Összefoglaló a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X.5.) NGM
rendeletről
I. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezései
A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X.5.) NGM rendelet
(a továbbiakban: rendelet) tárgyi hatálya a 14 év alatti gyermekek
részére, játék céljára tervezett, gyártott és forgalmazott termékek
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeire terjed ki és
2011. november negyedikén lép hatályba.
A jogszabály a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és
tanúsításáról szóló 14/1998 (IV.29.) IKIM-NM rendelettel ellentétben már részletesen
meghatározott fogalmi rendszerrel operál és az eddiginél szélesebb körben kívánja
biztosítani a gyermekek számára készített játékok biztonságát. Az értelmező
rendelkezések keretében fogalmi rendszerét az Európai Uniós jogból meríti, ezáltal fogalmai
összhangban vannak a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. július 9-i 765/2008 EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmező
rendelkezéseivel.
A rendelet meghatározza a megfelelőség értékelés fogalmát, amely olyan értékelési eljárást
jelent, amely bizonyítja, hogy egy játék kapcsán a rá vonatkozó, meghatározott
követelmények teljesültek. EK-megfelelőségi nyilatkozaton a gyártó azon írásbeli
nyilatkozatát kell érteni, amely szerint a játék megfelel a jogszabályban előírt biztonsági
előírásoknak. Az EK-típusvizsgálati tanúsítvány pedig
olyan dokumentum, amelyet a bejelentett szervezet ad ki
annak igazolására, hogy a játék típusmintája megfelel a
jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.
Visszahívás alatt a rendelet minden olyan intézkedést ért,
amelynek célja egy végfelhasználók számára már
forgalmazott játék visszaadása, a forgalomból való kivonás
pedig minden olyan intézkedés, amelynek célja egy játék forgalmazásának megakadályozása
az értékesítési láncban.
A játékok kapcsán is a rendelet különbséget tesz azok fajtái között. Így például kémiai
játéknak minősül a kémiai anyagok és keverékek közvetlen kezelését célzó játék, amely az
életkornak megfelelő módon használandó felnőtt felügyelete mellett. Kozmetikai készletnek
minősül az illatosítók, szappanok, krémek, samponok, fürdőhabok, szájfények, rúzsok, egyéb
arcfestékek, fogkrémek és kondicionálók használatára oktató játék.
A sérülés fogalma alatt a jogszabály fizikai sérülést vagy bármely más egészségkárosodást
ért, illetve e fogalmi körbe veszi az egészségre gyakorolt hosszú távú hatásokat is.
Veszélyként kezel továbbá bármilyen potenciális sérülésforrást. A fogyasztók
figyelmeztetését célzó „számára ajánlott” jelzés fogalmát úgy határozza meg, miszerint az
alapján a játék működését, méretét, és jellemzőit alapul véve a szülő vagy felügyelő ésszerűen
azt feltételezheti, hogy a játék az általa megjelölt korcsoportba tartozó gyermekek általi
használatra készült.
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II.1. A gyártó főbb kötelességei az általa gyártott játék vonatkozásában
A jogszabály a gyártó kötelezettségeként határozza meg, hogy a játékot a rendeletben
meghatározott követelményekkel összhangban tervezzék meg és gyártsák le. Kötelessége
elkészítenie a játékhoz szükséges műszaki dokumentációt is, valamint el kell végeznie a
megfelelőség értékelési eljárást. Ha ez utóbbi keretében igazolta azt, hogy a játék megfelel az
alkalmazandó követelményeknek, akkor elkészíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot és
elhelyezi a terméken a CE-jelölést.
A gyártó vonatkozásában további szigorú követelmény,
hogy a játék forgalomba hozatalát követően mind a műszaki
dokumentációt és az EK-megfelelőségi nyilatkozatot 10 évig
köteles megőrizni. A gyártás során ezen kívül biztosítania
kell azon eljárások működését, amelyek sorozatgyártás
esetében fenntartják a megfelelőséget.
Fontos, a fogyasztók érdekét szolgáló rendelkezés, hogy a
gyártó köteles az általa forgalmazott játékkal kapcsolatos
fogyasztói panaszokat kivizsgálni és nyilvántartani, ezen
kívül pedig a játékkal járó kockázatok miatt köteles a
fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében
elvégezni a forgalmazott játékok mintájának vizsgálatát, és a
vizsgálat alapján a nem megfelelőnek minősülő játékról, a játék
visszahívásáról és magáról az ellenőrzési folyamatról köteles
folyamatosan tájékoztatni a forgalmazót.
A fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében ezen kívül biztosítani kell azt, hogy a
játékokon az azonosításukat lehetővé tévő típus-, tétel-, sorozat- vagy modellszámot
helyezzenek el, illetve ha a játék mérete vagy jellege ezt nem tenné lehetővé, fel kell tüntetnie
a szükséges információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján. Ugyanígy
a játékon, vagy ha ez nem lehetséges, a játék csomagolásán vagy a játék kísérő
dokumentációján szükséges feltüntetnie a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy
bejegyzett védjegyét és azt a címet, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. A megadott
címben egyetlen kapcsolattartási címet kell jeleznie a gyártónak.
Gondoskodnia kell az említetteken túlmenően arról is, hogy a
játékhoz magyar nyelvű használati utasítást és biztonsági
tájékoztatót mellékeljenek. Ha a rendelet előbbiekben
említett, illetve egyéb követelményeinek a gyártó által
forgalomba hozott játék mégsem felel meg, úgy a gyártó
köteles a szükséges korrekciós intézkedéseket haladéktalanul
megtenni, valamint a nem biztonságos játékot a
forgalomból kivonni vagy visszahívni. Amennyiben a játék a fogyasztókra kockázatot
jelent, a gyártó erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a piacfelügyeleti hatóságot és
megadja számára az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedést.
Ezen kívül a hatóság kérésére kötelessége átadni a játék megfelelőségének megállapításához
szükséges összes információt és dokumentációt magyar nyelven. A fentieken túlmenően a
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gyártó kötelezettsége a hatósággal együttműködni az általa forgalomba hozott játékokkal járó
kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések vonatkozásában.
II.2. Az importőrre háruló kötelezettségek
Az importőr számára a rendelet hasonlóan szigorú
kötelezettségeket hárít. Kizárólag olyan játékot hozhat
ugyanis forgalomba, amellyel kapcsolatban a gyártó
elvégezte a megfelelőség értékelést. Köteles arról
gondoskodni továbbá, hogy a gyártó elkészítse a műszaki
dokumentációt, a játékon elhelyezze az előírt megfelelőségi
jelölést és mellékelje hozzá a szükséges dokumentációt.
A fogyasztók biztonságát szolgálja ezen kívül a rendelet akkor, amikor meghatározza, hogy
amennyiben egy játék nem felel meg a benne foglalt követelményeknek, akkor addig az
importőr azt nem hozhatja forgalomba, amíg a játékot megfelelővé nem tették. Ha a játék
a fogyasztóra kockázatot jelent, akkor az importőrnek tájékoztatnia kell
mind a gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti hatóságot is. A fogyasztók
megfelelő tájékoztatása érdekében továbbá ugyanúgy az importőrnek is
fel kell tüntetnie a játékon, vagy ha ez nem lehetséges, a játék
csomagolásán vagy annak kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett
kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a címét, amelyen
vele kapcsolatba lehet lépni. Az importőrnek továbbá arról is
gondoskodnia kell, hogy a játékhoz mellékeljék a használati utasítást és a
biztonsági tájékoztatót magyar nyelven. Újfent a fogyasztók érdekeit
védő szabály, miszerint az importőr által végzett raktározás vagy szállítás nem
veszélyeztetheti a játéknak a rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelőségét.
Az importőr további kötelezettsége ugyanúgy kivizsgálni és nyilvántartani az általa
forgalmazott játékkal kapcsolatos fogyasztói panaszokat, ezen kívül a játékkal járó
kockázatok miatt köteles a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében
elvégezni a forgalmazott játékok mintájának vizsgálatát, és a vizsgálat alapján nem
megfelelőnek minősülő játékról és a játék visszahívásáról, valamint az ellenőrzésről
folyamatosan tájékoztatnia kell a forgalmazót.
Ha az importőr által forgalomba hozott játék nem felel meg a rendelet követelményeinek,
akkor köteles haladéktalanul megtenni a szükséges korrekciós intézkedéseket, illetve ki kell
vonnia vagy vissza kell hívnia a nem biztonságos játékot a forgalomból. Ha a játék a
fogyasztókra kockázatot jelent, úgy erről az importőr haladéktalanul tájékoztatni köteles a
piacfelügyeleti hatóságot és meg kell adnia számára az előírások megsértésének részleteit és a
meghozott korrekciós intézkedéseket.
II.3. A forgalmazó főbb játékkal kapcsolatos kötelezettségei
A forgalmazóra szintén szigorú kötelezettségeket ró a jogszabály a
fogyasztók megfelelő védelme érdekében. Így ellenőrizni köteles, hogy
a játékon az előírt szükséges CE-jelölést elhelyezték-e és mellékeltéke hozzá a szükséges dokumentációt, valamint a használati utasítást és a
biztonsági tájékoztatót magyar nyelven. Szintén ellenőrzi azt is, hogy a
gyártó elhelyezte-e a játékon az azonosítását lehetővé tévő információt,
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illetve, hogy a nevét és kapcsolattartási címét feltüntette-e. A forgalmazó kötelessége továbbá
ellenőrizni azt, hogy az importőr a játékot megfelelővé tette-e a rendeletben meghatározott
követelmények alapján. Az importőrhöz hasonlóan ezen kívül a forgalmazó sem
forgalmazhatja a játékot, amíg azt megfelelővé nem tették. Ha pedig a játék a fogyasztóra
kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót és egyúttal a piacfelügyeleti
hatóságot is.
Az importőrre vonatkozó szabály ezen kívül itt is érvényesül, azaz a forgalmazó által végzett
raktározás vagy szállítás sem veszélyeztetheti a játéknak a rendeletben meghatározott
követelményeknek való megfelelését. Ha a forgalmazó által forgalomba hozott játék nem felel
meg a rendelet követelményeinek, akkor a forgalmazó köteles haladéktalanul megtenni a
szükséges korrekciós intézkedéseket, valamint a nem biztonságos játékot a forgalomból
ki kell vonnia, illetve vissza kell hívnia. Amennyiben a játék a fogyasztókra kockázatot
jelent, a forgalmazónak erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a piacfelügyeleti hatóságot és
meg kell adnia számára az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós
intézkedést.
Végül, de nem utolsósorban a forgalmazónak a piacfelügyeleti
hatóság kérésére át kell adnia a játék megfelelőségének
megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt
magyar nyelven. A forgalmazóra továbbá ugyanúgy
együttműködési kötelezettség hárul a piacfelügyeleti hatóság
vonatkozásában.
III. A játékokkal kapcsolatban érvényesítendő alapvető biztonsági követelmények és a
figyelmeztetésekre vonatkozó fontosabb szabályok
A rendelet alapján a játék csak akkor forgalmazható, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek
szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más
személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, valamint megfelel a rendelet
mellékletében meghatározott különleges biztonságossági követelményeknek.
Azon játékok esetében, amelyeket 3 év alatti vagy egyéb
meghatározott korcsoportba tartozó gyermekeknek ajánlanak, a
tervezés során a gyermek korának megfelelő adottságokat és az őt
felügyelő személy képességeit is figyelembe kell venni. Lényeges
szabály az is, hogy a játéknak az első alkalommal történő
forgalmazásától az előrelátható és szokásos használati időtartam
végig meg kell felelnie a rendeletben előírt biztonságossági és
egészségügyi követelményeknek.
A játékkal kapcsolatos figyelmeztetéseket a játékon, a játékon feltüntetett címkén vagy a
csomagoláson, és szükség esetén a játékhoz mellékelt használati utasításon jól láthatóan
kell feltüntetni. Azon kis méretű játékok esetén, amelyeket csomagolás nélkül értékesítenek,
magán a játékon kell elhelyezni a megfelelő figyelmeztetéseket, valamint azok előtt fel kell
tüntetni a „Figyelmezetés(ek)” szót. E feliratoknak és a játékokhoz mellékelt használati
utasításnak továbbá fel kell hívnia a figyelmet a játék használata során esetlegesen felmerülő
veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjaira.
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Azokat a figyelmeztetéseket továbbá, amelyek hatással vannak a játék megvásárlására
vonatkozó döntés meghozatalára – ilyenek például a használók minimális és maximális
életkorát meghatározó figyelmeztetések – a fogyasztói csomagoláson kell feltüntetni, vagy
pedig úgy, hogy a fogyasztók számára a játékon jól láthatóak és olvashatóak legyenek.
Természetesen minden figyelmeztetést magyar nyelven kell a fogyasztók számára megadni.
IV. A CE-megfelelőségi jelölés szabályai, a megfelelőség értékelés
A CE-jelölés olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi
harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását
előírják.
A rendelet alapján a forgalomba hozatal előtt a játékot ilyen CEjelöléssel kell ellátni, a jelölést különleges kockázatokat vagy
felhasználást jelölő piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés
követheti. A CE-jelölést a játékon jól láthatóan, olvashatóan és
maradandóan kell feltüntetni. Ha ez a játékon nem lehetséges, azt a
csomagoláson, a játékot kísérő címkén kell maradandóan feltüntetni. Kis méretű és kis méretű
részekből álló játékok esetében a CE-jelölést a címkén vagy a játékhoz tartozó tájékoztatón is
fel lehet tüntetni.
Amennyiben a feltüntetés a kínáló kartonban árusított játékok esetében technikailag nem
oldható meg, és a kínáló karton eredetileg a játék csomagolására szolgált, az információt a
kínáló kartonon kell feltüntetni. Ha pedig a CE-jelölés a csomagoláson keresztül nem látható,
akkor azt a csomagoláson kell feltüntetni.
Ha a játékot CE-jelöléssel látták el, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a
harmonizációs szabályozásban foglalt rendelkezéseknek. A CE-jelöléshez hasonló a
szerepe az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak, amelyben a gyártó kijelenti, hogy a játék
megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek.
A megfelelőség értékelés fontos, a fogyasztók érdekében végzett vizsgálati tevékenység, azt
jelenti, hogy a gyártónak kötelező még a játék forgalomba hozatala előtt a játékkal
kapcsolatos vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, gyúlékonysági, higiénikus és
radioaktivitási veszélyekről elemzést készítenie, valamint felmérni annak mértékét, hogy az
előbbi veszélyeknek a játék mennyire van potenciálisan kitéve.
V. A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége
A rendelet szerint a piacfelügyeleti hatóság, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a
rendeletben meghatározott követelmények betartását. Ennek alapján, ha a hatóság azt
feltételezi, hogy a játék veszélyeztetheti az emberek és
állatok életét, egészségét, vagy anyagi javak biztonságát,
piacfelügyeleti eljárást folytat le.
Az eljárásba ennek során bevonja az érintett gazdasági
szereplőket. Ha az eljárás során megállapítja, hogy a játék
nem felel meg a rendeletben lefektetett valamilyen
követelménynek, akkor haladéktalanul felszólítja a
gazdasági szereplőt valamennyi szükséges kiigazító
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intézkedés megtételére. Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a hatóság felszólítására a
megfelelő kiigazító intézkedéseket, úgy a piacfelügyeleti hatóság ez esetben 30 napon belül
megtiltja, vagy korlátozza a játék forgalmazását, illetve kivonja a játékot a forgalomból vagy
azt visszahívja.
Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a megfelelőségi jelölést nem vagy
nem megfelelően tüntették fel, illetve az EK-megfelelőségi nyilatkozat valamilyen
hiányosságban szenved, valamint a játékhoz mellékelt műszaki dokumentáció hiányos vagy
nem érhető el, úgy kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és
a játék megfelelőségének biztosítására.
A fentiekben ismertetett intézkedéseket a hatóság mindaddig jogosult fenntartani és megtiltani
a forgalomba hozatalt, míg a játék a rendeletben foglalt követelményeknek nem felel meg.
VI. A rendelet szempontjából játéknak nem minősülő termékek
A jogszabály az 1. mellékletében 24 terméket említ, amelyek a rendelet szempontjából nem
minősülnek játéknak, ez pedig magával vonja azt, hogy nem kell megfelelniük a rendeletben
említett követelményeknek sem.
Ilyen termékek többek közt az ünnepségeken és
rendezvényeken használatos dísztárgyak, illetve olyan,
gyűjtők számára készült termékek, amelyeken vagy a rajtuk
elhelyezett csomagoláson látható és olvasható jelzés található
arra vonatkozóan, hogy a termék 14 évnél idősebb gyűjtőknek
készült. Ebbe a kategóriába tartoznak például a méretarányos
modellek, illetve az azok összeszereléséhez szükséges
eszközök.
E körbe sorolja továbbá a rendelet a sportfelszereléseket, az egyes olyan kerékpárokat,
robogókat és sportolásra tervezett közlekedési eszközöket is, amelyeket közúton vagy járdán
való használatra szántak. Nem minősül játéknak a több mint 500 darabból álló puzzle sem,
ugyanígy nem tartozik e körbe a csecsemők részére készült cumi, a gyermekjátékszerű
világítótestek, valamint a nyilvános használatra szánt játszótéri felszerelés sem.
Végül, de nem utolsósorban nem tartoznak e kategóriába a belső égésű motorral működő
játékjárművek, a játék gőzgépek, a parittyák és csúzlik és a hegyes végű fegyvereket
tartalmazó eszközök és játékok, mint például a fémhegyű darts készlet.
VII. A játékkal szemben érvényesítendő különleges
követelmények

és fontosabb biztonsági

Mint arról már szó volt, a rendelet alapján a játék csak akkor forgalmazható, ha az a
rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható
használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem
veszélyezteti, valamint megfelel a rendelet 2. mellékletében meghatározott különleges
biztonsági követelményeknek.
Az utóbb említett különleges biztonsági követelmények témakörében a rendelet részletesen
górcső alá veszi azokat a tulajdonságokat, amelyek vonatkozásában a játék veszélyes lehet és
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rendkívül szigorú, részletes követelményeket támaszt a
gyermekek részére készített játékokkal szemben.
Ennek során külön tárgyalja a fizikai és mechanikai
tulajdonságokat, a gyúlékonyságot, a kémiai- és az elektromos
tulajdonságokat, a higiéniai jellemzőket és végül a
radioaktivitást.
A játékoknak a fenti tulajdonságok alapján a hozzáférhető éleit,
kiálló részeit, zsinórjait, vezetékeit és rögzítő szerkezeteit úgy
kell megtervezni és kivitelezni, hogy a velük való érintkezésből származó fizikai sérülés
veszélye a lehető legkisebb legyen. Ezen kívül sem a játék, sem pedig annak tartozékai nem
járhatnak a légutak elzárásának kockázatával. A vízi játékoknál például
követelményként érvényesül, hogy a lehető legkisebb legyen annak
veszélye, hogy a játék javasolt használatát figyelembe véve a játék
elveszíti lebegési képességét vagy nem tudja fenntartani a gyermeket a
vízen. A rendelet szerint továbbá be kell tiltani az olyan játékokat,
amelyek úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a játékhoz való
közvetlen hozzáféréshez először el kell fogyasztani az élelmiszert.
A hangok kiadására tervezett játékokat a rendelet alapján pedig úgy kell
megtervezni, hogy a rövid és tartós hangok maximális értéke alapján az
általuk kibocsátott hang a gyermekeknek ne okozhasson halláskárosodást. A
gyúlékonysággal összefüggésben a rendelet kimondja például, hogy a
gyermek környezetében a játékok nem lehetnek veszélyes gyúlékony tárgyak
és részletesen meghatározza azokat a tulajdonságokat, amelyeknek az olyan
anyagoknak kell megfelelniük, amikből a játékokat elkészítik.
A kémiai tulajdonságok kapcsán fontos szempont, hogy
a játékot alkotó vagy bennük megtalálható vegyi
anyagoknak vagy keverékeknek ne legyen káros hatása
az emberi egészségre. E körben továbbá a rendelet
meghatározza, hogy rákkeltő anyagok felhasználása tilos
a játék gyártásakor, ezen kívül egyes vegyületek
vonatkozásában meghatározza azt a maximum értéket,
amelyet a játék az adott kémiai vegyületből maximálisan
tartalmazhat. Hasonlóképpen részletes tiltólistát
határoz meg a rendelet arra vonatkozólag, hogy milyen
allergén illatanyagokat nem tartalmazhatnak a játékok.
Az elektromos tulajdonságok tárgyalásakor a rendelet kimondja, hogy az elektromos
játékoknak megfelelő védelmet kell nyújtaniuk a tűzveszéllyel szemben, ezen kívül azokat
úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy minden közvetlenül hozzáférhető felület érintése
még a legmagasabb hőmérséklet elérése esetén se okozhasson égési sérüléseket.
A higiéniai követelmények tekintetében a játékokat úgy kell elkészíteni,
hogy azok megfeleljenek a higiéniai és tisztasági követelményeknek, ezzel
elkerülve a fertőzés, betegség és a szennyeződés veszélyét. További
szabály, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermekek számára ajánlott játékokat
úgy kell megtervezni, hogy tisztíthatóak legyenek. Végül, de nem
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utolsósorban a rendelet ismét rendkívül részletes listát állít fel arra vonatkozólag, hogy az
egyes tulajdonságok tekintetében a játékoknak milyen, a gyermekeknek, illetve a
felügyeletüket ellátó személyeknek szóló figyelmeztetéseket kell tartalmazniuk a játék
biztonságos felhasználásával összefüggésben.
2011. október 27.
Összeállította:

Dr. Baranovszky György
Dr. Kóródy Dávid
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