson ide. 

 

 Képviselőcsoport Szöveg beírásához kattintson ide. 

 

 Helyszín Szöveg beírásához kattintson ide. 

 

 Dátum Dátum beírásához kattintson ide. 

 

 Felvételkészítés időtartama Időtartam beírásához kattintson ide. 



 

Melléklet 
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A fent megjelölt tárgyakon/eseményeken, képviselőkön, képviselőcsoportokon és 

helyszíneken kívül másról felvételt készíteni tilos. 

 


