
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
163/2009. (VIII. 6.) Korm.

rendelete
egyes kormányrendeleteknek az adminisztratív

terhek csökkentését célzó módosításáról

A Kormány – az 1. § tekintetében a mezõgazdasági, ag-
rár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései-
rõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés
a) pontjában, a 2. § tekintetében a szervezett bûnözés, va-
lamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés
szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvény-
módosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. §
(1) bekezdésében, a 4. § tekintetében a területfejlesztésrõl
és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §
(1) bekezdés g) és k) pontjában, továbbá a Magyar Köztár-
saság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, az 5. § tekinteté-
ben a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében,
a 6. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi
I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 22. alpontjában, a 7. §

tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában,
a 9. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyez-
ménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keret-
rendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekez-
dés b) pontjában, a 10. § tekintetében az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjá-
ban, a 11. § tekintetében a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi
CI. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjában, a 12. és 21. § te-
kintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei-
nek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. §
(5) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
36. §-ában, a 13. § tekintetében a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
103. § g) pontjában, a 15. § tekintetében a mozgóképrõl
szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a 17. §
tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 94. § (3) bekezdés k) pontjában, a 18. § tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában,
a 19. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának
és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélye-
zésérõl szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés
b) pontjában, a 22. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegí-
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tésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában,
a 23. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés cs) pontjában,
a 24. § tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában,
a 25. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrende-
zésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés
g) pontjában, a 26. § tekintetében a postáról szóló
2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 28. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekez-
dés b) pontjában, a 29. § tekintetében a területfejlesztésrõl
és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §
e) pontjában, a 30. § tekintetében a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint az egyéni vál-
lalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. § (2) bekezdésé-
ben, a 32. § tekintetében az egyes elkobzott dolgok közér-
dekû felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. §
(6) bekezdésében, a 33. § tekintetében a Magyar Köztársa-
ság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. tör-
vény 91. § (1) bekezdés f) pontjában, a 34. § tekintetében
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (2) bekezdés c) pontjában, a 36. § tekintetében
a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogal-
kotói hatáskörében, valamint az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támoga-
tási elõleg fizetésérõl szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[megfelel az alábbi feltételeknek és a (3) bekezdés sze-
rinti formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy]

„bb) az elõlegkérelem benyújtásának idõpontjában
nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végre-
hajtási eljárás alatt,”

(2) Az R1. 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozás-
mentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti forma-
nyomtatványhoz 30 napnál nem régebben kiállított közok-
irati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kedvezménye-
zett – az elõlegkérelem benyújtásának idõpontjában –
az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.”

2. §

(1) Az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó
pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabá-
lyairól szóló 208/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek,
amelyek:

a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázatuk benyújtásának idõ-
pontjában – nem minõsülnek köztartozásmentes adózó-
nak,

b) az államháztartás alrendszereibõl juttatott támoga-
tásra vonatkozó szerzõdésekben vállalt kötelezettségeiket
nem teljesítették, az ezt megállapító döntés jogerõre emel-
kedését követõ 5 éven belül,

c) nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsola-
tok – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 15. §-ában meghatározott – általános és különös fel-
tételeinek,

d) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem indul-
hatnak pályázóként, illetve nem részesülhetnek támoga-
tásban.”

(2) Az R2. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(3) Az R2. 16. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„16. § Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a támoga-
tás folyósításának feltételei:

a) a szervezet az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a támogatás fo-
lyósításának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak
minõsül, és ezt

aa) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
b) saját, illetve egyéb forrás meglétének dokumentá-

lása,
c) felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbí-

zás alkalmazására,
d) nyilatkozat arról, hogy a 4. § (2) bekezdés c) és

d) pontja szerinti kizáró okok továbbra sem állnak fenn.”

3. §

(1) A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastruk-
turális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetû kistérségek-
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ben támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl
szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R3.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(6) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
vagy amely

a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõ-
pontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,

b) a pályázatában megjelölt mûszaki tartalomra uniós
vagy egyéb hazai támogatásban részesül(t),

c) adósságrendezési eljárás alatt áll.”

(2) Az R3. 1. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés jelölése (8) bekez-
désre változik:

„(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

4. §

(1) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008.
(V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (2) be-
kezdés a)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem ítélhetõ meg támogatás továbbá)
„a) azon pályázó részére, amellyel szemben az Európai

Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötele-
zõ határozata van érvényben;

b) a cégbírósági törlési eljárás alá került gazdasági tár-
saságoknak, és a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások
megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami
támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C
244/02.) 2.1 alpontja szerinti nehéz helyzetben lévõ vállal-
kozásoknak;

c) adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzat ré-
szére;

d) azon pályázó részére, amely a támogatás iránti pá-
lyázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az
államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõcsatla-
kozási eszközeibõl vagy a strukturális alapokból juttatott
valamely támogatással összefüggésben a támogatási szer-
zõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben
teljesítette, és ezért az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti ki-
zárás alatt áll, kivéve a vis maior esetét;

e) azon pályázó részére, amely az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
– a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül
köztartozásmentes adózónak;”

(2) Az R4. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A (2) bekezdés e) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(3) Az R4. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdés-
kötést követõen felmerülõ köztartozás, valamint a kedvez-
ményezett ellen induló végelszámolási, felszámolási,
csõd- vagy cégbírósági törlési eljárás esetén a köztartozás
megfizetéséig, csõdeljárás esetén a csõdegyezség jóváha-
gyásáig, adósságrendezési eljárás esetén annak befejezé-
séig, végelszámolási, felszámolási vagy cégbírósági törlé-
si eljárás esetén pedig a támogatás 30. § (2) bekezdés
g) pontja szerinti visszavonásáig a támogatás folyósítását
fel kell függeszteni.”

5. §

(1) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési tá-
mogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
vagy amely

a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõ-
pontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,

b) adósságrendezési eljárás alatt áll,
c) a támogatási kérelem benyújtását, illetve a pályázat

kiírását megelõzõ három naptári éven belül az államház-
tartás valamely alrendszerébõl támogatásban részesült, és
az elnyert támogatásról szóló szerzõdés rendelkezéseit,
feltételeit megszegte, a szerzõdésben foglalt kötelezettsé-
gét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,

d) a benyújtott támogatási kérelemben, pályázatban
valótlan vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott,

e) az államháztartás bármely alrendszerével szemben
lejárt határidejû tartozással rendelkezik,

f) nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tár-
gyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a tá-
mogatási program megvalósítási helyét, idõpontját nyilvá-
nosságra hozzák,

g) nem nyilatkozott arról, hogy a pályázat szabálysze-
rûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásá-
nak az e rendeletben meghatározott szervek által történõ
ellenõrzéséhez hozzájárul, vagy

h) nem járul hozzá, hogy a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) keretében mûködõ, alapvetõen
pénzügyi szemléletû kincstári monitoring rendszerben
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(a továbbiakban: MR) szereplõ adataihoz a döntéshozók,
elõirányzat-kezelõk hozzáférhessenek.”

(2) Az R5. 1. §-a a következõ új (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5)–(8) bekezdés jelö-
lése (7)–(10) bekezdésre változik:

„(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(6) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdés-

kötést követõen felmerülõ köztartozás, illetve meginduló
adósságrendezési eljárás esetén támogatás nem folyósítha-
tó; adósságrendezési eljárás esetén az eljárást befejezõ
végzés jogerõre emelkedéséig a támogatás folyósítását fel
kell függeszteni.”

6. §

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési sza-
bályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007.
(XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Közremûködõként olyan jogi személy, valamint jo-
gi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság és
egyéni vállalkozó vehetõ igénybe, amely

a) rendelkezik:
aa) a gépjármûrõl és annak hatósági jelzésérõl felvételt

készítõ eszközre vonatkozó követelményekrõl szóló külön
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ
eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételek-
kel, és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány sze-
rinti vagy ezzel egyenértékû minõsítéssel, és

ac) a tevékenységével összefüggésben felelõsségbizto-
sítással, és

ad) az (1) bekezdésben meghatározott szerv által ki-
adott képfelvétel készítési jogosultsággal, és

b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a vállalkozási szerzõdés megkö-
tésének idõpontjában – köztartozásmentes adózónak mi-
nõsül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázis-
ban, és

c) a tevékenységben személyesen részt vevõ alkalma-
zottai büntetlen elõéletûek, és

d) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõ-
leg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.

rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegy-
zékben, illetve irányadó jegyzékben.”

7. §

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi
áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R6.) 9/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„9/A. § (1) A kötelezõ átvételi rendszerben nem értéke-
síthet az a termelõ,

a) aki az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vény 178. § 32. pontja szerint – a 6. § szerinti kérelem be-
nyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmen-
tes adózónak,

b) aki a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelõzõ há-
rom naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl,
az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl vagy a struk-
turális alapokból juttatott valamely támogatással össze-
függésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettsé-
gét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesí-
tette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támoga-
tás visszafizetésére kötelezõ határozata van érvényben,

d) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását
megelõzõ három naptári éven belül a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény 11. vagy 21. §-a szerinti rendelke-
zések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság ki-
szabásával egyidejûleg jogerõsen megállapította,

e) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását
megelõzõ három naptári éven belül a bíróság – a jogi sze-
méllyel szemben kiszabható büntetõjogi intézkedésekrõl
szóló törvénnyel összhangban – bûncselekmény elköveté-
sét jogerõsen megállapította,

f) akirõl a Hivatal határozatában megállapítja, hogy
a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakor-
lásának ellenõrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy
hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követõ
három naptári éven belül,

g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi – külö-
nösen a villamos energiára, földgázellátásra, távhõszolgál-
tatásra és bányászatra vonatkozó ágazati vagy környezet-
védelmi – elõírásoknak ismételten nem tesz eleget,

h) aki nem csatlakozik a VET 10. § (4) bekezdésével
összhangban az átvételi kötelezettség elszámolására létre-
hozott mérlegkörhöz,

i) aki 6 hónapon keresztül nem ad a Befogadónak a jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõen menetrendet,

j) aki a 9. § (2) bekezdése szerinti visszatérítési kötele-
zettségének nem tesz eleget,

k) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességû,
a székhely vagy a termelõ tevékenység végzésének telep-
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helye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tar-
tozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

(2) A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelezõ átvé-
teli jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát
követõen véletlenszerû kiválasztással vizsgálja.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c) vagy g)–j) pontja
szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötele-
zõ átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fenn-
állásáig határozatban felfüggeszti, és errõl a Befogadót
írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárásról szóló tör-
vényben foglaltak szerint elektronikusan értesíti.

(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy d)–f) és k) pont-
ja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor hatá-
rozatban rendelkezik a kötelezõ átvételi jogosultságból
történõ kizárásról, és errõl a Befogadót írásban vagy a köz-
igazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltak
szerint elektronikusan értesíti.

(5) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okra vonat-
kozóan az Értékesítõ a kötelezõ átvételi jogosultság meg-
állapítására irányuló eljárás során nyilatkozatban hozzájá-
rul ahhoz, hogy a székhely vagy a termelõ tevékenység
végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság
a nyilvántartott adó tartozására vonatkozó adatokat a Hi-
vatal részére átadja.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a termelõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

8. §

(1) Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program
keretében megvalósuló beruházások támogatásáról szóló
363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)
2. § (1) bekezdése a következõ új c) és d) ponttal egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi c)–d) pont jelölése e)–f) pontra
változik:

(Hitelfelvételre nem jogosult az a helyi önkormányzat,
illetve társulás, amely:)

„c) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;

d) hiteltartozással rendelkezik;”

(2) Az R7. 2. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés jelölése
(3)–(4) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

9. §

(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és
annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszeré-
rõl szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes sza-
bályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R8.) 10. § (7) bekezdés i) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(Az az együttes végrehajtási projekt támogatható:)
„i) amelynek Szállítója az adózás rendjérõl szóló

2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérel-
me benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adó-
zónak minõsül, és

ia) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

ib) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,”

(2) Az R8. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet
a 2. melléklet szerinti tartalommal, a minisztériumnak
elektronikus úton és írásban kell benyújtani. Ha a kérelme-
zõ nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati
igazolást is kell mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – a ké-
relme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül.”

(3) Az R8. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) Magyarországi székhellyel rendelkezõ jogi

személyek nemzetközi kibocsátás-kereskedelem jóváha-
gyása iránti kérelmet nyújthatnak be annak miniszteri jó-
váhagyására, hogy kibocsátás-csökkentési egységeket,
igazolt kibocsátás-csökkentési egységeket vásároljanak,
értékesítsenek, illetve a nemzeti forgalmi jegyzékben sze-
mélyi számlán tartsanak. A 17. § szerinti felhatalmazás-
sal rendelkezõ jogosultak a kérelmet a 19. § szerint nyújt-
ják be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a mi-
nisztériumnak elektronikus úton és írásban kell benyújta-
ni, és tartalmaznia kell:

a) a kérelmezõ nevét, székhelyét, címét, telefonszámát
és elektronikus levélcímét, illetve

b) a kérelmezõ által kijelölt kapcsolattartó nevét, címét,
telefonszámát és elektronikus levélcímét.

(3) Ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, az (1) bekezdés szerinti kérelemhez
30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell
mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – a kérelme benyújtá-
sának idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.

(4) A minisztérium a hiánytalanul benyújtott kérelem
esetén a benyújtásától számított 8 napon belül nyilvántar-
tásba veszi azt. Amennyiben a kérelem nem felel meg
a (2)–(3) bekezdésben meghatározott követelményeknek,
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a minisztérium 15 napos határidõvel hiánypótlásra hívja
fel a kérelmezõt.

(5) A hiánytalan benyújtástól számított 30 napon belül
a miniszter a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. A jóvá-
hagyás a kérelmezõ által megjelölt idõtartamra, legkésõbb
2012. december 31-ig szól.

(6) A döntésrõl 8 napon belül írásban értesíteni kell
a kérelmezõt. Elutasítás esetén a döntést indokolni kell.

(7) Amennyiben a felhatalmazással rendelkezõ jogi sze-
mély ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
indul, azt az eljárás megindulásától számított 15 napon be-
lül köteles a miniszternek bejelenteni. A miniszter a jogi
személyt a bejelentéstõl számított 15 napon belül törli
a nyilvántartásból.

(8) A minisztérium a nyilvántartásba vett kérelmezõk
nevét, a kérelem jóváhagyásának vagy elutasításának té-
nyét, illetve a (7) bekezdés szerinti törlést hivatalos hon-
lapján közzéteszi.”

10. §

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„27. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, állami
vagyont – a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meg-
jelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve – nem lehet
értékesíteni olyan ajánlattevõ személy részére, amely/aki

a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõ-
pontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,
vagy

b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendel-
kezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

11. §

(1) A felnõttképzési normatív támogatás részletes sza-
bályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R9.) 4. § (3)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A naptári évre vonatkozóan elsõ alkalommal be-
nyújtott igényléshez csatolni kell:

a) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá
tartozó felnõttképzési intézmény esetében az igénylés be-
nyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hi-
teles másolati példányú cégkivonatot; egyéb felnõttképzé-
si intézmény esetében a létesítõ okirat hiteles másolatát,

egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles
másolatát;

b) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá
nem tartozó felnõttképzési intézmény esetén a nyilvántar-
tására illetékes hatóság által kiállított, az igénylés benyúj-
tását megelõzõ 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles
másolati példányú igazolást arra vonatkozóan, hogy az in-
tézmény a nyilvántartásban szerepel;

c) a felnõttképzési intézménynek az igényléssel érintett
naptári évre vonatkozó, az Fktv. 15. §-a szerinti képzési
tervének cégszerûen hitelesített másolati példányát;

d) fogyatékkal élõ felnõtt általános, nyelvi, illetve
OKJ-ban nem szereplõ szakmai képzése esetén az e prog-
ramokra vonatkozó akkreditációs tanúsítvány cégszerûen
hitelesített másolatát.

(4) Ha a felnõttképzési intézmény nem szerepel a köz-
tartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerin-
ti igényléshez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati
igazolást kell mellékelni arról, hogy a felnõttképzési intéz-
mény – az igénylése benyújtásának idõpontjában – az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.”

(2) Az R9. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A naptári évben ugyanazon felnõttképzési intéz-

mény által benyújtott újabb igényléshez a (3)–(4) bekez-
dés szerinti mellékletek közül

a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott cégkivo-
nat és vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, továbbá
a (3) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben meghatá-
rozott dokumentumot ismételten csatolni kell,

b) a (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott do-
kumentumokat kizárólag akkor kell csatolni, ha azok adat-
tartalmában változás történt.”

(3) Az R9. 6. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(olyan felnõttképzési intézménnyel,)
„bd) amely az adózás rendjérõl szóló 2003. évi

XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – az igénylése be-
nyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmen-
tes adózónak, vagy”

(4) Az R9. 6. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)–(5) bekezdés jelölése
(5)–(6) bekezdésre változik:

„(4) A (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti kizáró
feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

12. §

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ke-
reskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásá-
nak egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
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rendelet (a továbbiakban: R10.) 12. § (3) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(3) Teljesítési megbízottként az a gazdasági társaság
jelölhetõ ki, amely az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a közös teljesítés-
re irányuló megállapodás megkötésének idõpontjában –
köztartozásmentes adózónak minõsül, és

a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

13. §

(1) A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott
hitel igénybevételének feltételeirõl szóló 212/2006.
(X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 3. § (2) be-
kezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek
való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki]

„a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózó-
nak.”

(2) Az R11. 3. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) bekezdés jelölése
(4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát az ügyfél

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(3) Az R11. 3. § átszámozott (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik, az
(1)–(2) bekezdésben foglalt feltételnek való megfelelést
a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszû-
nésekor kiadott munkáltatói igazolással, az adóhatóság ál-
tal kiadott igazolással, illetõleg a (2) bekezdés b) és
c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell igazolni.”

14. §

(1) Az EU Költségvetésébõl 2007-tõl támogatandó
egyedi projektek és komplex fejlesztések elõkészítéséhez
szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló
211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.)
6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem köthetõ támogatási szerzõdés azokkal a szer-
vezetekkel, amelyek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázatuk be-
nyújtásának idõpontjában – nem minõsülnek köztartozás-
mentes adózónak.”

(2) Az R12. 6. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen
fennálló tartozással rendelkezõkkel a tartozás megfizeté-
séig, valamint az adósságrendezési eljárás alatt álló szer-
vezetekkel támogatási szerzõdés nem köthetõ. Ha törvény
eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdéskötést követõen fel-
merülõ köztartozással, valamint az Európai Unió tradicio-
nális saját forrásai címen felmerülõ tartozással rendelkezõ,
illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás,
valamint adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetek
esetén támogatás nem folyósítható, csõdeljárás esetén
a csõdegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel
kell függeszteni.

(5) A (3) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának
hiányát a szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

15. §

(1) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások ter-
jesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 3. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Terjesztési szerzõdés olyan filmterjesztõ szervezet-
tel köthetõ, amely a pályázata benyújtásakor legalább két
éve üzletszerûen végez filmterjesztési tevékenységet azon
terjesztési mód körében, amelyre a pályázatát benyújtotta,
vagy amelynek vezetõje legalább két évig volt filmterjesz-
téssel üzletszerûen foglalkozó szervezetnek a gazdasági
társaságokról szóló törvény szerinti vezetõ tisztségviselõ-
je; továbbá a pályázat benyújtását megelõzõ három évben
nem folyt a szervezet ellen csõd- vagy felszámolási eljárás,
és nincs az Szjt. szerinti jogosulttal, illetve közös jogkeze-
lõ szervezettel szemben jogdíjtartozása.”

(2) Az R13. 3. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés jelölése
(7) bekezdésre változik:

„(6) Terjesztési szerzõdés továbbá olyan filmterjesztõ
szervezettel köthetõ, amely az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályá-
zata benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes
adózónak minõsül, és

a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

16. §

(1) Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rend-
kívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év el-
sõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz miatt kelet-
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kezett károk enyhítésérõl szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R14.) 8. § (4)–(6) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Hitelfelvételre nem jogosult az a magánszemély,
aki

a) az árvíz miatt elemi kár sújtotta ingatlanra vonatko-
zó tulajdonosi joggal nem rendelkezik;

b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;

c) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozással rendelkezik;

d) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdo-
ni lapján végrehajtás vagy bírósági ítéleten alapuló tulaj-
doni korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajá-
títási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással törté-
nõ eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásár-
lási vagy vételi joggal terhelt;

e) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan te-
kintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel telje-
sítése nem biztosítható.

(5) Hitelfelvételre nem jogosult az a gazdálkodó szerve-
zet, amely

a) az árvíz miatt kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó
tulajdonjoggal nem rendelkezik;

b) cégnyilvántartásban, illetve azzal azonos rendelteté-
sû hatósági nyilvántartásban nem szerepel;

c) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;

d) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozása áll fenn;

e) ellene végrehajtási eljárás van folyamatban;
f) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-

reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdo-
ni lapján végrehajtás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni
korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajátítási
eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történõ el-
adásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási
vagy vételi joggal terhelt;

g) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan te-
kintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel telje-
sítése nem biztosítható.

(6) Hitelfelvételre nem jogosult az az önkormányzat,
amely

a) az árvíz miatt kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó
tulajdonjoggal nem rendelkezik;

b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;

c) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozása áll fenn;

d) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdo-
ni lapján végrehajtás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni
korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajátítási
eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történõ el-
adásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási
vagy vételi joggal terhelt;

e) olyan ingatlant kíván a hitelbõl helyreállítani, újjá-
építeni, vagy vásárolni, amely ingatlan tekintetében a 11. §
(2) bekezdésében rögzített feltétel teljesítése – közutak ki-
vételével – nem biztosítható.”

(2) Az R14. 8. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés jelölése
(8) bekezdésre változik:

„(7) A (4) bekezdés b) pontja, az (5) bekezdés c) pontja
és a (6) bekezdés b) pontja szerinti kizáró feltétel fennállá-
sának hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

17. §

(1) A Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat mûködésé-
nek részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R15.) 3. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(5) Nem köthetõ támogatási szerzõdés
a) azzal a 3. § (1) bekezdésében meghatározott intéz-

ménnyel, fenntartóval vagy szervezettel, amely az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem
minõsül köztartozásmentes adózónak,

b) olyan igénylõvel, amely nem felel meg az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában
meghatározott különös feltételeknek,

c) olyan önkormányzati fenntartóval, aki adósságren-
dezési eljárás alatt áll.”

(2) Az R15. 3. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés jelölése
(7) bekezdésre változik:

„(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a 3. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott intézmény, fenntartó vagy szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(3) Az R15. 3. § átszámozott (7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, nem folyósít-
ható támogatás a kedvezményezettnek abban az esetben,
ha
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a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a támogatás folyósításának idõ-
pontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,

b) a szerzõdéskötést követõen az önkormányzati fenn-
tartóval szemben adósságrendezési eljárás indult,

c) a szerzõdéskötést követõen a jegyzõ, fõjegyzõ a Kt.
80. § (3) bekezdése értelmében elrendeli a közoktatási in-
tézmény nyilvántartásból való törlését.”

(4) Az R15. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kedvezményezett

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

18. §

(1) Egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezé-
sére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának sza-
bályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R16.) 3. § (3) bekezdés d)–e) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha
rendelkezik:)

„d) 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazo-
lással arról, hogy a kötelezett – a nyilvántartásba vétel
iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint köztartozásmentes adózónak minõsül, vagy

e) a kötelezett – a nyilvántartásba vétel iránti kérelme
benyújtásának idõpontjában – szerepel a köztartozásmen-
tes adózói adatbázisban,”

(2) Az R16. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet
szerinti kérelmet kell benyújtani. Ha e rendelet eltérõen
nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdés
a)–f) pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratok,
engedélyek – a kiadmányozó vagy közjegyzõ által hitele-
sített – másolatát.”

(3) Az R16. 6. számú melléklet V. pontjának címe a kö-
vetkezõk szerint módosul:

„V. A vonatkozó rendeletben elõírt igazolások
felsorolása”

(4) Az R16. 6. számú melléklet V. pont 3. alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazo-
lást arról, hogy a kötelezett – a nyilvántartásba vétel iránti
kérelem benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül*”

(5) Az R16. 6. számú melléklet V. pont 5. alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. a kérelmezõ – a nyilvántartásba vétel iránti kérelem
benyújtásának idõpontjában – szerepel a köztartozásmen-
tes adózói adatbázisban”

19. §

(1) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechni-
kai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R17.) 4. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A kérelemhez csatolni kell a következõ, 60 napnál
nem régebbi okiratokat:

a) a cégkivonatot vagy a vállalkozói igazolvány hiteles
másolatát,

b) a számlavezetõ bank által kiadott, a számlaforga-
lommal kapcsolatos bankinformációt,

c) gazdasági társaság, szövetkezet vagy külföldi szék-
helyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a kérel-
mezõ képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel el-
látott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során
ellenjegyzett aláírás-mintáját.”

(2) Az R17. 4. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése
(5) bekezdésre változik:

„(4) Ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti kérelemhez
30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell
mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – az engedély iránti ké-
relme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül.”

20. §

(1) Az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését
szolgáló rendszer mûködésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 3. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére az
a szervezet, amely

a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõ-
pontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;

b) saját tõkéjét elvesztette vagy saját tõkével nem ren-
delkezik (kivéve helyi önkormányzat és kistérségi tár-
sulás);

c) az államháztartás alrendszereibõl juttatott támoga-
tásra vonatkozó szerzõdésben vállalt valamely kötelezett-
ségét – a pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven
belül – nem teljesítette.”
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(2) Az R18. 3. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése
(6) bekezdésre változik:

„(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

21. §

(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl
szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R19.) 4. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az a gazdasági társaság jegyezhetõ be hitelesítõi név-
jegyzékbe, amely a bejegyzés iránti kérelem benyújtása
idején:)

„a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak mi-
nõsül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázis-
ban;”

(2) Az R19. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Egyéni hitelesítõként az a természetes személy jegyez-
hetõ be a hitelesítõi névjegyzékbe, aki a bejegyzés iránti
kérelem benyújtása idején:)

„b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak mi-
nõsül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
és”

(3) Az R19. 3. számú melléklet I.2.1 pont f) alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egyéni hitelesítõ esetén:)
„f) ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes

adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régeb-
ben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról,
hogy a kérelmezõ – a bejegyzés iránti kérelme benyújtásá-
nak idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.”

(4) Az R19. 3. számú melléklet I.2.2 pont g) alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(Hitelesítõ gazdasági társaság esetén:)
„g) ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes

adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régeb-
ben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról,
hogy a kérelmezõ – a bejegyzés iránti kérelme benyújtásá-

nak idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.”

(5) Az R19. 3. számú melléklet I.4 pont e) alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hitelesítõ szakértõi névjegyzékbe való bejegyzés
iránti kérelemhez csatolandó dokumentumok:)

„e) ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régeb-
ben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról,
hogy a kérelmezõ – a bejegyzés iránti kérelme benyújtásá-
nak idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.”

22. §

(1) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.)
5. § (1) bekezdés a) pontja a következõ ae) alponttal egé-
szül ki:

(Akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkál-
tató)

„ae) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a tanúsítvány iránti kérelme be-
nyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak
minõsül.”

(2) Az R20. 5. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(8) bekezdés jelö-
lése (4)–(9) bekezdésre változik:

„(3) Az (1) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti feltétel
fennállását igazoltnak kell tekinteni, ha

a) azt a munkáltató 30 napnál nem régebben kiállított
közokirattal igazolja, vagy

b) a munkáltató szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.”

(3) Az R20. 11. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

(Vissza kell vonni az akkreditációs tanúsítványt, ha
a munkáltató az akkreditációs tanúsítvány érvényességi
ideje alatt)

„fa) nem minõsül köztartozásmentes adózónak,”

23. §

(1) Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés
programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R21.) 20. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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(A közremûködõ szervezet a benyújtott számlák vagy
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló egyéb bi-
zonylatok ellenõrzését követõen hitelesítési jelentésében
nyilatkozik az irányító hatóságnak a kedvezményezettek
költségei elszámolhatóságáról, különösen, hogy:)

„h) a kedvezményezettnek nincs támogatás-halmozó-
dása.”

(2) Az R21. 20. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5)–(6) bekezdés jelölése
(6)–(7) bekezdésre változik:

„(5) Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozás-
mentes adózói adatbázisban, a (4) bekezdés szerinti nyilat-
kozathoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati iga-
zolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – a bejegy-
zés iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.”

24. §

A közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009.
(VI. 15.) Korm. rendelet 21. §-a a következõ új c) ponttal
egészül ki:

(Mentesül a versenyvizsga letétele alól)
„c) 2009. november 30-ig a jogviszony létesítése során

az, aki a jogviszony létesítésével egy idõben vezetõi meg-
bízást vagy kinevezést kap.”

25. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésé-
rõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támo-
gatásban – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a 10. §
(1) bekezdésében felsorolt jogalany, aki vagy amely

a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint pályázata benyújtásának idõpont-
jában nem minõsül köztartozásmentes adózónak;

b) adott pályázat megjelentetését megelõzõen az Alap
vagy az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)elõirány-
zatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megté-
vesztõ adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alap-
ján kötött szerzõdésben vállalt lényeges kötelezettségét
– neki felróható okból – nem teljesítette;

c) az Alappal, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében
foglalt (cél)elõirányzatokkal szemben – neki felróható ok-
ból – 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel
rendelkezik, figyelemmel a (2) bekezdésre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Felsõoktatási intézmények esetében az (1) bekezdés
c) pontját a pályázatot benyújtó felsõoktatási intézmény
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeti egysége
vonatkozásában kell vizsgálni.”

26. §

Az országos jelentõségû területfejlesztési programokra
szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. ren-
delet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Támogatás belföldi székhelyû jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, egyé-
ni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel ren-
delkezõ természetes személyek részére nyújtható.

(2) Támogatás nem nyújtható, illetve támogatási szerzõ-
dés nem köthetõ azokkal a szervezetekkel, amelyek az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint – a pályázatuk benyújtásának idõpontjá-
ban – nem minõsülnek köztartozásmentes adózónak.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának
hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdés-

kötést követõen felmerülõ köztartozás, illetve meginduló
felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás
nem folyósítható, csõdeljárás esetén a csõdegyezség jóvá-
hagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.”

27. §

A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl
szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § a) pont ab) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(az engedélyt kérõ teljesítõképessége tekintetében:)
„ab) ha az engedélyt kérõ nem szerepel a köztartozás-

mentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem
régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni ar-
ról, hogy az engedélyt kérõ – a szolgáltatási engedély irán-
ti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjé-
rõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül.”

28. §

(1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelé-
nek, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedé-
lyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R22.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(4) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolni
kell a következõ, 3 hónapnál nem régebbi dokumentumo-
kat:

a) gazdasági társaság esetében a cégbírósági bejegy-
zés, egyéni vállalkozó és költségvetési szerv esetében
a nyilvántartásba vétel hiteles másolatát,

b) a számlavezetõ bank által adott bankinformációt,
c) a cég vezetõjének nyilatkozatát arról, hogy a cég

a haditechnikai eszköz és szolgáltatás nemzetközi forgal-
mazásához, valamint tranzitszállításához szükséges sze-
mélyi és szakmai feltételekkel és a titokvédelmi, valamint
a biztonsági elõírások betartásához szükséges feltételekkel
rendelkezik,

d) a cég vezetõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során
ellenjegyzett aláírás-mintáját,

e) az eljáró ügyintézõ meghatalmazását.”

(2) Az R22. 7. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése
(6) bekezdésre változik:

„(5) Ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, a (4) bekezdés szerinti kérelemhez
30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell
mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – a tevékenységi enge-
dély iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.”

29. §

A térség- és településfelzárkóztatási célelõirányzat fel-
használásának részletes szabályairól szóló 27/2003.
(III. 4.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„3. § (1) Támogatás belföldi székhelyû jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, egyé-
ni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel ren-
delkezõ magánszemélyek részére nyújtható.

(2) Támogatási szerzõdés nem köthetõ azokkal a szer-
vezetekkel, amelyek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázatuk be-
nyújtásának idõpontjában – nem minõsülnek köztartozás-
mentes adózónak.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának
hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdés-

kötést követõen felmerülõ köztartozás, illetve meginduló
felszámolási és végelszámolási eljárás esetén támogatás
nem folyósítható, csõdeljárás esetén a csõdegyezség jóvá-
hagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.”

30. §

A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rende-
let 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Támogatás belföldi székhelyû jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, egyé-
ni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel ren-
delkezõ természetes személyek részére nyújtható.

(2) Támogatási szerzõdés nem köthetõ azokkal a szer-
vezetekkel, amelyek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázatuk be-
nyújtásának idõpontjában – nem minõsülnek köztartozás-
mentes adózónak.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának
hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdés-

kötést követõen felmerülõ köztartozás, illetve meginduló
felszámolási és végelszámolási eljárás esetén támogatás
nem folyósítható, csõdeljárás esetén a csõdegyezség jóvá-
hagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.”

31. §

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevé-
kenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 5. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(A mûködést engedélyezõ szerv a szolgáltató tevékeny-
séget engedélyezi, ha)

„c) a nem állami fenntartó az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérel-
me benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adó-
zónak minõsül, és

ca) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

cb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázis-
ban.”

32. §

Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó
térítésköteles nyomtatványok elõállítóinak és forgalma-
zóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A pályázaton olyan belföldi székhelyû, bejegyzett
gazdasági társaság vehet részt, amely
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a) a pályázat kiírását megelõzõ legalább két teljes nap-
tári éven át mûködött, és

b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõ-
pontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázis-
ban.”

33. §

A Karitatív Tanács megalakításáról és mûködésének
részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rende-
let 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Tanács tagja az a szervezet lehet, amely
a) legalább nyolc éve folytat karitatív tevékenységet,
b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

178. § 32. pontja szerint – a tagválasztás idõpontjában –
köztartozásmentes adózónak minõsül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
c) alapszabálya vagy alapító okirata érdekvédelmi te-

vékenység végzésére nem jogosítja,
d) országos hálózattal és legalább három regionális

központtal, a segélyakciók lebonyolításához szükséges
megfelelõ logisztikai háttérrel rendelkezik, és

e) országos viszonylatban legalább negyven fõt foglal-
koztat munkaviszonyban, és legalább három regionális
raktárt mûködtet.”

34. §

(1) A mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitel-
konstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.)
11/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(2) A jogosultság további feltétele, hogy az igénylõ
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõ-
pontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
b) ne rendelkezzen az R. 4. § (5) bekezdés a)–p) pontja

szerint lejárt határidejû befizetési kötelezettségek hátralé-
kával;

c) ne álljon egyéni vállalkozók és õstermelõk esetében
végrehajtás alatt;

d) ha társasági formában mûködik, vállalkozása törzs-
tõkéjének mértéke feleljen meg a jogszabályi elõ-
írásoknak.”

(2) Az R24. 2. számú melléklet 2. pont d) alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kibontakozási program éves ütemének teljesítésérõl
készített jelentés tartalmi követelményei:)

„d) nyilatkozat az egyéb befizetési kötelezettségekrõl;”

(3) Az R24. 2. számú melléklet 2. pontja a következõ
i) ponttal egészül ki:

„i) ha a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adó-
zói adatbázisban, a d) pont szerinti nyilatkozathoz 30 nap-
nál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellé-
kelni arról, hogy a pályázó – a pályázata benyújtásának
idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.”

35. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségrõl szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ
k) ponttal egészül ki:

(Az Ügynökség:)
„k) ellátja a 2007–2013 programozási idõszakban az

Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Elõcsatlakozási
Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági és
Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttmûködéshez kapcsolódó programok irányító ható-
ságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok
mûködésérõl.”

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségrõl szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Ügynökség irányító hatósági feladatokat ellátó
fõosztályai divíziókra és osztályokra tagozódhatnak. A di-
víziót fõosztályvezetõ-helyettesi megbízással rendelkezõ
személy vezeti. A divízió osztályokra tagozódik.”

36. §

(1) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R25.) 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„81. § (1) Ugyanazon programhoz, projekthez támoga-
tás egy elõirányzatból csak egy alkalommal ítélhetõ meg,
kivéve, ha adott támogatásra vonatkozó kormányrendelet
eltérõen nem rendelkezik. A 79. § (2) bekezdése szerint ki-
adott szabályozás rendkívüli méltánylást igénylõ, a szer-
zõdéskötést követõen kialakuló, korábban elõre nem lát-
ható okok miatt bekövetkezõ esetekre ettõl eltérõ szabá-
lyokat állapíthat meg.

(2) A 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel
az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel – füg-
getlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététõl – tá-
mogatási szerzõdés nem köthetõ.
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(3) A 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel
támogatási szerzõdés nem köthetõ – függetlenül a támoga-
tás egyéb feltételeinek meglététõl – azzal a szervezettel,
amely az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának idõ-
pontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak.

(4) A (3) bekezdés szerinti feltétel fennállásának hiá-
nyát a szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdés-

kötést követõen kialakuló köztartozás, illetve meginduló
felszámolási, csõd-, végelszámolási, illetve adósságrende-
zési eljárás esetén támogatás nem folyósítható.

(6) A szükséges jogerõs hatósági engedélyek, a pályáza-
ti felhívásban felsorolt hatásvizsgálathoz kötött tevékeny-
ség esetén a környezetvédelmi engedély hiányában támo-
gatási szerzõdés nem köthetõ, állami pénzeszközökbõl tá-
mogatás nem folyósítható, kivéve, ha jogszabály eltérõen
rendelkezik.

(7) Amennyiben az elõirányzat felhasználási szabályo-
zása a támogatás feltételeként elõírja, hogy a támogatás
igénylõjének meghatározott nagyságrendû saját forrással
kell rendelkeznie, nem tekinthetõ saját forrásnak az állam-
háztartás alrendszereitõl kapott támogatás, kivéve az ál-
lamháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylõ,
pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv
irányító szervének költségvetésében az adott célra elõ-
irányzott összeget, az Állami költségvetési kedvezménye-
zettek sajáterõ támogatása elõirányzatból, valamint az Ön-
kormányzati Önerõ Alapból a részben európai uniós for-
rásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott
támogatást.

(8) Amennyiben a támogatást igénylõ, a pályázó e ren-
delet hatálya alá tartozó több elõirányzatot is megjelöl a tá-
mogatás igénylésekor – a (9) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a pályázatban valamennyi megjelölt forrás által meg-
követelt támogatási feltételnek eleget kell tennie.

(9) A terület- és vidékfejlesztési szempontból kedvez-
ményezett térségekben a (8) bekezdésben foglalt progra-
mok, projektek esetén az érintett támogatási források fel-
használási szabályai szerint megkövetelt legkisebb saját
forrást kell biztosítani.

(10) A döntéshozatal eljárási rendjét és gyakoriságát
jogszabályban kell meghatározni.”

(2) Az R25. 87. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A fejlesztési célú támogatást elnyert kedvezménye-
zettel való szerzõdéskötés további feltétele

a) a kedvezményezett teljes bizonyító erejû magánok-
iratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely
szerint illetékes önkormányzati adóhatóság hatáskörébe
tartozó, lejárt köztartozása nincs,

b) a kedvezményezett teljes bizonyító erejû magánok-
iratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy az Európai

Unió saját tradicionális saját forrásai címen tartozása
a kedvezményezettnek nincs,

c) a kedvezményezett az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérel-
me benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adó-
zónak minõsül, és ezt 30 napnál nem régebben kiállított
közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban,

d) önkormányzatok, önkormányzati társulások eseté-
ben a program megvalósítása pénzügyi fedezetének meg-
alapozását célzó, az európai uniós fejlesztési pályázatok-
hoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére
vonatkozó, a központi költségvetésbõl nyújtandó támoga-
tási ígérvény, amennyiben ez az önerõ forrásának részét
képezi.”

37. §

(1) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R26.) 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A Hivatal nem veheti nyilvántartásba a kérelmezõt, ha)
„a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõ-
pontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,”

(2) Az R26. 2. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)–(11) bekezdés jelölése
(5)–(12) bekezdésre változik:

„(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal iga-
zolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(3) Az R26. 2. § átszámozott (8) bekezdés b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az utazásszervezõ köteles minden év január 31-éig
a Hivatal részére nyilatkozni arról, hogy ha)

„b) kizárólag a (7) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott tevékenységet végzi, vagy”

(4) Az R26. 2. § átszámozott (9) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(9) Az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban foglaltakat a vo-
natkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban törté-
nõ csatolásával, az (1) bekezdés f) és a (3) bekezdés
b) pontjában foglaltakat a kérelmezõ nyilatkozatával kell
igazolni.”

38. §

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jár-
mûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet 5/A. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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(A pénzügyi teljesítõképesség abban az esetben megfe-
lelõ, ha a vállalkozás)

„a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának idõ-
pontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázis-
ban;”

39. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Inté-
zetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilván-
tartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet a következõ új 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Az Inytv. 37. § (3) bekezdésének alkalmazása
során aláírási címpéldánynak minõsül a közjegyzõi alá-
írás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, valamint az ügyvéd
által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való
közremûködés során ellenjegyzett aláírás-minta.”

40. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
13. § (7) bekezdés a) pontjában az „aláírási címpéldányát”
szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel el-
látott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (vál-
tozásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során el-
lenjegyzett aláírás-mintáját” szöveg lép.

(2) A dematerializált értékpapír elõállításának és továb-
bításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az
értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfél-
számla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló
284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésé-
ben az „aláírási címpéldánnyal” szövegész helyébe a „köz-
jegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy
ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás-
ban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintá-
val” szöveg lép.

(3) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelé-
sének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet 8. § (4) bekezdés c) pontjában az „eredeti aláírási
címpéldányát vagy annak közjegyzõ által hitelesített má-
solatát” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesí-
téssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegy-
zési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés
során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles
másolatát” szöveg lép.

(4) A számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pont bb) al-

pontjában az „aláírási címpéldánya” szövegrész helyébe
a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya
vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljá-
rásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-
mintája” szöveg lép.

(5) A kettõs felhasználású termékek és technológiák
külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdés
d) pontjában az „aláírási címpéldány” szövegrész helyébe
a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány
vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljá-
rásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-
minta” szöveg lép.

(6) A postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi kö-
vetelményeirõl szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
17. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „aláírási cím-
példánnyal” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy ügyvéd által
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közre-
mûködés során ellenjegyzett aláírás-mintával” szöveg lép.

(7) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végez-
hetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „közjegyzõ által
hitelesített aláírási címpéldányát” szövegrész helyébe
a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát
vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljá-
rásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-
mintáját, illetve annak hiteles másolatát” szöveg lép.

(8) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályai-
ról szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 24. § (2) be-
kezdés a) pontjában az „aláírási címpéldánnyal” szöveg-
rész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldánnyal vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változás-
bejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellen-
jegyzett aláírás-mintával” szöveg lép.

(9) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl
szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú mellék-
let I.2.2. pont c) alpontjában az „az aláírási címpéldány
másolata” szövegrész helyébe az „a közjegyzõi aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbe-
jegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûkö-
dés során ellenjegyzett aláírás-minta, illetve annak hiteles
másolata” szöveg lép.

(10) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtá-
sának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
rendelet 12. § (7) bekezdés c) pontjában az „eredeti aláírási
címpéldányát vagy annak közjegyzõ által hitelesített má-
solatát” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesí-
téssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegy-
zési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés
során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles
másolatát” szöveg, továbbá 2. számú melléklet F. rész
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1. pontjában az „Aláírási címpéldány” szövegrész helyébe
a „Közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány
vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljá-
rásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-
minta” szöveg lép.

(11) A pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektroni-
kus fizetési eszközökrõl szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdésében az „aláírási címpéldánnyal”
szövegész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel el-
látott címpéldánnyal vagy ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során
ellenjegyzett aláírás-mintával” szöveg lép.

(12) A Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet
18. § (4) bekezdés g) pontjában az „aláírási címpéldányát”
szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel el-
látott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (vál-
tozásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során el-
lenjegyzett aláírás-mintáját” szöveg lép.

(13) A vil lamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásá-
ról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 83. § (4) be-
kezdés h) pontjában az „aláírási címpéldánya vagy” szö-
vegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellá-
tott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (válto-
zásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellen-
jegyzett aláírás-mintája, illetve” szöveg lép.

(14) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak
visszavételérõl szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet
8. § (4) bekezdés c) pontjában az „eredeti aláírási címpél-
dányát vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát”
szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel el-
látott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (vál-
tozásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során el-
lenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles másola-
tát” szöveg lép.

(15) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)
Korm. rendelet 142. § (4) bekezdés g) pontjában az „alá-
írási címpéldányát vagy” szövegrész helyébe a „közjegy-
zõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügy-
véd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban
való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, il-
letve” szöveg lép.

41. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba, és 2009. december 31-én hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R5. 6. § (1) bekezdésében az „1. § (8) bekezdése”

szövegrész helyébe az „1. § (10) bekezdése” szöveg, az

„1. § (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. §
(10) bekezdésében” szöveg, a 11. § (1) bekezdésében az
„1. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § (7) bekez-
dése” szöveg,

b) az R6. 6. § (4) bekezdés d) pontjában a „9/A. §
(1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe a „9/A. §
(1) bekezdés k) pontja” szöveg, a 11. § (15) bekezdésében
a „9/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti” szövegrész he-
lyébe a „9/A. § (1) bekezdés a) és k) pontja szerinti” szö-
veg, az „a d) pont kivételével” szövegrész helyébe az „az
a) és k) pont kivételével” szöveg,

c) az R11. 3. § átszámozott (5) bekezdés felvezetõ szö-
vegében a „(3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe
a „(4) bekezdésben foglalt” szöveg,

d) az R20. 5. § átszámozott (8) bekezdésében a „(6) be-
kezdés d) pontjában” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés
d) pontjában” szöveg, az 5. § átszámozott (9) bekezdésé-
ben a „(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(7) bekez-
désben” szöveg, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „5. §
(3) bekezdésének” szövegrész helyébe az „5. § (4) bekez-
dés” szöveg, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában az „5. §
(3)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. §
(4)–(6) bekezdésében” szöveg, a 6. § (1) bekezdés f) pont-
jában az „5. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az
„5. § (7) bekezdésében” szöveg, a 7. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpontjában az „5. § (3)–(5) bekezdésében” szövegrész
helyébe az „5. § (4)–(6) bekezdésében” szöveg, a 7. §
(3) bekezdés a) pontjában az „5. § (6) bekezdésében” szö-
vegrész helyébe az „5. § (7) bekezdésében” szöveg, a 11. §
(1) bekezdés f) pont fb) alpontjában az „5. § (6) bekezdésé-
nek” szövegrész helyébe az „5. § (7) bekezdés” szöveg,

e) az R21. 42. § (2) bekezdésében a „20. § (2)–(5) be-
kezdésében” szövegrész helyébe a „20. § (2)–(6) bekezdé-
sében” szöveg
lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R1. 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
b) az R10. 12. § (7) bekezdés d) pontja,
c) az R16. 6. számú melléklet V. pont 4. alpontja,
d) az R20. 5. § (6) bekezdés a)–b) pontja,
e) az R23. 4. § (6) bekezdés c) pontja, valamint a 4. §

(10) bekezdés b) pontja
hatályát veszti.

(4) Ahol kormányrendelet vagy miniszteri rendelet alá-
írási címpéldány benyújtását írja elõ, e kötelezettség ügy-
véd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban
való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-minta be-
nyújtásával is teljesíthetõ.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye
a „Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására,

2009.” címû pályázat keretében megítélt támogatásokról

Sor-
szám

Pályázó neve Megye
Megítélt

támogatási összeg
(Ft)

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata TO 166 000

2. Gyöngyös Város Önkormányzata HE 307 000

3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata BA 800 000

4. Szigetvár Község Önkormányzata BA 377 000

5. Abaújszántó Város Önkormányzata BAZ 194 000

6. Borsodnádasd Város Önkormányzata BAZ 237 000

7. Bõcs Községi Önkormányzat BAZ 61 000

8. Emõd Község Önkormányzata BAZ 166 000

9. Felsõzsolca Város Önkormányzata BAZ 237 000

10. Hangács Község Önkormányzata BAZ 68 000

11. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata BAZ 800 000

12. Onga Nagyközségi Önkormányzat BAZ 448 000

13. II. Rákóczi Ferenc Általános és Mûvészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár, Buj SZB 96 000

14. Rábapatona Községi Önkormányzat GY 61 000

15. Gyõr Megyei Jogú Város Önkormnyzata GY 800 000

16. Berzence Nagyközség képviselõ-testülete SO 61 000

17. Buzsák Községi Önkormányzat SO 96 000

18. Kehidakustány Községi Önkormányzat ZA 61 000

19. Sármelléki Általános Mûvelõdési Központ ZA 68 000

20. Jászágó Község Önkormányzata JNSZ 89 000

21. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat JNSZ 237 000

22. Karcag Városi Önkormányzat JNSZ 800 000

23. Kisújszállás Város Önkormányzata JNSZ 237 000

24. Kõtelek Községi Önkormányzat JNSZ 112 000

25. Kunhegyes Város Önkormányzata JNSZ 131 000

26. Kunmadaras Nagyközségi Önkormányzat JNSZ 281 000

27. Kunszentmárton Város Önkormányzata JNSZ 96 000

28. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat JNSZ 448 000

29. Örményes Községi Önkormányzat JNSZ 47 000

30. Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat JNSZ 61 000

31. Szajol Községi Önkormányzat JNSZ 96 000

32. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata JNSZ 377 000
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Sor-
szám

Pályázó neve Megye
Megítélt

támogatási összeg
(Ft)

33. Nagyrábé Nagyközségi Önkormányzat HB 237 000

34. Hajdúsámson Város Önkormányzata HB 800 000

35. Kaba Város Önkormányzata HB 553 000

36. Hajdúnánás Városi Önkormányzat HB 166 000

37. Hajdúdorog Városi Önkormányzat HB 202 000

38. Hajdõböszörmény Város Önkormányzat HB 237 000

39. Berettyóújfalu Város Önkormányzata HB 658 000

40. Berekböszörmény Községi Önkormányzat HB 47 000

41. Balmazújváros Város Önkormányzat HB 658 000

42. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata HB 727 000

43. Kunfehértó Községi Önkormányzat BÁCS 96 000

44. Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás BÁCS 43 000

45. Borota Községi Önkormányzat BÁCS 72 000

46. Dunaegyháza Községi Önkormányzat BÁCS 43 000

47. Akasztó Községi Önkormányzat BÁCS 96 000

48. Kalocsa Város Önkormányzata BÁCS 307 000

49. Madaras Község Önkormányzata BÁCS 68 000

50. Baja Város Önkormányzata BÁCS 377 000

51. Alcsútdoboz Település Önkormányzata FE 47 000

52. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata FE 588 000

53. Ercsi Város Önkormányzata FE 61 000

54. Gárdony Város Önkormányzata FE 166 000

55. Kõszárhegy Község Önkormányzata FE 61 000

56. Döge Községi és Iskolai Könyvtár SZB 448 000

57. Máriapócs Város Önkormányzata SZB 448 000

58. Mátészalka Városi Önkormányzat SZB 377 000

59. Méhtelek Községi Önkormányzat SZB 40 000

60. Nagykálló Város Önkormányzata SZB 166 000

61. Tarpa Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZB 448 000

62. Tiszaeszlár Községi Önkormányzat SZB 131 000

63. Tiszavasvári Város Önkormányzata SZB 307 000

64. Újfehértó Város Önkormányzata SZB 377 000

65. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat FE 96 000

66. Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat FE 61 000

67. Pusztavám Községi Önkormányzat FE 42 000

68. Szentes Városi Önkormányzat CSO 727 000
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69. Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata CSO 694 000

70. Makó Város Önkormányzata CSO 377 000

71. Csanádpalota Nagyközségi Önkormányzat CSO 152 000

72. Csongrád Város Önkormányzata CSO 729 000

73. Ács Város Önkormányzata KO 79 000

74. Kömlõd Községi Önkormányzat KO 47 000

75. Berhida Város Önkormányzata VE 61 000

76. Várpalota Város Önkormányzata VE 166 000

77. Békés Város Önkormányzata BE 237 000

78. Vésztõ Város Önkormányzata BE 237 000

79. Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatal BE 96 000

80. Rimóc Község Önkormányzata NO 43 000

81. Diósd Község Önkormányzata PE 96 000

82. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat PE 166 000

83. Erdõkertes Község Önkormányzata PE 166 000

84. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal PE 800 000

85. Gyál Város Önkormányzata PE 800 000

86. Inárcs Község Önkormányzata PE 61 000

87. Polgármesteri Hivatal Kakucs PE 166 000

88. Kerepes Nagyközség Önkormányzata PE 166 000

89. Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala PE 166 000

90. Nagykáta Város Önkormányzata PE 237 000

91. Ráckeve Város Önkormányzata PE 138 000

92. Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal PE 166 000

24 140 000

OKM Közgyûjteményi Fõosztály
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Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleménye

az 1996. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében elõírt kötelezettség alapján

Novák Elõd, a Jobbik Magyarországért OVB delegáltja bejelentésére az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbi-
zottságának 1. sz. eljáró tanácsa 2009. május 19-én megvizsgálta a Magyar Televízió Zrt. 2009. április 28-án sugárzott
Nap-kelte „Kereszttûz” c. mûsorát. Panaszos azt kifogásolta, hogy a mûsorrovatban Horn Gáborral folytatott beszélgetés
során a Kurucinfo.hu hírportálhoz fûzõdõ kapcsolatával foglalkoztak; valótlanul állítva, hogy a panaszos az említett hír-
portál szerkesztõjének vallaná magát, és nem biztosítva lehetõséget az elhangzottakra történõ reagálásra.

A Panaszbizottság eljáró tanácsa – egyhangú döntéssel – helyt adó állásfoglalásában megállapította az 1996. évi I. tör-
vény 4. § (1) bekezdésének megsértését és az Rttv. 50. § (2) bekezdése értelmében kötelezte a mûsorszolgáltatót, hogy
adjon lehetõséget a kifogást tevõnek álláspontja megjelenítésére.

Dr. Gondos Gabriella s. k.,
az 1. sz. eljáró tanács elnöke

Az állásfoglalás ellen a mûsorszolgáltató részérõl benyújtott jogorvoslati kérelemét az Országos Rádió és Televízió Tes-
tület az1300/2009. (VI. 24.) számú határozatával elutasította. A Panaszbizottság állásfoglalását helybenhagyta és a mû-
sorszolgáltatót a kifogást tevõ álláspontjának megjelenítésére kötelezte.

Dr. Majtényi László s. k.,
az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke

A Magyar Televízió Zrt. mûsorszolgáltató 2009. június 11-én a Nap-kelte c. mûsorában fenti kötelezettségének eleget tett.

Ügyiratszám: 23-3-802/2009.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSTERVEZET

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti körzeti rádiós
mûsorszolgáltatási jogosultság hasznosítására

A Pályázati Felhívásban használt kifejezések megegyeznek a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
(a továbbiakban: „Törvény”) 2. §-a, valamint jelen Pályázati Felhívás szerinti meghatározásokkal. A terminológiákat a
törvényi jelentésükkel megegyezõ módon kell értelmezni, különös figyelemmel a „befolyásoló részesedés”, a „közvetett
tulajdon”, valamint a „vállalkozás” fogalmak Törvény szerinti jelentésére.
A Pályázati Felhívás az egyes társaságokkal, azok szervezeteivel, cselekményeivel, dokumentumaival kapcsolatos kife-
jezéseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) szerinti jelentésben használja.
A Pályázati Felhívás az „igazolás” és „valószínûsítés” meghatározásokat az ÁPF 56.4 pontja szerinti értelemben alkal-
mazza.
A Pályázati Felhívás szerinti üzleti és pénzügyi terv elkészítésével és benyújtandó dokumentumaival kapcsolatban a
Pályázati Felhívás a magyar számviteli szabályok szóhasználatát követi.

Értelmezõ rendelkezések:

Ajánlati Kötöttség: a Pályázó Pályázati Ajánlatához való kötöttségét jelenti, a Pályázati Felhívás 2.10. szakasza szerint.

Alaki Érvénytelenség: a Pályázati Ajánlat Alaki Érvénytelenségét jelenti, a Pályázati Felhívás 3.4.1. szakasz határozza
meg. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlatot a Pályázati Felhívás 3.4.1.2., valamint az ÁPF 60.2 pontja alapján a
Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja, az a továbbiakban nem vesz részt a Pályázati Eljárásban.
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Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlat: „Alakilag érvényes az a Pályázati Ajánlat, amely az alaki érvényesség jelen Pályá-
zati Felhívás szerinti feltételeinek mindenben megfelel, és amelyet a Testület Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza szerint
alakilag érvényesként nyilvántartásba vesz.

Aktuális információk: az idõszerû, mindennapi tájékozódást elõsegítõ, közérdeklõdésre számot tartó hírek, adatok,
ismeretek, tájékoztatás.
ÁPF: a Mûvelõdési Közlöny XL. évfolyam 27. szám II. kötetében, az Országos Rádió és Televízió Testület által közétett
Általános Pályázati Feltételek és annak módosításai. (Az ÁPF egységes szerkezetben a Testület honlapján, a
www.ortt.hu oldalon letölthetõ.)

Dtv: a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény.

Érdekelt Pályázó: azt a Pályázót jelenti, aki, amely
a) egy másik Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és/vagy
b) amelyben egy másik Pályázó befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és/vagy
c) amelyben valamely befolyásoló részesedéssel rendelkezõ személy másik Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezik.

Hírmûsor: a Testület önálló hírmûsornak tekinti azokat a közérdeklõdésre számot tartó idõszerû országos és helyi, illet-
ve külföldi eseményekrõl (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid közlésekbõl álló mûsorszámokat, amelyek al-
kalmasak arra, hogy az állampolgárok számára folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a
nemzetközi eseményekben való eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetõvé,
megismerhetõvé, ezáltal megítélhetõvé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat.

Kiíró: az Országos Rádió és Televízió Testület – 1088 Budapest, Reviczky utca 5. – (a továbbiakban: „Testület”).

Kizárás: a Pályázati Felhívás 3.4.2.1–3.4.2.3. pontja szerinti esetekben a Testület kizárja a Pályázati Ajánlatot.

Konzorciumi Pályázati Ajánlat: több vállalkozás együttesen benyújtott Pályázati Ajánlata. A konzorciumi tagok a Pá-
lyázati Ajánlathoz csatolt Konzorciumi Megállapodásban kötelezik magukat arra, hogy a Pályázati Eljárásban való nyer-
tességük esetén e megállapodásban rögzített formájú gazdasági társaságot létrehozzák. A Konzorciumi Tagok kötele-
zettségei a pályázati eljárásban és a szerzõdéskötés során egyetemlegesek.

Központi elem: a központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix
elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik, és csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi
elemként megjelölhetõ akár a mûsorszám címe, a mûsor rövid jellemzésével, akár a mûsorszám típusa, pl. magazinmû-
sor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor stb.

Mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: a mûsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a mûsorszolgáltatást többi mû-
sorszolgáltatástól megkülönböztetõ sajátos arculatának rövid, szöveges összefoglalása.

Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: amennyiben a Pályázó vagy a Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállal-
kozás/személy a Pályázati Ajánlat benyújtásakor már legalább egy éve folyamatosan szolgáltat rádiómûsort.

Pályázati Ajánlat: a Pályázó által a jelen Pályázati Felhívásra benyújtott teljes dokumentációt, ajánlattételt jelenti, amely
egyben nyilatkozat a Pályázati Felhívás feltételrendszerének feltételek nélküli teljes elfogadására.

Pályázati Felhívás: a jelen Pályázati Felhívást jelenti, annak teljes terjedelmével, mellékleteivel, és esetleges
módosításaival együtt.

Pályázó: a Pályázati Ajánlat szerinti Jogosultság tekintetében az Ajánlati Kötöttség idõtartama alatt azt a vállalkozást je-
lenti, amely a Pályázati Felhívásra Pályázati Ajánlatot nyújtott be. Konzorciumi Pályázati Ajánlat esetén Pályázónak te-
kintendõ a Konzorcium és a Konzorciumi Tagok.

Ptk: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényt jelenti.

Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt jelenti.

Újonnan Alakult Vállalkozás: azt a vállalkozást jelenti, amelyik a Pályázati Ajánlat benyújtását megelõzõ 30 napon belül alakult.

Vagylagos Pályázati Ajánlat:
a) az ugyanazon Pályázó által ugyanazon Jogosultságra tett egynél több Ajánlat mindegyikét, és/vagy
b) valamely Érdekelt Pályázó által tett Pályázati Ajánlatot, és/vagy
c) azt a Pályázati Ajánlatot, amely ugyanarra a tényre, vállalásra vagy egyéb körülményre vagylagos ajánlatot tartalmaz.

Visszautasítás: a Pályázati Felhívás 3.4.1.2–3.4.1.3. szakaszai szerinti Alakilag Érvénytelen Ajánlatokat a Testület
hiánypótlásra felhívás nélkül visszautasítja, az a további Pályázati Eljárásban nem vesz részt.
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I. FEJEZET

MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG PÁLYÁZTATÁSA ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖSSZEFOGLALÁSA

1.1. A pályázat tárgya
1.1.1. A Testület a Törvény 41. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatai alapján pályázati felhívást (a további-
akban: „Pályázati Felhívás”) tesz közzé a felhívás 1. számú melléklete szerinti körzeti rádiós mûsorszolgáltatási jogo-
sultságra (a továbbiakban: „Jogosultság”).
1.1.2. A Jogosultság a Dtv. 38. § (2) bekezdésében a rádiómûsorok terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintet-
tel 2014. december 31. napjáig, vagy ugyanezen rendelkezésben rögzített együttes feltételek teljesülésétõl függõ
hosszabb idõtartamra, de legfeljebb 7 évre szólnak. Vételiminõség-javítás esetén a jogosultság a már korábban megszer-
zett és vételiminõség-javítást igénylõ mûsorszolgáltatási jogosultág lejártáig érvényes.
1.1.3. A Mûsorszolgáltatónak a jelen Pályázati Felhívás szerint a Szerzõdésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
mûsorszolgáltatási jogosultságának idõtartama alatt együttmûködik az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfel-
színi rendszerre történõ átállás során felmerülõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása
tekintetében az eljáró szervekkel együttmûködik.
1.1.4. A jelen Pályázati Felhívás tárgyát képezõ Jogosultságok alapján szolgáltatott mûsor terjesztéséhez rendelkezésre
álló, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „NHH”) által kidolgozott és a Testület által jóváhagyott frekvencia-
tervet az 1. számú melléklet tartalmazza. A Jogosultságokkal kapcsolatos, frekvenciákra vonatkozó adatok az NHH-nál
megtekinthetõk.
1.1.5. A pályázat tárgya magában foglalja a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató
mûsorszolgáltatásának vételiminõség-javítását is, a pályázati felhívás 7. számú mellékletében megfogalmazottak
szerint.
A pályázat tárgya ugyanakkor nem foglalja magában a korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszol-
gáltató vételkörzet-bõvítését, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódását.
1.1.6. A Pályázati Felhívásra érvényesen kizárólag közmûsor-szolgáltató jellegû pályázat nyújtható be.
1.1.7. A Törvény 20. §-a alapján kiegészítõ mûsorszolgáltatás végzésére kizárólagosan a mûsorszolgáltató jogosult. A
mûsorszolgáltató értéknövelõ szolgáltatás végzésére jogosult, illetve harmadik személlyel arra szerzõdést köthet. Az ér-
téknövelõ szolgáltatás végzésének tartalmáról, a jogosultság feltételeirõl a Törvény 21. §-a rendelkezik.

1.2. A Pályázati Felhívás Célja
A jelen Pályázati Felhívás alapvetõ célja – a Törvény rendelkezéseivel összhangban – elsõsorban a mûsorszolgáltatási
jogosultság vételkörzetében középhullámú jogosultsággal rendelkezõ mûsorszolgáltatók vételi minõségének javítása. A
pályázat célja másodsorban a budapesti rádiós piac bõvítése, színesítése, a körzeti közmûsor-szolgáltatói rádiós mûsor-
szolgáltatás minõségi jegyeinek javítása, magasabb értékek megjelenítésének elõmozdítása.

1.3. Az irányadó szabályok
1.3.1. A Pályázati Felhívás alapján lebonyolított pályáztatásra a Törvényben és az ÁPF-ben foglaltakat kell alkalmazni.
1.3.2. A Pályázati Felhívásra, valamint a rendelkezései szerint készült dokumentumokra és a Pályázatból eredõ vagy az
azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar jog az irányadó azzal, hogy a Pályázati Felhívásban, a Pályázati Ajánlatban,
valamint a Törvényben nem szereplõ feltételek elbírálásakor a Ptk. szabályai alkalmazandók.

II. FEJEZET

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

2.1. A Pályázati Eljárás
A Pályázati Eljárás a Jogosultságok paramétereinek a Törvény 52. § (6) bekezdése szerinti közszemlére bocsátásától a
Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötéséig, vagy a Pályázati Eljárás Törvény 45. §-a szerinti, Testület által történõ
eredménytelenné nyilvánításáig tart.
A jelen Pályázati Felhívással meghirdetett Pályázati Eljárás az ÁPF 49.1 pontja szerint egyfordulós.
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2.2. Eljárások a benyújtási határidõk elõtt
2.2.1. A Pályázó Pályázati Ajánlatát kizárólag saját ismeretei és döntése alapján teszi meg, jogot vagy igényt a Testület-
tõl kapott információkra vagy azok hiányára nem alapíthat.
2.2.2. Az ÁPF 41. pontja alapján a Pályázati Felhívás Tervezetének közzétételétõl számított 15 napon belül a Pályázati
Feltételekre bárki írásban észrevételeket, kérdéseket intézhet a Testülethez. A Testület az ily módon feltett kérdésre a Pá-
lyázati Felhívás Tervezetének nyilvános meghallgatását követõen írásban válaszol.
2.2.3. A Testület nem ad választ valamely Jogosultság gyakorlásának gazdaságosságáról, a Jogosultság gyakorlásával
kapcsolatos egyes felelõsségi kérdésekrõl, a Törvény vagy más jogszabály vagy az ÁPF tartalmáról vagy értelmezésérõl,
vagy a Jogosultság gyakorlásához egyébként szükséges engedélyekrõl.
2.2.4. A Testület 2.2.2. szakasz szerinti válasza nem minõsül a Pályázati Felhívás módosításának.

2.3. A Pályázati Felhívás
A Testület az 1. számú mellékletben feltüntetett Jogosultság vonatkozásában a jelen Pályázati Felhívásban hirdet pályá-
zatot. A Pályázat során az egyes eljárási cselekmények határidejére és határnapjára az 5.2. szakasz elõírásai irányadóak.

2.4. A Pályázati Felhívás módosítása, felfüggesztése
2.4.1. A Testület az ÁPF 47. és 48. pontja alapján jogosult a Pályázati Felhívás módosítására. Döntését köteles a Pályáza-
ti Felhívás közzétételével azonos módon meghirdetni, valamint megindokolni.
2.4.2. Ha a Testület a Pályázati Felhívását módosítja, köteles a Pályázat benyújtásának határidejét méltányos módon
meghosszabbítani. A további pályázati határidõk is e módosításnak megfelelõen változnak meg.
2.4.3. A Testület a Pályázati Eljárás folyamán a Pályázó tudomására hozott feltételeket egy alkalommal megváltoztathat-
ja úgy, hogy az egyes Pályázók javára ne jelentsen elõnyt.
2.4.4. A Pályázatok leadására nyitva álló határidõt csak egy ízben lehet meghosszabbítani. A Pályázat leadásának határ-
ideje legkésõbb az eredeti határidõt megelõzõ 15. napon – a Testület által hozzá fûzött indokolással – módosítható.
2.4.5. A Testület a Pályázati Eljárás megindítását követõen nem változtathatja meg a Pályázati Felhívás 3.4.3. szakasz
szabályait.
2.4.6. A Testület a pályáztatást egy alkalommal legfeljebb 90 napra jogosult felfüggeszteni. A Testület a felfüggesztésrõl
szóló – indokolással ellátott – döntését, a felfüggesztés idõtartamának pontos megjelölésével, a Közlönyben és két orszá-
gos napilapban teszi közzé. A Pályázati Felhívásban meghatározott és még le nem járt határidõk a felfüggesztés
idõtartamával meghosszabbodnak.

2.5. A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tervezete
A Jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Szerzõdésnek, illetve vételi minõség javítására irányuló Pályázati Aján-
lat esetén a Szerzõdésmódosításnak a 2. és 2/A számú melléklet szerinti tervezete a jelen Pályázati Felhívás része. A Pá-
lyázni kívánók és Pályázók a Szerzõdés tervezetére észrevételt vagy módosítási indítványt nem tehetnek. A Jogosultság-
ra vonatkozó Szerzõdés végleges szövege a Szerzõdés tervezetének az abban tett lábjegyzetek szerint véglegesített
szövege.

2.6. A Pályázó
2.6.1. Érvényes pályázati ajánlatot az a vállalkozás nyújthat be, akit a Törvény rendelkezései 85–88. §-aiban, 35.§ (1)
bekezdés a)–b) pontjaiban és 35. § (2) bekezdésben, a VIII. fejezetben, az ÁPF 2. címben, valamint a Pályázati Felhívás
rendelkezései nem zárnak ki a Jogosultság megszerzésébõl, illetve aki az ÁPF pályázóra vonatkozó elõírásainak megfe-
lel. Ha a Pályázó az említett rendelkezésekbe ütközik, a Testület Pályázati Ajánlatát Alakilag Érvénytelennek minõsíti és
visszautasítja.
2.6.2. A Pályázó tulajdonosainak (részvényeseinek, tagjainak stb.) személye – halál esetét kivéve –, a Pályázati Eljárás
teljes idõtartama alatt nem változhat. Amennyiben a Pályázó tulajdonosainak személye a Pályázati Eljárás alatt ennek el-
lenére megváltozik, a Testület a Pályázati Ajánlatot Alakilag Érvénytelennek minõsíti és azt visszautasítja.
2.6.3. Az ÁPF 25. pont alapján – az ÁPF 37. pontra is figyelemmel – Alakilag Érvénytelen annak a Pályázónak az ajánla-
ta, aki a Pályázat benyújtásakor, elbírálásakor, a szerzõdéskötéskor vagy ezen idõpontok közötti idõtartamban bármikor
a Törvény, az ÁPF, valamint a Pályázati Felhívás feltételeinek nem felel meg. Ez esetben a Testület a Pályázó ajánlatát
visszautasítja, illetve a Szerzõdés megkötését megtagadja.
2.6.4. Több személy (szervezet) együtt is nyújthat be ajánlatot, amelynek meg kell felelnie a konkrét pályázathoz jogsza-
bályokban elõírt formáknak. Ezek a pályázók konzorciumot alkotnak. A konzorciumban a pályázók kötelezettségei a pá-
lyázati eljárásban és a szerzõdéskötés során egyetemlegesek. Ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött konzorciumi
megállapodást, valamint a társasági szerzõdés tervezetet. A Törvénynek az összeférhetetlenséggel és tulajdoni
korlátozásokkal kapcsolatos elõírásait valamennyi konzorciumi tagra alkalmazni kell.
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Abban az esetben ahol a Pályázati Felhívás a Pályázóra vonatkozólag fogalmaz meg kötelezettséget, az a konzorciumi
formában Pályázati Ajánlatot benyújtó Pályázó esetében valamennyi konzorciumi tagra vonatkozik.
2.6.5. Vételiminõség-javítás céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot a 7. számú mel-
lékletben meghatározott feltételekkel nyújthat be.

2.7. A Pályázati Díj
2.7.1. A Pályázó Pályázati Díjat tartozik fizetni. A Pályázati Díj az Ajánlati Kötöttség biztosítására is szolgál [Törvény
95. § (9) bek., ÁPF 56.4.6.].
2.7.2. A Pályázati Díj a 2.11.2.2. szakasz szerinti minimális mûsorszolgáltatási díj 5%-a+áfa.
2.7.3. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó helyett harmadik fél nem teljesítheti.
2.7.4. A Pályázó a Pályázati Díj megfizetésekor köteles megjelölni, hogy a Pályázati Díj melyik Jogosultságra vonatko-
zik. Amennyiben ugyanazon Pályázó több Jogosultságra Pályázati Ajánlatot nyújt be, a Pályázó köteles külön-külön
mindkét Pályázati Díjat megfizetni annak megjelölésével, hogy az egyes Pályázati Díjak melyik Jogosultságra
vonatkoznak.
2.7.5. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó kizárólag a teljes összegnek a Testület a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01400843 számú számlájára, forintban történõ átutalásával teljesítheti.
2.7.6. A Pályázati Díj megfizetését a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig kell teljesíteni. Az ÁPF 56.4.6.
pontja alapján a Pályázati Díj megfizetése akkor és azon idõpontban minõsül teljesítettnek, amikor a Pályázati Díj teljes
összege a 2.7.5. szakasz szerinti bankszámlán jóváírásra került. A Pályázati Díj után kamat nem jár. A pályázati díj meg-
fizetését követõ 8 napon belül a Testület a befizetésrõl a Pályázónak számlát küld.
2.7.7. A Pályázati Díj befizetésérõl szóló banki igazolást a Pályázó köteles a Pályázatához mellékelni. Alakilag Érvény-
telennek minõsül a Pályázati Ajánlat, ha a Pályázó az átutalásról szóló átutalási megbízást nem csatolta az ajánlatához.
2.7.8. A Törvény 99. § (4) bekezdése szerint a Pályázati Díj jelen szakasz szerinti meg nem fizetése a Pályázati Ajánlat
Alaki Érvénytelenségét és Testület általi visszautasítását eredményezi.
2.7.9. A Pályázati Díj a Törvény 95. § (9) bekezdésében foglaltak szerint jár vissza.
2.7.10. A Pályázati Díj 80%-a a Testület döntését követõ 30 napon belül visszajár a Pályázónak, ha a Testület a pályázati
eljárást a Törvény 46. § szerint eredménytelennek nyilvánítja.
2.7.11. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Testület döntését, illetve a Pályázó vonatkozó nyilatkozatának kézhez-
vételét követõ 30 napon belül visszajár, ha a Pályázó a Pályázati Díj befizetését követõen nem nyújt be Pályázati
Ajánlatot.
2.7.12. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Pályázónak visszajár, amennyiben a Pályázó benyújtott Pályázati Aján-
latát a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig az ÁPF 11. pontja alapján visszavonja.
2.7.13. A Pályázó a Pályázati Díj teljes összegét elveszti, ha Pályázati Ajánlatát a 2.8.3.2. szakasz szerint visszavonja,
valamint ha a Szerzõdést a 4.1.5. szakasz szerint nem köti meg.
2.7.14. A Pályázó nyertessége esetén (a közmûsor-szolgáltató jellegre tekintettel) a Pályázati Díj 80%-a az óvadéki
összegbe beszámít, bankgarancia esetén visszajár.

2.8. A Pályázati Ajánlat
2.8.1. Egy Jogosultságra egy Pályázó csak egy Pályázati Ajánlatot nyújthat be. Amennyiben egy Pályázó egy Jogosult-
ságra több Pályázati Ajánlatot nyújt be, mindegyik Pályázati Ajánlata Alakilag Érvénytelennek minõsül, és a Testület azt
visszautasítja.
2.8.2. A Vagylagos Pályázati Ajánlat Alakilag Érvénytelen.
2.8.3. Amennyiben egy Pályázó olyan – a Törvény hatálya alá tartozó – Jogosultsággal rendelkezik, amely kizárja a Pá-
lyázati Felhívásban meghirdetett Jogosultság elnyerését, Pályázati Ajánlatot abban az esetben nyújthat be, ha ajánlata ré-
szeként joghatályos nyilatkozatában kijelenti, hogy nyertessé nyilvánítása esetén a Szerzõdés megkötésének idõpontjá-
tól – a Pályázati Felhívásban szereplõ Jogosultságok jelenlegi Jogosultjának nyertessége kivételével – a már meglévõ
Mûsorszolgáltatási Jogosultságáról visszavonhatatlanul, minden további feltétel és igény nélkül lemond, illetve a Testü-
lethez benyújtott Szerzõdés megkötésére vonatkozó már meglévõ igényét feltétel nélkül visszavonja, vagy
kötelezettséget vállal arra, hogy a Testülettel meglévõ Szerzõdését közös megegyezéssel megszünteti.
2.8.4. A Pályázati Ajánlat úgy minõsül, mintha azt a Pályázó a 2. számú melléklet szerinti Mûsorszolgáltatási Szerzõdés,
illetve a vételi minõség javítására benyújtott pályázat esetén a Felhívás 2/A számú melléklete szerinti Szerzõdésmódosí-
tás szövegére tette volna.
2.8.5. Ha a pályázati példányok között eltérés adódik, az Eredeti példány tartalma az irányadó az érvényesség vizsgálata,
valamint az ajánlatok értékelése és elbírálása során.
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2.9. A Pályázati Ajánlat nyilvánossága
2.9.1. A Testület a Pályázattal és a Pályázati Ajánlatokkal kapcsolatos adatokat a Törvény 96. § (4) bekezdése és 97. §-a
szerint hozza nyilvánosságra.
2.9.2. A Pályázó a Pályázati Ajánlat benyújtásának tényével a Törvény 96. § (4) bekezdésének rendelkezéseit magára
nézve is kötelezõnek ismeri el.

2.10. Ajánlati Kötöttség
2.10.1. A Pályázó Pályázati Ajánlatához a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártától a 2.10.2–2.10.5. szaka-
szok szerint kötve van (ÁPF 11.).
2.10.2. A Testület döntése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik, ha
2.10.2.1. a Pályázót a Testület a Pályázatból a 3.4.2. szakasz szerint kizárja, az ilyen döntés napján; vagy
2.10.2.2. a Pályázó Pályázati Ajánlatát a Testület Alakilag érvénytelennek nyilvánítja, az ilyen döntés napján.
2.10.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik:
2.10.3.1. ha a Testület a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy ha a Testület nem a Pályázót nyilvánította a Pá-
lyázat nyertesévé vagy második helyezettjévé, vagy
2.10.3.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerzõdést megkötik, a szerzõdéskötés napján; vagy
2.10.3.3. ha a Testület a 3.4.4. szakasz alapján a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy a Szerzõdést a második
helyezettel köti meg, az errõl szóló döntés napján.
2.10.3.4. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik:
2.10.3.4.1. ha a Testület és a második helyezett Pályázó a mûsorszolgáltatási szerzõdést megkötik a szerzõdéskötés
napján; vagy
2.10.3.4.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerzõdést megkötik.
2.10.4. Amennyiben a Szerzõdés valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának idõpontjától számított 60 nap elteltével
nem jön létre, úgy a nyertes és a második helyezett Pályázó Pályázati Ajánlatát – az Ajánlati Kötöttség visszavonásához
fûzõdõ joghátrányok beállta nélkül - a Testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával visszavonhatja. Ebben az esetben a
Pályázó Ajánlati Kötöttsége e nyilatkozat Testület általi kézhezvétele napján megszûnik, és ugyanezen idõponttól a Tes-
tület a visszavont Pályázati Ajánlatot nem veszi figyelembe. Az elõbbiekkel összefüggésben azonban mind a nyertes,
mind a második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának
idõpontjától számított 120 nap elteltével.
2.10.5. Az Ajánlati Kötöttség a fenti megszûnési idõpontok közül az adott esetre vonatkozó korábbi idõpontban szûnik
meg.

2.11. A Pályázati Ajánlat tartalma
A Pályázó a 2.11.1–2.11.8. szerint megadott szerkezetben és sorrendben köteles Ajánlatát összeállítani.

2.11.1. Alapvetõ adatok
A Pályázó a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerint köteles megadni a tervezett mûsorszolgáltatás és a Pályázó
alapvetõ adatait [Törvény 96. § (1) bek. e) pont].

2.11.2. A Mûsorszolgáltatási Díj és a Mûsorszolgáltatási Díjajánlat
2.11.2.1. Tekintettel arra, hogy pályázati ajánlat érvényesen csak közmûsor-szolgáltatói formában nyújtható be, a pályá-
zó a mûsorszolgáltatási díj éves mértékére érvényesen nem tehet ajánlatot.

2.11.3. Mûszaki feltételek
2.11.3.1. A Pályázó köteles a mûsorszolgáltatás mûszaki feltételeire vonatkozó mindazon adatot igazolni vagy valószí-
nûsíteni, amelyek alátámasztják azt, és egyben feltételei annak, hogy a Pályázó a Pályázati Ajánlata szerinti Jogosultság
mûsorszolgáltatását annak teljes idõtartama alatt magas színvonalon fenn tudja tartani [ÁPF 56.4.1 a) pont].
2.11.3.2. A pályázó köteles ismertetni a tervezett mûsorszolgáltatás rendszertechnikai tervét és rövid mûszaki koncepci-
óját. Köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy a mûszaki felszerelése megfelel a hazai vagy a nemzetközi szabványoknak.
2.11.3.3. A pályázó köteles ismertetni és megadni a mûsor készítéséhez felhasználni kívánt mûszaki berendezéseket,
azok alapvetõ mûszaki jellemzõit. Ezen belül külön kell bemutatni az alapvetõ stúdióberendezések, a helyszíni mûsorké-
szítés, valamint a helyszínek és a stúdió közötti átviteli eszközök típusjellemzõit.
2.11.3.4. Ha a pályázó maga kívánja a mûsort szétosztani, illetve maga végzi a mûsorszórást, akkor a szétosztáshoz, illet-
ve a szóráshoz szükséges berendezések típusleírását, alapvetõ mûszaki jellemzõit is ismertetnie kell.
2.11.3.5. Vételiminõség-javítás esetén a pályázónak kizárólag a vételiminõség-javítás megvalósítására vonatkozó mû-
szaki tervet és koncepciót kell benyújtania.
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2.11.4. A mûsorszolgáltatás mûsorideje és mûsorterve
2.11.4.1. Pályázati ajánlat érvényesen kizárólag 24 órás mûsoridõre tehetõ.
2.11.4.2. A Testület a Pályázó által benyújtott mûsorterv alapján tájékozódni kíván arról, hogy a tervezett mûsorszolgál-
tatás alkalmas-e a Pályázati Felhívás 1.2. szakaszában meghatározott Pályázati Cél elérésére.
A Pályázó Pályázati Ajánlatában köteles kitérni arra, hogy a tervezett mûsorszolgáltatása hogyan, és a mûsorterv mely
mûsorszámaival valósítja meg és szolgálja a Pályázati Felhívás 1.2. szakasza szerint meghatározott célját.
2.11.4.3. A Pályázó a mûsortervet oly módon köteles kialakítani, hogy azokon keresztül a Pályázat 1.2. pontjában meg-
határozott Pályázati Cél érvényesülhessen.
2.11.4.4. A Pályázó Pályázati Ajánlatában a 2.11.4.1. szakasszal összefüggésben köteles bemutatni az Ajánlata szerinti
Jogosultság mûsorszolgáltatására vonatkozó tervezett mûsorkoncepciót, mûsorterve elveit.
2.11.4.5. A Pályázatnak a 3. számú melléklet szerint megadott szerkezetben tartalmaznia kell a szolgáltatni kívánt mûsor
fõ jellemzõit. A Pályázó ezen kívül köteles bemutatni a mûsorszerkezetét és a részletes mûsortervét [Törvény 96. §
(1) bek. f) pont].
2.11.4.6. A Pályázó köteles ismertetni az egyes mûsorszámok rövid jellemzését.
2.11.4.7. A Pályázó által a mûsorterv bemutatásánál megadott napi, heti adatoknak egymással összhangban kell állniuk.
2.11.4.8. Vételiminõség-javítás esetén a pályázati ajánlat úgy minõsül, hogy azt a pályázó az eredeti, vételiminõség-javí-
tást igénylõ jogosultságának hatályos mûsortervével és az abban lévõ, ahhoz kapcsolódó hatályos és érvényes dokumen-
tumokkal, nyilatkozatokkal nyújtja be. Ennek megfelelõen, vételiminõség-javítás esetén nem lehet érvényesen új, az
eredeti jogosultság mûsortervétõl eltérõ mûsortervet benyújtani.
2.11.4.9. Amennyiben a Pályázó eredeti, vételiminõség-javítást igénylõ jogosultságának hatályos mûsorterve nem tartal-
maz valamely, jelen pályázati felhívás szerint a pályázati ajánlat értékeléséhez szükséges adatot, a Pályázó e tekintetben
köteles az eredeti mûsortervvel összhangban lévõ adatok vonatkozásában nyilatkozatot tenni.

2.11.5. Mûsorszolgáltatási Tapasztalat
A Pályázó köteles a mûsorszolgáltatásban szerzett tapasztalatának értékeléséhez minden, az elbírálás segítéséhez általa
szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni.

2.11.6. Az üzleti és pénzügyi terv
2.11.6.1. A Testület – elsõsorban a 6. számú mellékletben szereplõ táblázat alapján – tájékozódni kíván arról, hogy a pá-
lyázó hogyan kívánja a mûsorszolgáltatást mûködtetni, meg kíván gyõzõdni arról, hogy a pályázónak az ilyen mûködte-
tésre vonatkozó üzleti, pénzügyi és finanszírozási feltételezései alkalmasak a kívánt cél elérésére. A pályázónak az ÁPF
56.4.3 pontja figyelembevételével összeállított üzleti és pénzügyi tervvel kell valószínûsítenie, hogy a mûsorszolgáltatás
megkezdésének gazdasági és pénzügyi feltételei megvannak. Az ÁPF 56.4.3 pont harmadik bekezdése alapján jelen
pályázati felhívásban üzleti, pénzügyi terven a 2.11.6 pont alattiakat kell érteni.
Vételiminõség-javítás esetén, a vételiminõség-javítás technikai megvalósítására vonatkozó üzleti és pénzügyi tervet kell
benyújtani.
2.11.6.2. Az üzleti és pénzügyi terv tartalma
Üzleti és pénzügyi terve szerves részeként minden pályázó köteles kiegészítõ információ formájában ismertetni üzleti
modelljét és az annak alapjául szolgáló feltételezéseket. Pénzügyi elõrejelzései benyújtásakor a pályázó sorolja fel
összes olyan feltételezését, amelyet üzleti terve elkészítéséhez felhasznált.
A Testület elfogadja, hogy a jövõbeli piaci feltételezésekre vonatkozóan az egyes pályázók különbözõ feltételezésekbõl
indulnak ki, azonban a Testület szeretné megítélni azt, hogy a pályázó alaposan megfontolta saját feltételezéseit, azok
összhangban vannak saját bevételi és költség-elõirányzataival, és általában hitelesek a piaci helyzetrõl és viselkedésrõl
rendelkezésre álló információk alapján. Ha a pályázó kereskedelmi ügynökségektõl, tanácsadóktól stb. szerzett be
információkat, nevezze meg forrásait.
Az üzleti és pénzügyi tervvel kapcsolatban benyújtandó dokumentumok listáját a 2.11.6.3. pont szerinti szakaszok
tartalmazzák.
2.11.6.3. Az üzleti és pénzügyi terv részletezése
Az üzleti és pénzügyi tervben a pályázónak különösen a következõ tételeket kell bemutatnia:
2.11.6.3.1. Összefoglaló: A pályázó foglalja össze üzleti és pénzügyi terve lényegét.
2.11.6.3.2. Stratégia és üzletpolitikai megfontolások: A pályázó ismertesse üzleti és pénzügyi terve stratégiáját és üzlet-
politikai megfontolásait.
2.11.6.3.3. Eredménykimutatás-tervek és az eredménykimutatás-tervekhez kapcsolódó feltételezések.
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2.11.6.3.4. Beruházások: A pályázó részletesen ismertesse az összes beruházást, beleértve az esetleges adóberendezése-
ket, a mûsorelosztó rendszereket, a stúdióberendezéseket, a jármûveket, valamint a saját elõállítású és vásárolt, a mérleg-
ben aktivált egyéb tárgyi és immateriális eszközöket stb. A fenti tételeket ésszerû részletezésben, bekerülési értéküket és
a beruházás ütemezését feltüntetve kell megadni.
2.11.6.3.5. Historikus pénzügyi adatok:
A pályázó köteles mérlegeit, eredménykimutatásait és az ezekhez csatlakozó kiegészítõ mellékleteit (együttesen „éves
pénzügyi beszámoló”, illetve „évközi pénzügyi beszámoló”) a könyvvizsgálói jelentéssel (amennyiben ennek elkészíté-
sét más jogszabály elõírja) együtt benyújtani a célból, hogy a Testület megismerje a pályázó pénzügyi, vagyoni és
jövedelmi helyzetét. (ÁPF 56.4.3 pont 1. bek.)
2.11.6.3.6. Finanszírozási struktúra: A pályázó tételesen mutassa be az általa vállalni tervezett finanszírozási megoldáso-
kat, amelyekkel üzleti és pénzügyi terve feltételezéseinek teljesülését valószínûsíteni tudja (pl. tõke, tõkeemelés, hitel,
garanciavállalás, tulajdonosi finanszírozás stb.), és jelezze, hogy az egyes finanszírozási megoldásokat mely mellékle-
tekben hol tünteti fel [ÁPF 56.4.3 g) pont].

2.11.7. A mûködési költségek biztosítása
2.11.7.1. A Pályázó köteles igazolni, hogy a mûsorszolgáltatáshoz szükséges mûködési költségek meghatározott össze-
ge a rendelkezésére áll [Törvény 91. § (3) bek. b) pont, 96. § (1) bek. i) pont, ÁPF 56.4.4]. Ennek keretében bankigazo-
lással bizonyítania kell, hogy a mûködés elsõ három hónapjára szükséges forrásokat – reklámbevétel nélkül – elkülöní-
tett bankszámlán a pályázati ajánlat benyújtását megelõzõen elhelyezte.
2.11.7.2. A háromhavi mûködési költség kiszámításánál az üzleti-pénzügyi terv szerinti, abból levezethetõ, a mûködés
elsõ egész évére számított költség negyedét kell figyelembe venni. A Testület elfogad minden olyan bankszámlán elhe-
lyezett összegrõl becsatolt bankigazolást, amelybõl kétséget kizáróan kiderül, hogy az adott összeg, egy – a pályázati fel-
hívásban meghatározott – speciális célra való felhasználásra szól. Vételiminõség-javítás esetén, a vételiminõség-javítás-
sal érintett mûködési költségek tekintetében kell igazolni a mûködés elsõ három hónapjára szükséges források
rendelkezésre állását.

2.12. A közmûsor-szolgáltatási jogosultságra vonatkozó különös pályázati feltételek
2.12.1. Nem nyerhet el közmûsor-szolgáltatási jogosultságot az a Pályázó, aki az ORTT felé tartozással rendelkezik.
2.12.2. A közmûsor-szolgáltatási jogosultság elnyerésére irányuló Pályázati Ajánlathoz csatolni kell: 2.12.2.1. a Pályázó
nyilatkozatát arról, hogy a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó törvényi, valamint a Pályázati Felhívásban foglalt
kötelezettségeket ismeri és vállalja;
2.12.2.1. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
szolgáltat;
2.12.2.2. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy legalább heti 14 óra saját készítésû mûsort szolgáltat;
2.12.2.3. a Törvénynek, valamint a Pályázati Felhívás 2.12.3. pontjának megfelelõ Mûsorszolgáltatási Szabályzatot.
2.12.3. A Pályázó Mûsorszolgáltatási Szabályzatának tartalmaznia kell a részletes mûsorstruktúrát, megjelölve, hogy
melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumának. Amennyi-
ben a képújságban szereplõ elemek is közszolgálati mûsorszámként szerepelnek, akkor a képújságot elemeire bontva, az
azon belüli közszolgálati mûsorszámokat, tartalmakat százalékosan fel kell tüntetni.
2.12.4. Ha az értékelés során a Testület döntése szerint a pályázati ajánlat a Törvény és a Pályázati Felhívás alapján nem
felel meg a közmûsor-szolgáltatás feltételeinek, a pályázati ajánlat érvénytelen, és azt a Testület visszautasítja.

2.13. A földfelszíni mûsorszóró rendszer révén végzett mûsorszolgáltatás vételi minõsége javításának különös pá-
lyázati feltételeirõl
2.13.1. Az ORTT 1689/2004. (XI. 23.) számú döntésével elfogadott, a földfelszíni mûsorszóró rendszer révén végzett
mûsorszolgáltatás vételi minõségének javításáról és az ahhoz kapcsolódó eljárásról szóló közleményét (l.: egységes
szerkezetben a pályázati felhívás 7. számú mellékletében) e fejezet vonatkozásában a pályázatra az alábbi módosítással
irányadó szabálynak kell tekinteni.
2.13.2. A pályázó akkor nyújthat be érvényesen vételiminõség-javításra irányuló ajánlatot,
amennyiben
1. közmûsor-szolgáltatói jogosultsággal rendelkezik, és
2. a pályázati felhívás 1. számú mellékletében megjelölt vételkörzetben már mûsorszolgáltatási jogosultsággal, de az
NHH által kiállított és az ORTT részére megküldött mûszaki adatokkal alátámasztottan, nem megfelelõ minõségû vételi
lehetõséggel rendelkezik, valamint
3. a határozatban a vételiminõség-javítással kapcsolatosan meghatározott kritériumoknak megfelel, és
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4. a pályázati ajánlathoz kötelezõen csatolandó dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a kérdéses és jelen pályázati fel-
hívás 7. számú mellékletét képezõ határozat tartalmát ismeri és elfogadja, valamint
5. nyertessége esetén a szükséges, jelen pályázati felhívás 2/A mellékleteként szereplõ szerzõdésmódosításhoz
hozzájárul.
2.13.3. A vételiminõség-javításra vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a 2.13.2. pontban megjelölt és a pá-
lyázati felhívás 7. számú mellékleteként csatolt ORTT határozat által megkívánt nyilatkozatokat, megjelöléseket és
dokumentumokat.
2.13.4. A vételiminõség-javításra vonatkozó pályázati ajánlatnak a 2.13.2. pontban megjelölt és a pályázati felhívás
7. számú melléklete szerinti ORTT határozaton kívül, a pályázati felhívás minden olyan pontjának meg kell felelnie,
amely jellegébõl következõen a vételiminõség-javítással pályázó ajánlatnak tartalmaznia kell.
2.13.5. A vételiminõség-javítással nem jön létre új jogosultság. A javított vételi minõségû jogosultság érvényességi ideje
nem változik. A vételiminõség-javítással nyertessé nyilvánított mûsorszolgáltatónak a javított minõségi vételû vételkör-
zetben is a korábban szerzett, eredeti jogosultságon hatályos mûsorterv szerinti mûsort kell sugároznia.
2.13.6. Amennyiben a pályázati ajánlat vételiminõség-javításra irányul és a Testület döntése szerint a vételiminõség-ja-
vítás feltételeinek nem felel meg az értékelés során, a pályázati ajánlat érvénytelen, és azt a Testület visszautasítja.
2.13.7. A pályázó a vételiminõség-javításra irányuló mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatban a jelen fejezet-
ben, illetve a pályázati felhívás 7. számú mellékleteként csatolt határozatban megjelölt valamennyi dokumentumot, kö-
telezõ erejû nyilatkozatot különálló mellékletként köteles csatolni.

III. FEJEZET

A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA

3.1. A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje és módja
A Pályázati Ajánlatokat a Testület a benyújtási határidõ lejártát követõ hatvan (60) napon belül a Törvény 46. § szerint
rögzített módon bírálja el. A Pályázati Ajánlatok elbírálásában az ÁPF 63.3 szakasza szerinti személy nem közremûköd-
het. A Pályázati Ajánlatok elbírálását követõen a Testület a Pályázati Ajánlatok közötti választással dönt a pályázat
nyertesérõl.

3.2. Felvilágosítás kérése
A Testület a pályázóktól az esélyegyenlõség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy a pá-
lyázatok értékelése, összehasonlítása jobban elvégezhetõ legyen.
A Testület kérdéseit és az azokra adott választ írásban kell rögzíteni. A felvilágosítás nem eredményezheti az ajánlatban
megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

3.3. Hiánypótlás
A Testület írásban hiánypótlásra szólítja fel azt a pályázót, amelynek Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlata nem felel
meg maradéktalanul a Pályázati Felhívás valamennyi feltételének, egyidejûleg megjelölve a hiánypótlás szempontjait és
módjait. Valamely hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumnak – értelemszerûen – a Pályázati Ajánlat eredeti
benyújtási határideje napján fennálló adatokra, tényekre, körülményekre, vállalásokra stb. kell vonatkoznia. A Pályázó a
hiánypótlással érintett valamennyi dokumentumot az értesítés kézhezvételének napjától számított 15 napon belül tarto-
zik benyújtani. A határidõ jogvesztõ, elmulasztása esetén a Testület a Pályázati Ajánlatot visszautasítja. Nincs helye
hiánypótlásnak a 3.4.1.1. a)–d) pontok és a 3.4.3.1.1–3.4.3.1.5. szakaszok alá tartozó adatok tekintetében.

3.4. A Pályázati Ajánlat értékelése
3.4.1. A Pályázati Ajánlat Alaki Érvényessége
A Pályázati Ajánlatok értékelése során a Testület elõször azok Alaki Érvényességét vizsgálja.
3.4.1.1. Alakilag Érvénytelen a Pályázati Ajánlat, ha
a) az Ajánlatot a Pályázati Felhívásban meghatározott, illetve meghosszabbított határidõ után, vagy nem a megjelölt he-
lyen és nem az elõírt csomagolásban nyújtották be (ez alól kivétel, ha a Pályázati Ajánlat eredeti példányát tartalmazó
csomagban nem került elhelyezésre az elektronikus formájú pályázati ajánlat),
b) A Pályázó a Pályázati Felhívás 2.6.1–2.6.3. szakaszai szerinti Pályázati Ajánlatot nyújtott be,
c) a Pályázó a Pályázati Díjra vonatkozó, a Pályázati Ajánlat 2.7.4–2.7.8. szakaszai szerinti elvárásokat, feltételeket nem
teljesítette, vagy nem megfelelõen teljesítette,

4076 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 27. szám



d) a Pályázó a Pályázati Felhívás 2.8.1–2.8.5. szakaszai szerinti elvárásokat, feltételeket nem, vagy nem megfelelõen tel-
jesítette,
e) a Pályázati Ajánlatot nem 24 órás mûsorszolgáltatásra nyújtották be,
f) a Pályázati Ajánlata nem felel meg a 2.12. pont szerint a közmûsor-szolgáltatás feltételeinek,
g) a Pályázati Ajánlata nem felel meg a 2.13. pont és a 7. számú melléklet szerinti vételi minõség javítás feltételeinek
amennyiben a Pályázati Ajánlatot vételi minõség javítására nyújtották be;
3.4.1.2. A 3.4.1.1. a)–d) szakaszok esetében hiánypótlásnak helye nincs. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlatokat
a Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlat a továbbiakban
nem vesz részt a Pályázati Eljárásban.
3.4.1.3. Az Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlatokat a Testület nyilvántartásba veszi, és errõl a Pályázati Ajánlat benyúj-
tóját 5 munkanapon belül értesíti.

3.4.2. Kizárás
3.4.2.1. A Testület az ÁPF 64. pontja alapján kizárja annak a Pályázónak a Pályázatát, akinek a cselekménye a pályázta-
tás tisztaságát vagy az ahhoz fûzõdõ érdeket a Testület megítélése szerint súlyosan sérti.
3.4.2.2. A Testület a 3.4.2.1. pont alapján kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelynek üzleti pénzügyi terve a Tes-
tület megítélése szerint a piaci körülményekre vonatkozóan helytelen, nem megalapozott feltételezésekbõl indul ki, illet-
ve amelynek üzleti és pénzügyit terve nincs összhangban saját bevételi és költség elõirányzataival.
3.4.2.3. Amennyiben az Alakilag Érvényes pályázati ajánlat vagy annak egyes elemei oly mértékben hiányosak, hogy az
gátolja a Pályázati Ajánlatok összehasonlíthatóságát, illetve elbírálhatóságát, a Testület az Ajánlatot kizárja. Ilyen kizá-
rásra csak akkor kerülhet sor, ha a Testület azt megelõzõen a Pályázót az adott témakörben hiánypótlásra vagy a Pályáza-
ti Ajánlat értelmezésével kapcsolatban felvilágosításra szólította fel.
3.4.2.4. A Testület a 3.4.2.1–3.4.2.2. szakasz szerint Kizárt Pályázati Ajánlatokat indokolással ellátott határozatával
visszautasítja, és azt az összes Pályázónak megküldi. A Kizárt Pályázati Ajánlat a továbbiakban nem vesz részt a
Pályázati Eljárásban.

3.4.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése
3.4.3.1. Az Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlatok értékelése az ÁPF 65.1. pont 1. bekezdése szerint, az alábbi módon
történik:
3.4.3.1.3. A mûsorterv: maximum 55 pont.
A mûsortervre vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás 3. számú mellékletében kell rögzíteni.
I. A szöveg aránya a heti átlagos mûsoridõben az alábbiak szerint kerül értékelésre: maximum 20 pont. A mûsoridõ leg-
alább
70 százaléka felett: 20 pont
51–70 százaléka: 10 pont
50 százalék vagy alatta: 0 pont

II. A közszolgálati mûsorszámok aránya a heti átlagos mûsoridõben az alábbiak szerint kerül értékelésre: maximum
20 pont. A mûsoridõ legalább
71 százaléka felett: 20 pont
61–70 százaléka: 10 pont
60 százaléka vagy alatta: 0 pont

III. A pályázó mûsorterve: maximum 15 pont.
3.4.3.1.4. A Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 15 pont
A Mûsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmezõ rendelkezés és a 2.11.5. sza-
kaszban rögzítetteknek megfelelõen kell közölni.
3.4.3.1.5. Egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok: maximum 2 pont, azzal, hogy a 2 pontból 1 pon-
tot automatikusan kap az a pályázó, aki RDS névazonosító/mûsorazonosító (RDS PI) szolgáltatást vállal a pályázati
ajánlatában.
3.4.3.2. A Testület a legmagasabb pontszámot elérõ pályázót nyilvánítja nyertesnek.
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3.4.4. Eredménytelenség
A Testület fenntartja a jogot, hogy a pályáztatást az értékelés lezárását követõen eredménytelennek nyilvánítsa, ha az ér-
vényes ajánlatokat tevõ Pályázók közül a Testület egyet sem talált alkalmasnak a mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötésére.

3.4.5. A Pályázati Ajánlat benyújtása
3.4.5.1. Az ÁPF 50. d), 57. és 58. pontjai alapján a Pályázati Ajánlatot, a Pályázati Felhívás Oktatási és Kulturális Köz-
lönyben való megjelenését követõ 40. napon, 10 óra és 15 óra között lehet benyújtani a Testület címén (Budapest VIII.
kerület, Reviczky u. 5.). A benyújtási határidõ a benyújtás napján délután 15 órakor jár le.
3.4.5.2. A Pályázati Ajánlatot egy eredeti és hét másolati példányban kell benyújtani, Pályázati Ajánlatonként külön, fel-
adó, cégnév vagy szimbólum, vagy más megjelölés nélküli zárt csomagolásban.
3.4.5.3. Minden egyes Pályázati Ajánlat csomagon fel kell tüntetni a Jogosultság megnevezését („Budapest 92,9 MHz
Jogosultság”), és egy csomagot „Eredeti” megjelöléssel kell ellátni.
3.4.5.4. A Pályázati Ajánlatot a Pályázó személyesen vagy szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottja
útján nyújthatja be.
3.4.5.5. Amennyiben a Pályázati Ajánlat egyik csomagja sem tartalmazza az „Eredeti” megjelölést, úgy az ORTT Hiva-
tala valamelyik csomagot „Eredeti” megjelöléssel látja el.
3.4.5.6. Amennyiben a Pályázó Pályázati Ajánlatát a 2.7.13. szakasz szerinti nyilatkozattal visszavonja, a Testület köte-
les a Pályázó által benyújtott Pályázati Ajánlat csomagokat a Pályázónak (vagy szabályszerûen meghatalmazott
meghatalmazottjának) visszaadni.
3.4.5.7. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentumot eredetiben vagy hiteles máso-
lat formájában magyar nyelven köteles benyújtani.
3.4.5.8. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentum minden oldalát tartozik eredeti-
ben aláírni, a Pályázati Ajánlat másolati csomagjait alkotó dokumentumoknak ezen eredeti példány másolatainak kell
lenniük.

3.4.6. A pályázati ajánlat nyelve
A pályázati ajánlat nyelve magyar. A pályázati ajánlat részét képezõ minden olyan dokumentumnak, amelynek az eredeti
nyelve nem magyar, a pályázó az eredeti dokumentumon kívül köteles benyújtani annak hitelesített fordítását is. Az írás-
beliség és nyelv vonatkozásában az ÁPF 13. pontja is alkalmazandó.

IV. FEJEZET

A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

4.1. A mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötése
4.1.1. A Testület a mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében a nyertes pályázóval, mint mûsorszolgáltatóval mûsor-
szolgáltatási szerzõdést, vételiminõség-javítással nyertessé nyilvánított pályázó esetében szerzõdésmódosítást köt. A
pályázati ajánlatnak a mûsorszolgáltatási szerzõdésben, illetve a szerzõdésmódosításban meghatározott részei a mûsor-
szolgáltatási szerzõdés, illetve szerzõdésmódosítás részévé válnak. A mûsorszolgáltatási szerzõdés, illetve a szerzõdés-
módosítás nyelve magyar. A Testület a Pályázót nyertessé való nyilvánításáról a döntést követõ két (2) munkanapon
belül értesíti.
4.1.2. A nyertes Pályázó köteles az õt nyertessé nyilvánító Testületi döntés napjától számított 45 munkanapon belül a
mûsorszolgáltatási szerzõdést megkötni, illetve vételkörzet-bõvítésre irányuló nyertes Ajánlat esetén a
szerzõdés-módosítást aláírni.
4.1.3. Az ÁPF 37., 74. és 76. pontjai alapján a Testület a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést a nyertes Pályázó helyett a Pályá-
zat második helyezettjével a 4.1.1–4.1.3. szakaszok alkalmazásával jogosult megkötni, vagy a Pályázatot
eredménytelennek nyilvánítani, ha
a) a nyertes Pályázó a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést a fenti határidõn belül nem köti meg; vagy
b) ha a nyertes Pályázó, vagy a nyertes Pályázó tulajdonosa (részvényese, tagja stb.) a 2.6.1–2.6.3. szakaszok szerinti va-
lamely korlátozó rendelkezés alá esik.
4.1.4. Ha a Pályázat második helyezettjére a 4.1.3. szakaszok valamelyike alkalmazandó, akkor a Testület a Pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
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4.2. A Mûsorszolgáltatás megkezdése
A mûsorszolgáltatást a mûsorszolgáltatási szerzõdésben megállapított idõpontban, de legkésõbb a szerzõdés aláírását
követõ 180 napon belül kell megkezdeni.
A Törvény 95. § (10) bekezdése és az ÁPF 56.4.7. pontja alapján amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság jogosult-
ja a mûsorszolgáltatást az adott határidõ elteltéig neki felróható okból nem kezdi meg, a vonatkozó jogosultsága
megszûnik.

V. FEJEZET

EGYEBEK

5.1. Értesítések
5.1.1. A Testület valamennyi pályázót írásban értesít arról, hogy az adott mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében
nyertest hirdetett.
5.1.2. A Testület a pályázat második helyezettjét a döntéstõl számított öt (5), a többi pályázót nyolc (8) munkanapon be-
lül értesíti a döntésérõl.
5.1.3. Az Alakilag Érvénytelen és ezért visszautasított Pályázati Ajánlat benyújtóját a Testület, indokolással ellátva az
errõl szóló döntés meghozatalát követõ nyolc napon belül értesíti arról, hogy Ajánlata érvénytelen és az eljárás további
szakaszában nem vehet részt.
5.1.4. Amennyiben a Testület az adott Mûsorszolgáltatási Jogosultság tekintetében nem tud eredményt hirdetni, errõl
nyolc (8) munkanapon belül értesíti a pályázókat.

5.2. Határidõk, kézbesítés
5.2.1. Amennyiben a Pályázati Felhívás szerinti valamely határnap, vagy a határidõ utolsó napja munkaszüneti vagy pi-
henõnapra esik, a lejárat idõpontja a következõ munkanap. A döntés napja az a nap, amikor a Testület a döntéssel érintett
tárgyban határozatot hoz. Az értesítés napja az a nap, amikor a címzetthez az értesítést igazolható módon személyesen
vagy elsõbbségi, tértivevényes levélben kézbesítik vagy faxon megküldik. (A Testület döntésérõl értesítõ fax abban az
esetben minõsül megküldöttnek, ha azt levélben is megismétlik. E rendelkezés az értesítés napjának számítását nem
érinti.)

5.3. Felelõsség kizárása
5.3.1. A mûsorszolgáltatási jogosultság megszerzése sem eredményezi vagy garantálja a mûsorszóráshoz, a mûsorter-
jesztéshez jogszabályi elõírás alapján és/vagy egyébként szükséges hatósági és/vagy egyéb engedélyek meglétét vagy
megadását. Az ilyen engedélyeket és a mûsorszóráshoz vagy más módon megvalósuló mûsorterjesztéshez kapcsolódó
vagy ahhoz szükséges technikai, pénzügyi, jogi és egyéb információkat a pályázó maga saját költségére illetve felelõssé-
gére szerzi be. A valamely mûsorszolgáltatáshoz szükséges bármely hatósági és/vagy egyéb engedély beszerzése, az az-
zal kapcsolatos eljárás illetve valamennyi eljáró személy, szerv (szervezet) tekintetében a Testület idõkorlátozás nélkül,
minden felelõsséget kizár.
5.3.2. Az ÁPF 84. pontja alapján a Pályázati Felhívásban közölt információk nem jelentik a pályázaton való indulásra
vonatkozó döntés meghozatalához vagy a Pályázati Ajánlat elkészítéséhez vagy a mûsorszolgáltatáshoz szükséges vala-
mennyi adat, információ, engedélyezési eljárás, jogi elõírás, pénzügyi és technikai valamint piaci szempontok közlését
vagy ismertetését. A Pályázattal, illetve a Pályázati Ajánlattal kapcsolatban bármely információt a Pályázó maga köteles
beszerezni.
5.3.3. A Pályázó Pályázati Ajánlatát saját kockázatára és költségére készíti, teszi meg és nyújtja be, mindezek tekinteté-
ben a Testület idõkorlátozás nélkül minden felelõsséget kizár.
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VI. FEJEZET

DOKUMENTUMOK, MELLÉKLETEK, NYILATKOZATOK

6.1. A Pályázó köteles a Pályázati Felhívás 3–6. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat a megadott szerkezetben
megtenni, a meghatározott dokumentumokat csatolni.
6.2. A Pályázó köteles benyújtani a 30 napnál nem régebbi cégmásolatát (cégjegyzékbe be nem jegyzett cég esetén a cég-
másolat helyett a pályázónak az illetékes cégbíróság érkeztetõ bélyegzõjével ellátott bejegyzésre irányuló kérelme
/nyomtatvány nyújtandó be).
6.3. A Pályázó köteles csatolni társasági szerzõdését, illetve alapító okiratát az esetleges módosításokkal együtt, és alá-
írási címpéldányát.
6.4. Konzorciumi Pályázati Ajánlathoz csatolni kell a Konzorciumi Tagok között létrejött Konzorciumi Megállapodást,
valamint a társasági szerzõdés tervezetet. A Konzorciumi Megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a pályázaton való
nyertességük esetén a Konzorcium Tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy változatlan formában aláírják a társasági
szerzõdést.
6.5. A Pályázó köteles a 2.11.5. szakasz szerinti, a Mûsorszolgáltatási Tapasztalat elbírálásához minden, általa az elbírá-
lás segítéséhez szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni.
6.6. A Pályázó köteles hivatalos igazolásokat csatolni arra vonatkozóan, hogy a Pályázónak, a Pályázó tekintetében be-
folyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a Pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak nincs lejárt
adó-, vám-, illeték- vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége. A pályázathoz csatolni kell a fizetési kése-
delem mértékére vonatkozó, valamint a jellegének megítéléséhez szükséges adatokat, információkat.
6.7. A Pályázó köteles Pályázati Ajánlatához csatolni a Pályázati Felhívás 9. sz. melléklet 1–8. pontjában megtett nyilat-
kozatai szerint fennálló befolyásoló részesedések módját, mértékét bemutató, igazoló dokumentumokat.

6.8. A dokumentumok formája
6.8.1. Valamennyi okirat, szerzõdés vagy egyéb irat, dokumentum eredetiben vagy hiteles másolatban nyújtandó be.
6.8.2. A Pályázónak a nyilatkozatot vagy egyéb dokumentumot a cégjegyzése szabályai szerint aláírva kell benyújtania.
6.8.3. A nyilatkozatoknak vagy egyéb dokumentumoknak a 3.4.5. szakasz szerinti benyújtási határidõ napjára kell
vonatkoznia.
6.8.4. A Pályázati Felhívás valamennyi mellékletét az alaki követelmények betartásával, azok értelemszerû kitöltésével,
a dátum feltûntetésével és cégszerû aláírással kell benyújtani.

6.9. A dokumentumok módosulása
Ha a pályázó pályázati ajánlatában szereplõ, a pályázat elbírálása szempontjából jelentõs adatok az ajánlat benyújtását
követõen módosulnak, a pályázó köteles a változásokról a Testületet haladéktalanul értesíteni. A tájékoztatással egyide-
jûleg a módosulás tárgyát érintõ pályázati felhívás szerinti dokumentumokat is az eredetivel megegyezõ formában kell
benyújtani.

1. számú melléklet

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA

Névleges telephely
Típus

Vételkörzet
Frekvencia

Várható sztereó
vételkörzet

Meghirdetett mûsoridõ
Minimális

mûsorszolgáltatási díj

Budapest R
Körzeti

92,9 MHz Sztereó: 1 282 000 fõ
Mono: 1 493 000 fõ

napi 24 óra 500 000Ft+áfa
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2. számú melléklet

MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉSTERVEZET

A jelen Mûsorszolgáltatási Szerzõdés (a továbbiakban a „Szerzõdés”) létrejött egyrészrõl az
Országos Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban a „Testület”), és másrészrõl a
[.................]1 (a továbbiakban a „Mûsorszolgáltató”) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
A) A felek megállapítják, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a „Törvény”) rendelkezései ér-
telmében a Testület feladatai közé tartozik a mûsorszolgáltatási jogosultság pályáztatása, mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötése és a mûsorszolgáltatási szerzõdéssel összefüggõ feladatok ellátása.
B) A felek megállapítják, hogy a Törvény 41. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Testület [...........]-án2 a Közlöny [.....]3

számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett [Pályázati Felhívás 1. számú mel-
léklete szerinti, körzeti rádió Mûsorszolgáltatási Jogosultságra az alábbi adatokkal: ellátottság: 1 690 000 fõ, a 92,9
MHz frekvencia.]4 A Mûsorszolgáltató5 a megjelölt mûsorszolgáltatásra vonatkozó Pályázati Felhívásra 2005.
[..........]-án6 Pályázati Ajánlatot nyújtott be a Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére (a „Pályázati Ajánlat”).

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:

Értelmezõ rendelkezések:
ÁPF: a Mûvelõdési Közlöny XL. évfolyam 27. szám II. kötetében, az Országos Rádió és Televízió Testület által közétett
Általános Pályázati Feltételek és annak módosításai. (Az ÁPF egységes szerkezetben a Testület honlapján, a
www.ortt.hu oldalon letölthetõ.)
Dtv: a mûsorterjesztés a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény.
Hírmûsor: a Testület önálló hírmûsornak tekinti azokat a közérdeklõdésre számot tartó idõszerû országos és helyi, illet-
ve külföldi eseményekrõl (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid közlésekbõl álló mûsorszámokat, amelyek al-
kalmasak arra, hogy az állampolgárok számára folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a
nemzetközi eseményekben való eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetõvé,
megismerhetõvé, ezáltal megítélhetõvé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat.
Ismétlés: korábban a mûsorban elhangzott rögzített hanganyag, amely külön technikai beavatkozás nélkül lejátszható,
tehát számítógéprõl kerül közlésre.
Központi elem: a központi elemek azok a mûsorszámok, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, fix elemek, ame-
lyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi elemként
megjelölhetõ akár a mûsorszám címe, rövid jellemzése, akár típusa, pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riport-
mûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor stb.
Mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: a mûsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a mûsorszolgáltatást többi mû-
sorszolgáltatástól megkülönböztetõ sajátos arculatának rövid, szöveges összefoglalása.
Ptk: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. évi törvényt jelenti.
Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt jelenti.

I. A MÛSORSZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI

1.1. A Mûsorszolgáltató a Testület számára a Pályázati Felhívásnak megfelelõen megtette a megkívánt valamennyi nyi-
latkozatát, amelyeket jelen szerzõdés aláírásával ismételten megerõsít, s azok tartalmáért felelõsséget vállal.
1.2. A Mûsorszolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a Mûsorszolgáltatási Jogosultság elbírálásától jelen Szerzõdés alá-
írásáig terjedõ idõszakban bekövetkezett változás miatt az 1.1. szakasz szerinti nyilatkozatainak tartalmában változás
következett be, úgy azt a Testületnek idõközben, írásban bejelentette. Az elbírálás szempontjából releváns körülmények
tekintetében a szerzõdés megkötéséig változás nem történhet.
1.3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerzõdés szerinti Mûsorszolgáltatási Jogosultságának
érvényességi ideje alatt az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás során felmerü-
lõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró szervekkel együttmûködik.
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1 A pályázó neve és címe kitöltendõ.
2 A Pályázati felhívás közzétételének dátuma kitöltendõ.
3 A Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendõ.
4 A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti adatokkal kitöltendõ.
5 Konzorcium pályázó esetén e tényre értelemszerûen utalni kell.
6 A Pályázati Ajánlat benyújtásának dátuma kitöltendõ.



II. A SZERZÕDÉS TÁRGYA

2.1. A Testület, tekintettel a Mûsorszolgáltató Pályázati Ajánlatában foglaltakra valamint a jelen Szerzõdés I. fejezete
szerinti nyilatkozataira, Mûsorszolgáltatót a jelen Szerzõdés preambulumának b) szakaszában megjelölt helyi rádió mû-
sorszolgáltatás végzésére jogosítja fel a jelen Szerzõdés feltételei szerint (a „Mûsorszolgáltatási Jogosultság”). A Mûsor-
szolgáltatási Jogosultság megszerzésére tekintettel a Mûsorszolgáltató vállalja, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot
az arra vonatkozó jogszabályi elõírásokkal és a jelen Szerzõdés feltételeivel összhangban gyakorolja, és a Testületnek a
jelen Szerzõdés rendelkezései szerint mûsorszolgáltatási díjat fizet.
2.2. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatási Jogosultság alapján a jelen Szerzõdés szerinti idõtartamban és adásidõben
az adásidõ beosztás szerint, saját megkülönböztetõ azonosítási jelét használva, a jelen Szerzõdés 8.1. pontjának és IV. fe-
jezetének megfelelõ rádiómûsor szolgáltatására jogosult és köteles a mûsorszolgáltatás alapvetõ adatainak megfelelõen
(a „Mûsorszolgáltatás”). A Mûsorszolgáltatás alapvetõ adatait a Pályázati Ajánlat tartalmazza (az „Alapvetõ Adatok”).
2.3. A Mûsorszolgáltatási Jogosultság 200..[.......]7napján kezdõdik. A Jogosultság a mûsorterjesztés a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében a rádiómûsorok terjesztése digitális átállásának cél-
dátumára tekintettel 2014. december 31. napjáig, illetve ugyenezen rendelkezésben rögzített együttes feltételek teljesü-
lésétõl függõ hosszabb idõtartamra, de legfeljebb 7 évre szól. A Mûsorszolgáltatási Jogosultság megújítására a Törvény
107. §-ának a rendelkezései irányadók.
2.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság eredeti 7 éves idõtartama alatt az
analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás bekövetkezik, az esetleges jogszabály-
változásból adódó megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a felek – ha a mûsorszolgáltatási jogosultság az adott
frekvencián fenntartható – kölcsönösen együttmûködve eleget tesznek.
2.5. Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot, annak teljes idõtartama alatt
személyesen gyakorolja és azt semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetetten át nem ruházza, nem engedménye-
zi, nem terheli meg, vagy egyébként el nem idegeníti.
2.6. A felek megállapodnak abban, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság az annak gyakorlásához egyébként szükséges
engedélyeket nem tartalmazza, azokat nem helyettesíti vagy pótolja. Az ilyen engedélyeket a Mûsorszolgáltató saját ha-
táskörében, költségére, illetve felelõsségére köteles beszerezni, és azok megszerzéséért a Testület semmiféle felelõsség-
gel nem tartozik. A Mûsorszolgáltató kijelenti, hogy ezen körülményre a Pályázati Felhívás a figyelmét felhívta, és
Pályázati Ajánlatát ezen körülmény ismeretében és erre tekintettel tette meg.

III. A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG TARTALMA

3.1. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosultsága teljes idõtartama alatt a Törvény hatályos rendel-
kezéseit mindvégig megtartja.
3.2. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes hét (7) éves idõtartama
alatt, az „Alapvetõ Adatok” szerinti a) adásidõben, az adásidõ-beosztás szerint, b) mûsoridõben, c) állandó megnevezést
és szignált használva szolgáltat rádiómûsort.
3.3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes hét (7) éves idõtartama
alatt, megszakítás nélkül, a rá irányadó jogszabályoknak megfelelõ cég-, illetve szervezeti formában végzi.
3.4. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, és helyt áll azért, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság idõtartama
alatt sem õ, sem valamely (részvényese) (tagja) (a kuratórium tagja) (alapítója)8 nem fogja sérteni a rá vonatkozó
korlátozó rendelkezéseket.
3.5. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatást a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes
idõtartama alatt helyi mûsorszolgáltatásként, a jelen Szerzõdésbeli mûsorszórási kapacitás maximális vételkörzete teljes
kihasználásával végzi.
3.6. A Mûsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megadott várható vételkör-
zethez képest a megvalósított vételkörzet esetében +/– 20%-os eltérés lehetséges.
3.7. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatást legkésõbb 2010. (.....) hó (..)9 napjáig je-
len Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen megkezdi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt
megszakítás nélkül végzi.
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7 A szerzõdés aláírását követõ nap kitöltendõ.
8 A nem kívánt szövegrész törlendõ.
9 A mûsorszolgáltatási jogosultság elsõ napjának dátumától számított 180. nap dátuma kitöltendõ.



3.8. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatás tartalmát a Törvény és a Szerzõdés keretei között és feltételei szerint önál-
lóan határozza meg azzal, hogy azért a Törvény és a jelen Szerzõdés szerint felelõsséggel tartozik.
3.9. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa alkalmazott mûszaki berendezések a Mûsorszolgálta-
tási Jogosultság teljes idõtartama alatt alkalmasak a Mûsorszolgáltatás magas színvonalú szolgáltatására. A Mûsorszol-
gáltató továbbá vállalja, hogy a Pályázati Ajánlatában benyújtott dokumentumok szerint vállaltakkal megegyezõ vagy
annál magasabb színvonalú mûszaki berendezésekkel biztosítja, s e berendezések célszerû és üzembiztos üzemeltetését
megfelelõ kezelõszemélyzet látja el.
3.10. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Törvény 21. § (3) bekezdése alapján értéknövelõ szolgálta-
tásra harmadik személlyel csak úgy köt szerzõdést, ha a szerzõdésben e harmadik személy kifejezetten tudomásul veszi,
hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszûnésével az értéknövelõ szolgáltatási jog is megszûnik, és ezzel kapcsolat-
ban a harmadik személy a Testülettel szemben semmiféle igényt nem támaszt.

IV. A MÛSORSZOLGÁLTATÁS MÛSORTERVE

4.1. A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: ............................................................................................................

– A mûsorfolyamot meghatározó tematika: .......................................................................................................................
– Gyakran elõforduló mûsorszám kategória: ......................................................................................................................
– A mûsorszolgáltatás sajátos arculata: ...........................................................................................................................

4.2. Egyes mûsorszámok/mûsorelemek százalékos aránya:

Mûsorszámok/mûsorelemek A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Az éjszakai órák (00.00-06.00 óráig)

nélküli mûsoridõ minimális százalékaként

heti napi heti napi

Közszolgálati mûsorszámok aránya

4.3. A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:

Mûsorterv egységek A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Az éjszakai órák (00.00–06.00 óráig)

nélküli mûsoridõ minimális százalékaként

heti napi heti napi

1. A szöveg aránya

2. Az ismétlések aránya

4.4. A mûsorterv központi elemei:

Központi elemek megjelölése

Fõmûsoridõ (06.30–09.30 óráig):

9.30–18.00 óráig
…..

18.00–06.30 óráig
…
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V. TÁJÉKOZTATÁS

5.1. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság gyakorlásáról, a Mûsorszol-
gáltatásról és az egyébként ezekkel összefüggõ kérdésekrõl a Testületnek a Törvény, a Testület állásfoglalásai és a jelen
Szerzõdés rendelkezései szerint tájékoztatást ad.
5.2. A Mûsorszolgáltató a jelen fejezet szerinti tájékoztatási vagy bejelentési kötelezettségét, kifejezetten ellenkezõ ki-
kötés hiányában, ésszerû határidõn belül saját költségére köteles teljesíteni.
5.3. A Mûsorszolgáltató az Alapvetõ Adatokat, illetve a jelen szerzõdés IV. fejezetében foglaltakat csak a Testület hoz-
zájárulásával módosíthatja. Az alapvetõ jellegzetességeken kívül esõ mûsorelemek megváltozása esetén a Mûsorszol-
gáltatót a Testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli.
5.4. A Mûsorszolgáltató köteles az adataiban beállt változást a Testületnek bejelenteni, az erre vonatkozó valamennyi
dokumentumot a Testületnek átadni, és egyben a Testületnek nyilatkozni, hogy a változás következtében a Mûsorszol-
gáltató a korlátozó rendelkezéseket nem sérti. A Mûsorszolgáltató a változás bejelentésekor köteles a Testületnek az Ál-
talános Pályázati feltételek (továbbiakban: ÁPF) 56.1 pontja szerinti adatokat megküldeni. A Mûsorszolgáltató ezen
kötelezettségét a változás megtörténtének dátumától számított tíz (10) napon belül köteles teljesíteni.
5.4.1. A tervezett hálózatba kapcsolódást az abba kapcsolódók kötelesek a Testületnek elõzetesen, a Törvény 108.
§-ának megfelelõen bejelenteni.
5.5. A Testület jogosult a Szerzõdés teljesítését rendszeresen ellenõrizni és a Mûsorszolgáltató mûködését a helyszínen –
tagjai vagy megbízottjai által – vizsgálni. A Testület az ellenõrzés módjáról, amennyiben ahhoz a Mûsorszolgáltató köz-
remûködése szükséges, a Mûsorszolgáltatót tájékoztatja. A Mûsorszolgáltató ezen szerzõdés aláírásával hozzájárul,
hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság szakemberei a helyszínen ellenõrzést végezzenek. A Mûsorszolgáltató az ellenõr-
zéshez és a helyszíni vizsgálathoz ezennel hozzájárul, és kötelezettséget vállal arra, hogy a Testület által megkívánt
adatokat, információkat, dokumentumokat stb. szolgáltatja.
5.6. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal a Törvény 89. §-a szerinti dokumentumok elkészítésére, megõrzésére,
szolgáltatására és önellenõrzésre.
5.7. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni, ha Mûsorszolgáltatási Jogosultsággal, a Mûsorszolgáltatással
vagy ezekkel egyébként összefüggõ kérdésekkel kapcsolatban közigazgatási, bírósági vagy választottbírósági eljárás in-
dult ellene, és köteles ezen eljárások befejezõdésérõl a Testületet tájékoztatni. Amennyiben az ezen eljárásokat lezáró
határozatok, egyezségek stb. a Mûsorszolgáltatóra kötelezettséget rónak, a Mûsorszolgáltató köteles a Testületet
tájékoztatni a kötelezettségek teljesítésérõl.
5.8. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatás megkezdésével egyidejûleg köteles a Testületnek megküldeni azt az eljárá-
si szabályzatot (valamint módosításait), amely a hallgatók panaszainak a Mûsorszolgáltató részérõl való kezelését szabá-
lyozza. A Mûsorszolgáltató köteles a panaszokról és azok elintézési módjáról rendszeres nyilvántartást vezetni, és azt a
Testületnek félévente megküldeni.
5.9. A Mûsorszolgáltató a Testület kérésére köteles a Testület elõtt megjelenni, és tevékenységérõl beszámolni.
5.10. A Mûsorszolgáltató köteles a Törvény 96. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személlyel kapcsolatos adatokat az
azokban történt változást követõ tíz (10) napon belül a Testületnek nyilatkozatban bejelenteni.
5.11. A Mûsorszolgáltató köteles a Szerzõdés 3.9. szakasza szerinti harmadik személlyel kötött szerzõdést, az annak lét-
rejöttétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek megküldeni.
5.12. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületet haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a mûsorszolgáltatás megkezdésére
vonatkozó szerzõdéses kötelezettségének neki felróható okból elõreláthatólag nem tud eleget tenni.
5.13. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek minden év május 31-ig az elõzõ évi beszámolóját megküldeni.
5.14. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni a bankszámlaszámát, adószámát, valamint annak megválto-
zását, a változást követõ 30 napon belül.

VI. SZERZÕDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

6.1. A Mûsorszolgáltató a Szerzõdés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetén beálló fizetési kötele-
zettsége biztosítására köteles a Testületnek bankgaranciát/óvadékot10 nyújtani. A felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a Mûsorszolgáltató a Szerzõdést nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, úgy a Testület a Mûsorszolgálta-
tó minden további megkérdezése nélkül e biztosítéki összegbõl magát közvetlenül kielégítheti. 11
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10 A Pályázati Ajánlatnak megfelelõen, óvadék vagy bankgarancia szabályozása a 6.1–6.1.6 pontokban, értelemszerûen kitöltendõ.
11 Bankgarancia esetén ez a szövegrész értelemszerûen kimarad.



Óvadék esetén az alábbi 6.1.1–6.1.6. pontok kerülnek a szerzõdésbe

6.1.1. A Mûsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ennek összege a pályázati felhívásban meghirdetett
minimális mûsorszolgáltatási díj egynegyed (1/4-ed) része, azaz (..........) [azaz (..........)] forint (az „Óvadéki Összeg”),
amelyet a Mûsorszolgáltató köteles az Országos Rádió és Televízió Testületnek a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01400843 számú számlájára a szerzõdés megkötését követõ tizenöt (15) napon belül megfizetni. Az óvadéki
összeg akkor számít megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül.
A minimális díj összege évente, minden elõzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a KSH által megállapí-
tott éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A díjkorrekciót az áfa nélküli összeg
vonatkozásában kell elvégezni.
6.1.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Mûsorszolgáltató köteles biztosítani, hogy az óvadék a Mûsorszolgáltatás
teljes idõtartama alatt megszakítás nélkül a teljes Óvadéki Összeg erejéig a Testület rendelkezésére álljon. Erre tekintet-
tel, amennyiben az Óvadéki Összegbõl a Testület a 6.1.3. szakasz feltételei szerint közvetlenül kielégíti magát, és errõl a
Mûsorszolgáltatót tájékoztatja, a Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek a 6.1.1. szakasz szerinti számlára olyan össze-
get a fenti értesítés kézhezvételétõl számított 3 napon belül megfizetni, hogy a Testületnek a teljes Óvadéki Összeg a ren-
delkezésére álljon. A Mûsorszolgáltató ezen kötelezettsége a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt fo-
lyamatosan fennáll azzal, hogy a Mûsorszolgáltató akkor is köteles az Óvadéki Összeget teljesen feltölteni, ha az esetbeli
közvetlen kielégítés jogosságát egyébként vitatja.
6.1.3. A Testület az óvadékból akkor elégítheti ki magát közvetlenül, ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdést nem vagy nem
szerzõdésszerûen teljesíti, és ezzel a Testület felé fizetési kötelezettsége áll be. A teljesség igénye nélkül ilyen esetnek
minõsül pl., ha a Mûsorszolgáltató a Díj esedékes részletét nem vagy késedelmesen fizeti meg, úgyszintén ha a Szerzõ-
dés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése folytán a Mûsorszolgáltatónak a Testület felé kötbér, késedelmi
kamat, kártérítés, kártalanítás vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik, stb.
6.1.4. Amennyiben a Szerzõdés lejártát megelõzõ legutolsó negyedév kezdetekor a Mûsorszolgáltatónak a Testülettel
szemben fizetési kötelezettsége nem áll fenn, úgy a Testület az óvadéki összeg nála lévõ részét a Mûsorszolgáltató részé-
re visszafizeti.
6.1.5. A Mûsorszolgáltató helyett az Óvadéki Összeg megfizetését harmadik személy is teljesítheti.
6.1.6. Az esedékes Óvadéki Összeg vagy annak részlete késedelmes megfizetése esetén a Mûsorszolgáltató késedelmi
kamatot köteles a Testületnek fizetni. Késedelem esetén a Mûsorszolgáltató az Óvadéki Összeg esedékes részét a kése-
delmi kamattal együtt tartozik megfizetni. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori, az MNB által közzétett jegybanki
alapkamat kétszerese.

Bankgarancia nyújtása esetén az alábbi szöveg kerül a 6.1.1–6.1.5. pontok helyébe (és a 6.1.6. pont kimarad):

6.1.1. A Mûsorszolgáltató köteles a Szerzõdés megkötésétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek átadni a pá-
lyázati ajánlatában megjelölt pénzintézet által kiállított és az ÁPF 82. pontjának maradéktalanul megfelelõ
bankgaranciára vonatkozó okmányokat.
6.1.2. A felek megállapodnak abban, hogy Mûsorszolgáltató köteles biztosítani azt, hogy a jogosultság teljes idõtartama
alatt a fenti bankgarancia rendelkezésre álljon.
6.1.3. A Testület a bankgarancia alapján, az azt kiállító pénzintézettõl akkor követelhet teljesítést, ha a Mûsorszolgáltató
a szerzõdést nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, és ezzel a Testület felé fizetési kötelezettsége áll be. A teljesség
igénye nélkül ilyen esetnek minõsül, ha a Mûsorszolgáltató a díj esedékes részletét nem vagy késedelmesen fizeti meg,
úgyszintén ha a Szerzõdés nem vagy nem szerzõdésszerû teljesítése folytán a Mûsorszolgáltatónak a Testület felé kötbér,
késedelmi kamat, kártérítés, kártalanítás vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik stb.
6.1.4. A bankgarancia beváltásáról a Testület a Mûsorszolgáltatót haladéktalanul értesíti.
6.1.5. A Mûsorszolgáltató a jogosultság teljes idõtartama alatt köteles gondoskodni arról, hogy a Testületnek a 6.1.3.
pontban szabályozottak szerinti eljárását követõen a jelen szerzõdést biztosító új, az eredetileg nyújtottal azonos összegû
bankgarancia a fenti értesítés kézhezvételétõl számított 5 napon belül rendelkezésre álljon.
6.2. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Szerzõdést olyan okból, amelyért felelõs, nem teljesíti,
vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, a Testületnek kötbért fizet. A Testület a kötbért meghaladó kárát a kötbér megfize-
tése esetén is érvényesítheti, illetve a kötbér mellett a Mûsorszolgáltatóval szemben a Szerzõdés szerinti egyéb
szankciókat alkalmazhatja.
6.2.1. A Mûsorszolgáltató különösen az alábbi esetekben tartozik a Testületnek kötbért fizetni.
6.2.2. A Törvény 90. § (5) bekezdése értelmében a kötbér alapja jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében szereplõ
minimális mûsorszolgáltatási díj. A minimális díj összege évente, minden elõzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül,
automatikusan a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A díjkor-
rekciót az ÁFA nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.

27. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 4085



6.2.3. A Szerzõdés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetén fizetendõ kötbér mértéke az elsõ alkalom-
mal nem haladhatja meg a kötbér alapjának húsz (20), második alkalommal pedig harminc (30) százalékát. A Törvény
90. § (5) bekezdése értelmében a kötbér mértéke egyébként esetenként nem haladhatja meg a kötbér alapjának ötven
(50) százalékát.
6.2.4. Amennyiben a Testület felhívását követõ tizenöt (15) napon belül a Mûsorszolgáltató a felhívás szerinti kötbért a
Testületnek nem fizeti meg, a Testület saját választása szerint jogosult a kötbér mértéke erejéig magát az óvadékból köz-
vetlenül kielégíteni (a következõ tagmondat a közmûsor- és nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra nem vonatkozik),
vagy a neki már megfizetett Díj terhére a kötbér mértékének megfelelõ összeget a kötbérre elszámolni.
6.3.1. A Mûsorszolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Törvényben, vagy a jelen Szerzõdésben szabályozott esetekben a
Testületnek kötbért fizet. A Testület a kötbér követelése mellett a Mûsorszolgáltatóval szemben egyéb szankciókat is jo-
gosult alkalmazni. Az ugyanazon rendelkezés többszöri vagy folytatólagos megszegése esetén a kötbér többször is
kiszabható.
A 6.3.6. pont szerinti esetben többszöri megszegésnek az minõsül, ha a Mûsorszolgáltató a szerzõdésszegõ magatartást
megállapító, kötbért érvényesítõ testületi határozatot követõen ugyanazt a magatartást ismételten elköveti. Folytatólagos
megszegésnek az minõsül, ha a Mûsorszolgáltató az adott szerzõdéses elem tekintetében folyamatosan nem teljesíti kö-
telezettségvállalását. Ebben az esetben a folytatólagosság akkor is megállapítható, ha a Mûsorszolgáltató a vállalást a
vállalási idõszakra vetítve 50%-nál kisebb arányban teljesíti.
A kötbér kiszabására egyébként a 6.2. szakasz – különösen a 6.2.3. szakasznak a kötbér legmagasabb mértékére vonat-
kozó – rendelkezései alkalmazandók.
6.3.2. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.7. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást a hivatkozott szakasszal össz-
hangban és határidõn belül nem kezdi meg, úgy a Mûsorszolgáltató köteles a kötbér alapjának ötven (50) százalékával
megegyezõ mértékû meghiúsulási kötbért a Testületnek megfizetni.
6.3.3. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.3. szakaszát megszegi vagy 3.4. szakasza megszegésével a Korlátozó Ren-
delkezéseket sérti, úgy a Testület a Mûsorszolgáltatót írásban felhívja, hogy a szerzõdésszegést harminc (30) napon belül
szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület ezen felhívásának a határidõn belül nem tesz eleget, úgy a
Mûsorszolgáltató köteles a kötbér alapjának ötven (50) százalékával megegyezõ mértékû kötbért a Testületnek
megfizetni.
6.3.4. Ha a Testület hitelt érdemlõen tudomást szerez arról, hogy a Mûsorszolgáltató a pályázati eljárás során tett nyilat-
kozatai a Szerzõdés megkötésekor a valóságnak nem feleltek meg, úgy a Mûsorszolgáltató köteles az egyes nyilatkoza-
tok megszegéséért a kötbér alapjának ötven (50) százalékával megegyezõ mértékû kötbért a Testületnek megfizetni.
6.3.5. Ha a Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés megszegésével, a Mûsorszolgáltatást nem a Pályázati Ajánlata szerint
megadott óraszámban és megszakítás nélkül végzi, úgy a Mûsorszolgáltató köteles minden ilyen nap után a kötbér alap-
jának öt (5,0) százalékával megegyezõ mértékû hibás teljesítési kötbért a Testületnek megfizetni. A Testület írásban fel-
hívja a Mûsorszolgáltatót, hogy a szerzõdésszegést azonnal szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület
ezen felhívásának nem tesz eleget, úgy a Mûsorszolgáltató köteles minden ilyen nap után a kötbér alapjának tíz (10) szá-
zalékával megegyezõ mértékû késedelmi kötbért a Testületnek megfizetni.
6.3.6. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdésnek a mûsortervre, mûszaki elõírásokra, illetve a tájékoztatási kötelezettségek-
re vonatkozó rendelkezéseit megszegi, és a Mûsorszolgáltatást nem ezeknek megfelelõen végzi, úgy a Mûsorszolgáltató
köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a kötbér alapjának öt (5,0) százalékával megegyezõ mértékû hibás teljesítési
kötbért a Testületnek megfizetni. A Testület, írásban felhívja a Mûsorszolgáltatót arra, hogy a szerzõdésszegést azonnal
szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület ezen felhívásának nem tesz eleget, úgy a Mûsorszolgáltató
köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a kötbér alapjának tíz (10) százalékával megegyezõ mértékû késedelmi köt-
bért a Testületnek megfizetni. Folytatólagos szerzõdésszegés esetén a kötbér mértéke a kötbér alapjának tíz (10) százalé-
ka, ugyanazon szerzõdésszegés többszöri folytatólagos megszegése esetén a kötbér alapjának tizenöt (15) százaléka.
Kötbér kiszabására e pont szerinti esetekben a szerzõdésszegéstõl számított hat hónapon belül van lehetõség.
6.3.7. Amennyiben a mûsorszolgáltató a szerzõdés 5.4.1. szakaszát megszegi, és jogosulatlanul kapcsolódik hálózatba és
szolgáltat mûsort, a Testület felszólítja 15 napos határidõ tûzésével a jogosulatlan hálózatba kapcsolódás megszüntetésé-
re. A határidõ eredménytelen elteltét követõen kötbért köteles a Testületnek fizetni.
6.4. Amennyiben a Mûsorszolgáltatónak a Testülettel szemben egy idõben több jogcímen áll fenn fizetési kötelezettsé-
ge, úgy a Testület a Mûsorszolgáltató által fizetett összegeket, a fizetés megjelölt jogcímének figyelmen kívül hagyásá-
val, jogosult más jogcímen és/vagy sorrendben is elszámolni.
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VII. A SZERZÕDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

7.1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés 3.7. szakasza
szerinti határidõ leteltéig és az ugyanezen szakaszban leírt módon a Mûsorszolgáltatást neki felróható okból nem kezdi
meg, úgy a Mûsorszolgáltatási Jogosultsága megszûnik.
7.2. A Szerzõdés megszegése esetén a Testület a Törvényben és a Polgári Törvénykönyvben valamint az ÁPF-ben meg-
fogalmazott jogkövetkezményeket alkalmazza, így különösen:
– felhívja a Mûsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,
– írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést, és felhívja a Mûsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illet-
ve arra, hogy a jövõben tartózkodjon a jogsértéstõl,
– meghatározott idõre, de legfeljebb harminc napra felfüggesztheti a mûsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását,
– érvényesíti a szerzõdésben megállapított kötbért,
– bírságot szab ki,
– azonnali hatállyal felmondja a szerzõdést,
– kizárhatja a Mûsorszolgáltatási Alapból való támogatást.
7.3. A Testület az ÁPF 78. pontjában szabályozott esetekben, vagy módon vagy idõtartamban a mûsorszolgáltatási jogo-
sultság gyakorlását felfüggesztheti. A Testület e jogát a Mûsorszolgáltatóhoz intézett határozatával gyakorolhatja, mely-
ben naptári nap, óra és perc szerint megjelöli a felfüggesztés kezdõ idõpontját.
7.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Testület a Szerzõdést a 7.4.1–7.4.2. szakaszok szerinti esetekben jogosult
írásban felmondani:
7.4.1. A Testület jogosult a Szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, ha
7.4.1.1. a Szerzõdést nem lehetett volna megkötni és a jogsértõ állapot még fennáll; vagy
7.4.1.2. a Szerzõdés a Törvény VIII. fejezetében foglaltakat sérti, és a Mûsorszolgáltató a jogsérelmet a Gazdasági Ver-
senyhivatal, illetve a Testület határozatában foglaltak szerint 180 napon belül nem orvosolta; vagy
7.4.1.3. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.7. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást a hivatkozott szakasz szerint
nem kezdi meg; vagy
7.4.1.4. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 2.4. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot nem személye-
sen gyakorolja, átruházza, engedményezi, megterheli vagy egyébként más módon elidegeníti; vagy
7.4.1.5. a Mûsorszolgáltató a rá vonatkozó korlátozó rendelkezések feltételeit megszegi, és azt a Testület írásbeli felhí-
vására hatvan (60) napon belül nem orvosolja; vagy
7.4.1.6. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.2. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást folyamatosan több mint tizen-
négy (14) napig szünetelteti vagy nem a hivatkozott szakasz feltételei szerint végzi; vagy
7.4.1.7. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 6.1.1. szakaszát megszegi, és a teljes Óvadéki Összeget az annak esedékességé-
tõl számított harminc (30) napon belül a Testületnek nem fizeti meg; vagy
7.4.1.8. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 6.1.2. szakaszát megszegi, és az Óvadéki Összeget az annak esedékességétõl
számított harminc (30) napon belül az Óvadéki Összeg teljes mértéke erejéig a Testületnek nem fizeti meg (tölti fel);
vagy
7.4.1.9. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés III. fejezetében foglaltakat súlyosan vagy ismételten, vagy folyamatosan a Tes-
tület felhívása ellenére megszegi; vagy
7.4.1.10. a Mûsorszolgáltató a megszûnésérõl határoz, vagy ha a Mûsorszolgáltatót jogerõs közigazgatási vagy bírósági
jogerõs végzés vagy határozat mûsorszolgáltatói tevékenysége vagy mûködése felfüggesztésére kötelezi (kivéve a Tes-
tület ilyen határozatát), vagy ha ellene csõd- vagy felszámolási eljárás indult; vagy
7.4.1.11. ha a Mûsorszolgáltatót a jelen szerzõdés megkötésétõl számítva második alkalommal kellene a Törvény 112. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetésben részesíteni; vagy
7.4.1.12. ha a mûsorszolgáltató a szerzõdés 5.4.1. szakaszát megszegi, és azt a Testület írásbeli felhívására harminc
(30) napon belül nem orvosolja.
7.4.1.13. ha a Mûsorszolgáltató nem rendelkezik a mûsor sugárzásához szükséges, érvényes rádióengedéllyel.”
7.5. A Szerzõdés Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos határidõvel történõ felmondása esetén a felmon-
dásnak a Mûsorszolgáltató részére való kézbesítése napját, illetve a felmondási határidõ utolsó napját követõ elsõ napon
megszûnik. A Mûsorszolgáltató a Szerzõdés megszûnésének napján köteles a Mûsorszolgáltatással felhagyni, és
kezdeményezni a rádióengedély visszavonását.
A Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Testületet, hogy a jelen Szerzõdésnek a
Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos határidõvel történõ felmondása folyományaképpen való megszûné-
sérõl tájékoztassa a rádióengedélyt kiadó hatóságot és kezdeményezze az ilyen hatósági engedély visszavonását. A Mû-
sorszolgáltató egyben lemond arról a jogáról, hogy a rádióengedélyt visszavonó határozatban foglaltakat vitassa.
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A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzõdés Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos
határidõvel történõ felmondásának a Mûsorszolgáltató általi esetleges megtámadása nem érinti az ilyen felmondás fenti
bekezdések szerinti joghatásainak a beállását; azonban abban az esetben, ha a bíróság a felmondás jogellenességét vagy
megalapozatlanságát állapítja meg, a Testület köteles megtéríteni a Mûsorszolgáltató igazolt kárát.

VIII. EGYEBEK

8.1. A szerzõdõ felek rögzítik, hogy a szerzõdés tárgyát képezõ Mûsorszolgáltatási Jogosultságra kiírt Pályázati Felhí-
vásban foglaltakkal egyezõen, a Mûsorszolgáltató által benyújtott Pályázati Ajánlat részét képezõ, a Pályázati Felhívás
3., 4., 5., 6. számú mellékletében foglaltakat, valamint a Testület 7. és 8. számú mellékletei szerinti közleményben foglalt
kötelezettségeket a Szerzõdés részének nyilvánítják, úgy, hogy azok jelen Szerzõdés mellékleteként kezelendõk. A jelen
szerzõdés csak e Mellékletekkel együtt érvényes és hatályos.
8.2. Amennyiben a jelen Szerzõdés valamely rendelkezése érvénytelennek minõsülne, az a Szerzõdés egyéb rendelkezé-
seinek érvényességét nem érinti. A felek megállapodnak abban, hogy ilyen esetben egymással jóhiszemû tárgyalásokat
folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyezõ érvényes
rendelkezéssel váltsák fel, és a Szerzõdést annak megfelelõen módosítsák.
8.3. A jelen Szerzõdés irányadó joga a magyar jog. A Szerzõdéssel kapcsolatos jogviták elbírálására, amennyiben arra a
Törvény, az ÁPF vagy a Pályázati Felhívás rendelkezést nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
8.4. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen Szerzõdésbõl vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszûnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban kelet-
kezik, a felek a hatásköri szabályok figyelembevétele mellett alávetik magukat a Fõvárosi Bíróság, illetve a Pesti Köz-
ponti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. E rendelkezés nem érinti az ÁPF 86. pontjában szabályozott
eseteket.
8.5. A jelen Szerzõdést a felek öt, egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá.
A felek a jelen Szerzõdést gondosan elolvasták, jogi képviselõikkel megbeszélték, az azokban foglalt szolgáltatásokat és
ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és a Szerzõdést, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezõt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapesten, …. év [.....] hó [...]12 napján.

Országos Rádió és Televízió Testület [....................]13

_________________________ _________________________14

2/A számú melléklet

MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET
VÉTELIMINÕSÉG-JAVÍTÁS ESETÉN

A jelen Mûsorszolgáltatási Szerzõdésmódosítás (a továbbiakban a „Szerzõdésmódosítás”) létrejött egyrészrõl az
Országos Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban: a „Testület”), és másrészrõl a
(……….)15 (a továbbiakban: a „Mûsorszolgáltató”) között. Jelen Szerzõdésmódosítás a Felek között ( ……)16 2napján
aláírt, (………)17 mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Szerzõdést („Szerzõdés”) alulírott he-
lyen és napon, az alábbiak szerint módosítja. Jelen Szerzõdésmódosítás („Szerzõdésmódosítás”) az eredeti Szerzõdés
elválaszthatatlan részét képezi.
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12 A szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
13 A Mûsorszolgáltató cég neve kitöltendõ.
14 Mind a Testület, mind a Mûsorszolgáltató részérõl cégszerûen aláírandó.
15 A Pályázó neve és címe kitöltendõ.
16 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
17 A mûsorszolgáltatási jogosultság(helyi/körzeti/televízió/rádió) és a frekvencia kitöltendõ.



A Szerzõdés Preambulum része az alábbi C) ponttal egészül ki.
C) A Felek megállapítják, hogy a Törvény 41.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Testület (…….) napján18 a Köz-
löny […….]19. számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett a [Pályázati Fel-
hívás 1. számú melléklet 1. pontja szerinti, helyi rádió Mûsorszolgáltatási Jogosultságra az alábbi adatokkal: ellá-
tottság: ... fõ, a ... MHz frekvencia tekintetében]20. A Mûsorszolgáltató a megjelölt mûsorszolgáltatási jogosultságok-
ra, a (…….)21 MHz frekvencia mûsorszolgáltatási jogosultságának vételiminõség-javítása céljával nyújtott be Pályázati
Ajánlatokat („Pályázati Ajánlatok”).
A pályázó Mûsorszolgáltatót a Testület (……..)22 számú határozatával a (……….)23 MHz frekvencia tekintetében vételi-
minõség-javítással nyilvánította nyertesnek.
A határozatok érelmében a Mûsorszolgáltató (……….)24 mûsorszolgáltatási jogosultsága, a (………)25 MHz frekven-
cia ellátottsági paramétereivel javul úgy, hogy az eredeti ellátott lakosságszám, tehát a Mûsorszolgáltató hatályos
mûsorszolgáltatási szerinti vételkörzetének ellátottsága nem növekszik. A Jelen Szerzõdésmódosítás aláírásával a
Mûsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szerzõdésmódosítás Preambulumának D) pontjában hivatkozott Pályázati
Felhívás 1. számú mellékletében megadott várható vételkörzethez képest a megvalósított vételkörzet esetében
+/–20%-os eltérés lehetséges.
A Felek megállapítják, hogy a vételiminõség-javítással nem jön létre új jogosultság, a Mûsorszolgáltató
………………………….-án kötött Mûsorszolgáltatási Szerzõdése alapján fennálló Mûsorszolgáltatási Jogosultságá-
nak érvényességi ideje nem változik, a Mûsorszolgáltató a vételiminõség-javítás tekintetében ennek megfelelõen a
(…….)26 frekvencia mûsorszolgáltatási jogosultság szerinti mûsort sugározza.
Erre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a (……..)27 napján a (………)28 MHz frekvencia tekintetében létrejött Szer-
zõdés az alábbiak szerint egészül ki:
A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság idõtartama alatt az analóg földfelszíni
rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás bekövetkezik, az esetleges jogszabályváltozásból adódó
megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a felek – ha a mûsorszolgáltatási jogosultság az adott frekvencián fenntart-
ható – kölcsönösen együttmûködve eleget tesznek.
A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy (……..)29 MHz frekvencia tekintetében a Mûsorszolgáltatást legké-
sõbb (………)30 napjáig a Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen megkezdi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes
idõtartama alatt megszakítás nélkül végzi.
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés fenti módosítással nem érintett rendelkezései érvényben maradnak. Jelen Szerzõdésmó-
dosítást a felek öt, egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá.
A felek a jelen Szerzõdésmódosítást gondosan elolvasták, jogi képviselõikkel megbeszélték, az azokban foglalt szolgál-
tatásokat és ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és mint akaratukkal mindenben megegye-
zõt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt Budapesten, (…….) (……..) hó (…..)31 napján.

Országos Rádió és Televízió Testület (…………)32

33

________________________ _____________________
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12 A szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
18 A Pályázati Felhívás közzétételének dátuma kitöltendõ.
19 A Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendõ.
20 A Pályázati Felhívás 1. számú melléklet adatai szerint kitöltendõ.
21 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia kitöltendõ.
22 A Pályázatokat elbíráló Testületi határozat száma kitöltendõ.
23 A Pályázati Felhívásban meghirdetett frekvencia/csatorna megjelölése.
24 A mûsorszolgáltatási jogosultság kitöltendõ.
25 A Pályázattal megnyert frekvencia/csatorna feltüntetése.
26 A Mûsorszolgáltatási szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia megjelölése.
27 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének dátuma kitöltendõ.
28 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia kitöltendõ.
29 A Pályázatban megnyert frekvencia megjelölése.
30 A szerzõdéskötést követõ 180 napon belül.
31 A szerzõdésmódosítás aláírásának napja kitöltendõ.
32 A mûsorszolgáltató cég neve kitöltendõ.
33 A Testület és a Mûsorszolgáltató részérõl cégszerûen aláírandó.



3. számú melléklet

A Mûsorszolgáltatás Alapvetõ Adatai

Konzorciumi Pályázati Ajánlat esetén a Konzorcium nevében kell megtenni a 3. számú mellékletre vonatkozó nyilatkoza-
tokat

1. A pályázó neve:
2. A pályázó címe:
3. A cégbíróság, bíróság neve, ahol nyilvántartásba vették:
4. A megpályázott Mûsorszolgáltatás vételkörzete:
5. A Mûsorszolgáltatás állandó megnevezése:
6. A Mûsorszolgáltatás szignálja:
7. A mûsorszolgáltató tevékenységéért személyes felelõsséget viselõ büntetlen elõéletû személy
neve:
címe:

aki a személyes – sajtójogi (1986. II. törvényben meghatározott) – felelõsséget viseli a mûsorszolgáltató
tevékenységéért.

8. A pályázó bankszámlaszáma:
9. A pályázó adószáma:

10. Az igénybe venni kívánt mûsorszórási lehetõség megnevezése:

Dátum:

Aláírás:

A MÛSORTERV

A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége:

– A mûsorfolyamot meghatározó tematika: .......................................................................................................................
– Gyakran elõforduló mûsorszám kategória: ......................................................................................................................
– A mûsorszolgáltatás sajátos arculata: .............................................................................................................................

Egyes mûsorszámok/mûsorelemek százalékos aránya:

Mûsorszámok A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig)

nélküli mûsoridõ minimális
százalékaként

havi heti napi heti napi

Közszolgálati mûsorszámok aránya

A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:

Mûsorterv egységek A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Az éjszakai órák (00.00–06.00 óráig)

nélküli mûsoridõ minimális százalékaként

heti napi heti napi

1. A szöveg aránya

2. Az ismétlések aránya
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A mûsorterv központi elemei34:

Központi elemek megjelölése

Fõmûsoridõ (06.30–09.30 óráig):

9.30–18.00 óráig
…..

18.00–06.30 óráig
…

Dátum --------------------------------------
Aláírás --------------------------------------

4. számú melléklet

SZÁNDÉKNYILATKOZATOK

Konzorciumi Pályázati Ajánlat esetén a Konzorcium nevében kell megtenni a 4. számú mellékletre vonatkozó nyilatkoza-
tot
1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mûsor szórását saját jogosultság alapján vagy más, erre jogosult szolgáltatásának
igénybevételével kívánja megoldani.
2. A pályázó nyilatkozata a tervezett kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatásokról.

Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatások A Mûsorszolgáltató által bejelentett szolgálta-
tás35

Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatás

PS (mûsornév)

PI (mûsorazonosító)

RT (rádiószöveg)

CT (idõ és dátum)

AF (alternatív frekvenciasávok listája)

Egyéb

5. számú melléklet

NYILATKOZATOK

Konzorciumi Pályázati Ajánlat esetén az 5. számú melléklet 2., és a 4. számú nyilatkozatot a Konzorcium, az
5. számú melléklet többi nyilatkozatát mind a Konzorcium, mind a Konzorciumi Tagok tekintetében külön-külön
meg kell tenni.
Vételiminõség-javítás esetén az alábbi nyilatkozatok megtétele a 3. j) pont kivételével nem szükséges feltéve, hogy az
adatokban, körülményekben nem állt be változás az eredeti mûsorszolgáltatási jogosultság megszerzését követõen.
Amennyiben változás történt az eredeti, vételiminõség-javítást igénylõ jogosultság megszerzésekor adott nyilatkozatok-
hoz képest, akkor a pályázó köteles a megfelelõ nyilatkozatok megtételére.
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34 A központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jel-
lemzik és ennél fogva csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a mûsorszám címét, hanem típusát kell megjelölni:
pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor stb.
35 A pályázó által vállat kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatás kipipálandó.



1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a pályázati felhívás 2.6.1. és 2.6.3. pontjának hatálya alá.
2. A pályázó nyilatkozata, hogy a mûsorszolgáltató vezetõ tisztségviselõinek kiválasztási módja megfelel a Társasági
törvénynek. A többségi önkormányzati tulajdonú társaság az ÁPF 36.3. pontjának megfelelõ nyilatkozatot tesz.
3. A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) van-e közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése magyar napilapot vagy hetilapot kiadó, lapterjesztõ, továbbá
magyarországi mûsorszolgáltatást végzõ, illetõleg magyarországi mûsorszolgáltatási jogosultságot igénylõ gazdasági
társaságban; ha van, azok felsorolása a fent jelzett tevékenységek megjelölésével és a közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedés nagyságának feltüntetésével;
b) vele szemben a Törvény szerinti kizáró vagy korlátozó okok nem állnak fenn, illetve más, folyamatban lévõ pályázatá-
nak elfogadása esetén nem keletkezne vele szemben ilyen kizáró vagy korlátozó ok;
c) tudomásul veszi, hogy a mûsorszolgáltatási szerzõdés fennállásának teljes idõtartama alatt köteles megfelelni a Tör-
vényben meghatározott személyi feltételeknek (mûsorszolgáltatási jogosultság a Törvény 85–88. §, mûsorszolgáltató tu-
lajdoni viszonyaira vonatkozó rendelkezések, Törvény 109. §, 122–127. §);
d) gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázó vezetõ tisztviselõinek állampolgársága, neve, címe,
minden más tisztségviselõi vagy hivatali beosztása, munkaviszonya;
e) azoknak a gazdasági társaságoknak és alapítványoknak a felsorolása, amelyek (i) a gazdasági társaság vagy közhasz-
nú társaság cégformájú pályázóban 5%-ot meghaladó vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek, il-
letve amelyek (ii) az ilyen vállalkozásokban 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel, vagy a törvény szerinti befolyá-
soló részesedéssel rendelkeznek és (iii) mindezek közül befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozások vezetõ
tisztségviselõi valamint mindezek társasági részesedéssel rendelkezõ közeli hozzátartozóinak neve, címe, foglalkozása,
munkahelye, illetve társasági részesedése, valamint a befolyásoló részesedés módját, mértékét bemutató (igazoló)
dokumentumok;
f) van-e olyan gazdasági társaság és alapítvány, illetve ezek felsorolása, amelyekben (i) a gazdasági társaság vagy köz-
hasznú társaság cégformájú pályázó 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel vagy a törvény szerinti befolyásoló része-
sedéssel rendelkezõ vállalkozás 5%-ot meghaladó tulajdoni résszel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel
rendelkezik, illetve amelyek (ii) az ilyen vállalkozásban 5%-ot meghaladó tulajdoni résszel, vagy a törvény szerinti befo-
lyásoló részesedéssel rendelkeznek végül (iii) mindezek lakóhelye (székhelye), cégnyilvántartási (bírósági
nyilvántartási száma) és a befolyásoló részesedés módját, mértékét bemutató (igazoló) dokumentumok;
g) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

1. bíróság által elrendelt végelszámolás alatt áll-e, vagy az ellene indított csõd-, illetve felszámolási eljárás folyamat-
ban van-e,
2. a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló
vállalkozás(ok) végelszámolás alatt áll(nak)-e vagy az ellene indított csõd-, illetve felszámolási eljárás(ok) folyamat-
ban van(nak)-e,
3. a pályázó hálózatos mûsorszolgáltatóként, illetve hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatóként mûködik-e, ha igen
nevezze meg a hálózatba kapcsolt mûsorszolgáltatókat, illetve a hálózatos mûsorszolgáltatót,
4. a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedé-
se alatt álló vállalkozás(oka)t illetõen megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerõre emelkedett: bírósági ítélet,
versenyfelügyeleti határozat, a Testület által hozott határozat, vagy a Testület Panaszbizottsága által hozott állásfog-
lalás az üzletvitele körében elkövetett jogszabálysértésrõl,
5. megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerõre emelkedett bírósági ítélet, államigazgatási határozat, vagy a
Testület által hozott határozat a pályázót, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályá-
zó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(oka)t illetõen a mûsorszolgáltatási szerzõdésben a meghatározott
bármely kötelezettség megszegését,
6. folyamatban van-e, illetve lefolytattak-e 5 (öt) évnél nem régebben a pályázóval, a pályázó tekintetében befolyáso-
ló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással szemben végrehajtási
eljárást,
7. folyamatban van-e a pályázóval a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó be-
folyásoló részesedése alatt álló vállalkozással (vállalkozásokkal) szemben olyan polgári per, amely meghaladja 3 (há-
rom) évi mûsorszolgáltatási díj 20%-át;

h) hivatalos igazolások arra vonatkozóan, hogy a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendel-
kezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak van-e egy évnél régebben lejárt adó-, vám-,
illeték, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.
A pályázó nyilatkozzon, arról, hogy nyertessége esetén a mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötésének idõpontjában a
Testület rendelkezésére bocsátja azon hivatalos igazolásokat, amelyek dokumentálják, hogy a pályázó, a pályázó tekin-
tetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak,

4092 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 27. szám



van-e az elkülönített állami pénzalapokkal szemben egy évnél régebben lejárt fizetési kötelezettsége, illetve van-e vagy
volt-e a Mûsorszolgáltatási Alappal szemben bármilyen lejárt fizetési kötelezettsége. A pályázathoz csatolni kell a
fizetési késedelem mértékére vonatkozó, valamint a jellegének megítéléséhez szükséges adatokat, információkat.
Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében csak azon alap kezelõjétõl kell igazolást csatolni, amellyel szemben a pá-
lyázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt
álló vállalkozás(ok)nak jogszabály alapján fizetési kötelezettsége áll fenn;
i) milyen mûsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik (szerzõdés vagy nyilvántartásba vétel alapján), vagy ilyen jogo-
sultság megszerzése folyamatban van;
j) vételiminõség-javítás esetén a pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató nyilatkozata arról, hogy

1. a 7. számú mellékletben foglalt ORTT határozat tartalmát ismeri és elfogadja;
2. nyertessége esetén a szükséges szerzõdésmódosításhoz hozzájárul;
3. a pályázati felhívás 1. számú mellékletében megjelölt vételkörzetben már mûsorszolgáltatási jogosultsággal, de az
NHH által kiállított és az ORTT részére megküldött mûszaki adatokkal alátámasztottan, nem megfelelõ minõségû vé-
teli lehetõséggel rendelkezik,
4. a határozatban meghatározott vételiminõség-javítással kapcsolatosan meghatározott kritériumoknak megfelel.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) pályázati ajánlatában vállalt kötelezettségek teljesítéséért feltétlen helytállást vállal, biztosítja annak anyagi fede-
zetét, és
b) kötelezi magát, hogy az ajánlatában vállalt kötelezettségeit tartalmazó szerzõdést ír alá a Testülettel, melynek meg-
szegése esetén a Törvényben, az ÁPF-ben, a pályázati felhívásban és a mûsorszolgáltatási szerzõdésben meghatáro-
zott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor úgy, hogy a szerzõdésszegés következtében beálló fizetési kötele-
zettség biztosítására a pályázó által rendelkezésre bocsátott biztosítékból a Testület közvetlenül kielégítheti igényét.

6. számú melléklet

ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TERV

Konzorciumi Pályázati Ajánlat esetén a Konzorcium nevében kell megtenni a 6. számú melléklet szerinti, az üzleti és
pénzügyi tervre vonatkozó ajánlatot

Vételiminõség-javítás esetén a bõvítés által kialakult, teljes mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó üzleti és pénz-
ügyi tervet kell benyújtani.

6/I. Tervezett költségek

Költségek 2010. 2011. 2012.

A költségeket költségnemek szerint csoportosítva a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására ki-
adott jogszabály 5. számlaosztálya alapján kell megadni.

6/II. Tervezett bevételek

Bevételek 2010. 2011. 2012.

A bevételeket csoportosítva a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabály 9. szám-
laosztálya alapján kell megadni.
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7. számú melléklet

A FÖLDFELSZÍNI MÛSORSZÓRÓ RENDSZER RÉVÉN VÉGZETT MÛSORSZOLGÁLTATÁS
VÉTELI MINÕSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁS

A vételiminõség-javítás

A vételiminõség-javításra abban az esetben írható ki pályázati felhívás, ha a Nemzeti Hírközlési Hatóság által megkül-
dött mûszaki adatok alátámasztják a hatályos mûsorszolgáltatási szerzõdés szerinti vételkörzet ellátottságának minõségi
problémáit.
A vételiminõség-javítás egy olyan speciális eljárást jelent, amely során egy adott vételkörzetben már mûsorszolgáltatási
jogosultsággal, de nem megfelelõ minõségû vételi lehetõséggel rendelkezõ mûsorszolgáltató mûsorának vételi minõsé-
ge, a vételiminõség-javításra kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázati ajánlatának nyertessége esetén, a felhívásban
meghirdetett mûsorszolgáltatási lehetõség ellátottsági paramétereivel javul úgy, hogy az ellátott lakosságszám – tehát a
hatályos mûsorszolgáltatási szerzõdés szerinti vételkörzet ellátottsága nem növekszik. A vételiminõség-javítással nem
jön létre újabb jogosultság, annak érvényességi ideje nem változik, a Mûsorszolgáltató a vételiminõség-javítás
tekintetében ennek megfelelõen a vételiminõség-javítást igénylõ frekvencia mûsorszolgáltatási jogosultság szerinti
mûsort sugározza.
A vételiminõség-javítás céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot akkor nyújthat be, ha a
jelen határozatban foglalt vételiminõség-javítás fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel és a pályázati aján-
latához kötelezõen csatolandó dokumentumokban nyilatkozik arról, hogy a jelen határozat tartalmát ismeri és elfogadja,
valamint nyertessége esetén a szükséges szerzõdésmódosításhoz hozzájárul.

8. számú melléklet

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA A MÛSORSZOLGÁLTATÓK
KÖZMÛSOR- SZOLGÁLTATÓVÁ MINÕSÍTÉSÉNEK

FELTÉTELEIRÕL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL

Az Országos Rádió és Televízió Testület határozata a mûsorszolgáltatók közmûsor- szolgáltatóvá minõsítésének feltéte-
leirõl és eljárásáról

1. Közmûsor-szolgáltatóvá minõsítését a földfelszíni mûsorszolgáltató kezdeményezheti kizárólag a jogosultsága meg-
szerzésére irányuló eljárás megkezdésekor (Rttv. 95. §), amennyiben mûsorszolgáltatási díjtartozása nincs.
Konzorciumi pályázó esetén az abban részt vevõ pályázóknak nem lehet mûsorszolgáltatási díjtartozása.
2.1. Közmûsor-szolgáltatóvá az a mûsorszolgáltató minõsíthetõ, amelyik pályázatában vállalja a közmûsor-szolgáltatóra
vonatkozó törvényi kötelezettségeket, vállalja, hogy napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
szolgáltat, televízió esetén a képernyõszövegen kívül legkevesebb heti 2 óra, rádió esetén legalább heti 14 óra saját ké-
szítésû mûsort szolgáltat, valamint a kérelmével együtt benyújtja a mûsorszolgáltatási szabályzatát a Testülethez. A mû-
sorszolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia kell, a közmûsor-szolgáltató részletes mûsorstruktúráját, továbbá meg kell
jelölni melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumának.
Amennyiben a mûsorszolgáltató képújságban szereplõ elemeket is közszolgálati mûsorszámnak minõsít, akkor a
képújságot elemeire bontva, az azon belüli közszolgálati mûsorszámokat százalékban megjelölve kell a mûsorstruktúrát
bemutatni.
2.2. Közmûsor-szolgáltatóvá minõsítésének kezdeményezésekor a pályázó határozott kötelezettségvállaló nyilatkozatot
tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Testület közmûsor-szolgáltatóvá minõsíti, akkor a mûsorszolgáltatási jogosultságának
tartama alatt közmûsor-szolgáltatóként mûködik.
3. A Testület a mûsorszolgáltatási szabályzat elfogadásával nyilvánítja a közmûsor-szolgáltatóvá a mûsorszolgáltatót. A
Testület az elfogadott mûsorszolgáltatási szabályzatot a Közlönyben teszi közzé.
4.1. A Testület a mûsorszolgáltatót a szabályzat elfogadásával a Testületi döntés napjával nyilvánítja közmûsor-szolgál-
tatóvá.
4.2. A közmûsor-szolgáltatóvá minõsítés napjától a közmûsor-szolgáltató mentesül a mûsorszolgáltatási díj fizetésének
kötelezettsége alól.
5. Az ORTT Mûsorfigyelõ és Mûsorelemzõ Szolgálata a közmûsor-szolgáltatók vállalásait a Törvény 89. § (4) bekezdés
c) pontja alapján a Testület által elfogadott munkaterv alapján ellenõrzi.
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6. Ha a közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltató megszegi a Törvényben, a mûsorszolgáltatási szerzõdésben vagy a köz-
zétett mûsorszolgáltatási szabályzatban a rá mint közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó szabályokat, akkor a Testület a jog-
sértés megállapítása mellett a Szerzõdés és a Törvény szerinti szankciókat alkalmazhatja különösen az alábbiakat:
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján felhívja a mûsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést és felhívja a mûsor-
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve arra, hogy a jövõben tartózkodjon a jogsértéstõl,
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott idõre, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti a mûsorszolgál-
tatási jogosultság gyakorlását
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényesíti a szerzõdésben megállapított kötbért,
– a Mûsorszolgáltatási szerzõdés alapján határozott idõre kizárja a mûsorszolgáltatót a Mûsorszolgáltatási Alap
támogatásaiból,
– a fenti szankciók közül, az írásbeli figyelmeztetés, a kötbér és a Mûsorszolgáltatási Alap támogatásaiból határozott
idõre történõ kizárás más joghátránnyal együtt is alkalmazható.
Amennyiben a mûsorszolgáltatóval szemben a szerzõdés megkötése óta másodszor kellene alkalmazni a 112. § (1) be-
kezdés b) pont szerinti írásbeli figyelmeztetést, a Testület jogosult a Mûsorszolgáltatási szerzõdét azonnali hatállyal fel-
mondani.
7. A mûsorszolgáltató a közmûsor-szolgáltatói minõsítésérõl csak annak testületi elfogadása után egy évvel mondhat le
azzal, hogy az a mûsorszolgáltató, amelyik státuszát pályázat keletkeztette csak az adott pályázati eljárás elveire figye-
lemmel mondhat le. Amennyiben a pályázati felhívás lehetõséget adott közmûsor-szolgáltatói, nem nyereségérdekelt és
kereskedelmi pályázatok benyújtására is, a státuszról történõ lemondás megengedhetõ. Amennyiben a pályázati felhívás
kizárólag nem nyereségérdekelt, illetve közmûsor-szolgáltatói státuszú mûsorszolgáltatásra volt kiírva, a lemondás a pá-
lyázati eljárás elveire tekintettel nem megengedhetõ és az automatikusan a mûsorszolgáltatási jogosultság elvesztését
eredményezi. A lemondás tudomásul vételét a Testület határozatban mondja ki és az a testületi határozat napjától
mentesíti a mûsorszolgáltatót a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó szabályok alól.

Az Országos Rádió és Televízió Testület
ajánlása a közmûsor-szolgáltatók Mûsorszolgáltatási

Szabályzatainak kidolgozásához

A Testület a Törvény 41. § (1) bekezdésének j) pontja alapján az alábbiakban segítséget kíván nyújtani a közmûsor-szol-
gáltatói minõsítésüket kérõ mûsorszolgáltatók Mûsorszolgáltatási Szabályzatának kidolgozásához.
Az ajánlásban rögzítettek minimális feltételei a Mûsorszolgáltatási Szabályzatnak. Ugyanakkor az ajánlásban szereplõ
pontok nem azt jelentik, hogy a Mûsorszolgáltatási Szabályzatban csak ezekrõl lehet rendelkezni. A mûsorszolgáltató a
Mûsorszolgáltatási Szabályzatban önmagára, az általa sugározott mûsorokra, illetõleg az általa foglalkoztatottakra néz-
ve egyéb kötelezõ szabályokat állapíthat meg, bármilyen általa fontosnak vélt terület tekintetében.

I. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok
1. A közmûsor-szolgáltató különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek mél-
tóságát és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A közmûsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre
számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, össze-
függésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
3. A közmûsor-szolgáltató biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a meg-
jelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja
érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
4. A közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyerme-
kek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben történõ
bemutatására,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
5. A közmûsor-szolgáltató az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexu-
alitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.
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II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének – anyagi és szakmai –
biztosítékait ki kell fejteni. Ilyen biztosíték a tulajdonosok függetlensége pártoktól, vagy ennek analógiájára társadalmi
szervezet esetén az alapszabály kimondhatja, hogy párt nem lehet tagja, illetve politikai mozgalmat nem támogatnak.
Biztosíték továbbá az is, hogy a mûsorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint
mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt,
hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vi-
tatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. A közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak,
tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
2. A mûsorszolgáltató a vételkörzetében (országos, körzeti, helyi) élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a
jellemzõ véleményeket bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politi-
kai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó ér-
zését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének nem adhat hangot, azt
még közvetve sem sugallhatja.
5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
6. A mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni. ha egy témában a források egymás-
nak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek
közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik a események képanyagainak kiválasztására.
8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.

IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
1. A mûsorszolgáltató valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához.
2. A mûsorkészítõknek a mûsorszolgáltatás során érvényesíteniük kell a helyes nyelvhasználatot.
3. A mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan
rövidítéseket.
4. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
5. A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és szép
beszédre.

V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény
26. § (2) bekezdésében foglaltakra is
1. A mûsorszolgáltatás során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet kell fordítani a kisebbségi kultúrának, a
kisebbségi értékek megõrzésének.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint biztosítani kell a saját anyanyelv
használatát.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
1. A mûsorszolgáltató mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.
2. A mûsorszolgáltató kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
3. A mûsorszolgáltató a nézõk ismereteinek bõvítése érdekében mûsoraiban rendszeresen beszámol a hazai és nemzetkö-
zi tudományos élet legújabb felfedezéseirõl, népszerûsíti a tudományos közgondolkodást.
4. Tudományos kérdésekben is lehetõséget kell adni az eltérõ álláspontok vélemények bemutatására.
5. A mûsorszolgáltató köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
6. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
7. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.
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VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai és
választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnézeti
mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.

VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ meg-
ismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a
különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszá-
mot közzétenni tilos.
3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.

IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.
2. A közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a
hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám
idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is bele-
számít. A közmûsor-szolgáltató televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.
3. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között
tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között
és a szünetekben közzétehetõ.
4. Közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. Közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és
forgalmazója.
6. Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve
politikai hirdetésben.
7. Közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató
mûsorszámok,
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzet-
ben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A Nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet poli-
tikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
17. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak
tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
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18. Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások
igénybevételére.
19. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.

X. A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését
szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel,
ilyen eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a
figyelmet.
2. A közmûsor-szolgáltató a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény
szerint felelõsséggel nem tartozik.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli hely-
zetekben közzéteendõ szerinti közérdekû közleményre.

XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosíté-
kai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben
tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A Mûsor-
szolgáltatási Szabályzatban rögzíteni lehet: a mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a
mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a
mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
A Mûsorszolgáltatási Szabályzat rendelkezhet a mûsorkészítés és -szerkesztés kapcsán a szakmai, magatartási és etikai
szabályokról, továbbá a közremûködõkkel kapcsolatos magatartás szabályairól. A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie
például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy
törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti,
etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorké-
szítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is
megakadályozza.
Meg kell határozni a vezetõi pályáztatás feltételeit, a mûsorkészítésért felelõs személy tulajdonostól függetlenségének
biztosítékait, valamint a Törvény 3. § (1) bekezdésének utolsó mondata szerinti függetlenségének a tulajdonos vonatko-
zásában megfogalmazott garanciáit. Érdemes meghatározni továbbá a fõszerkesztõ ellenõrzésének lehetõségét és mód-
ját, illetõleg meghatározásra kerülhet az is, hogy a mûsorkészítõk kinek tartoznak felelõsséggel a mûsorukban
elhangzottakkal kapcsolatban a szervezeten belül.

XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra
A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósító-
ként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszol-
gáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
Ennek alapján a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget
nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének,
így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A szabályozásnak meg kell felelnie annak a törvényi követelménynek, miszerint a közmûsor-szolgáltatásban rendszere-
sen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem
hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
Ezek meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Törvény azon rendelkezésére, miszerint a közmûsor-szolgáltató köte-
les a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem
sértheti más nemzetek méltóságát, ezen követelmény betartatásának szabályait, illetõleg azok megsértõivel szemben
alkalmazandó szankciók is ezen pontban helyezhetõk el.
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Megfogalmazhatók továbbá a mûsorkészítõ kötelességei és jogai a mûsor elkészítése során. Ajánlott továbbá a mûsor-
szolgáltatónál elfogadott etikai elvek megfogalmazása, illetõleg az azon szabályok megsértõivel szemben alkalmazható
szankciók részletezése, illetõleg alapvetõ szakmai végzettség követelménye kiköthetõ.

XIV. A Mûsorszolgáltatási Szabályzatnak rendelkeznie kell a továbbiakban arról, hogy a közmûsor-szolgáltató
megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre
a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára
Ennek keretében érdemes szabályozni azt, hogy a mûsorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatársaitól és azok közvetlen
hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdonában lévõ vállalkozásoktól milyen feltételek fennállása esetén lehetséges
mûsorszámot megrendelni.
Lehetséges szabályozni azt, hogy a mûsorszolgáltató milyen vállalkozásoktól nem rendel meg mûsorokat, a mûsorszol-
gáltatónak vagy valamely alkalmazottjának az adott vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedéseire figyelemmel.
A fentiekben említetteken felül a mûsorszolgáltató jogosult bármilyen általa fontosnak vélt területet a Mûsorszolgáltatá-
si Szabályzatban szabályozni.

A pályázati felhívástervezet indokolása

Az Országos Rádió és Televízió Testület a Törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatai alapján írja
ki a Pályázati Felhívástervezetet az 1. számú melléklete szerinti körzeti rádiós Jogosultságra.
A jelen Pályázati Felhívástervezet tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyeket az Alkotmánybíróság a legutób-
bi Rttv.-t érintõ határozataiban kifogásolt.
A Pályázati Felhívástervezet célja – a Törvény rendelkezéseivel összhangban – elsõsorban a Jogosultság vételkörzeté-
ben középhullámú jogosultsággal rendelkezõ mûsorszolgáltatók vételi minõségének javítása. A Pályázati Felhívás ter-
vezet célja másodsorban a budapesti rádiós piac bõvítése, színesítése, a körzeti közmûsor-szolgáltatói rádiós mûsorszol-
gáltatás minõségi jegyeinek javítása, magasabb értékek megjelenítésének elõmozdítása.
A Pályázati Felhívás tervezet tárgya magában foglalja a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsor-
szolgáltató mûsorszolgáltatásának vételiminõség-javítását is, a Pályázati Felhívásban rögzített különös feltételek sze-
rint. A Pályázati Felhívás tervezet tárgya nem foglalja magában a korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett
mûsorszolgáltató vételkörzet-bõvítését, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódását. A Pályázati Felhívásra érvényesen
kizárólag közmûsor-szolgáltató jellegû pályázat nyújtható be.
A Testület felhívja a pályázni kívánók figyelmét, hogy a Jogosultság a Dtv. 38. § (2) bekezdésében a rádiómûsorok ter-
jesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel 2014. december 31. napjáig, vagy ugyanezen rendelkezésben rögzí-
tett együttes feltételek teljesülésétõl függõ hosszabb idõtartamra, de legfeljebb 7 évre szólnak. Vételiminõség-javítás
esetén a jogosultság a már korábban megszerzett és vételiminõség-javítást igénylõ mûsorszolgáltatási jogosultág
lejártáig érvényes.
A Testület a Törvény 46. § (1) bekezdés szerinti eljárásban dönt a végleges Pályázati Felhívás meghatározásáról és a
Pályázati Ajánlatok elbírálásáról.

Budapest, 2009. ………………….. hó „….” nap

Dr. Majtényi László s. k.,
az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére

A DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM
Molekuláris Medicina Kutatóközpontban
egy részmunkaidõs közalkalmazotti jogviszonyban létesítendõ
tudományos tanácsadói munkakör betöltésére

A tudományos tanácsadói munkakör 2010. január 1-jétõl tölthetõ be.

A tudományos tanácsadó feladata:
– a Molekuláris Medicina Kutatóközpont Bioszeparációs Laboratóriumának vezetése.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma,
– MTA doktori fokozat,
– legalább 20 éves kutatói tapasztalat,
– interdiszciplináris kutatási és PhD témavezetõi tapasztalat,
– középfokú C típusú nyelvvizsga,
– a pályázó nemzetközileg elismert kutató legyen, rendelkezzen széles körû nemzetközi tudományos kapcsolatokkal, va-
lamint tudományos támogatásokkal,
– alkalmasság a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, koordinálásra, valamint kutatási pro-
jektek vezetésére, szeminárium, elõadás tartására.

A pályázatnál elõnyt jelent: habilitáció.
A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet elõírásainak, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben foglalt elõírások-
nak és az egyetem követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait, lakcímét,
– a pályázó eddigi munkahelyének megnevezését, a jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, besorolását, illet-
ményét, munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai tudományos munkáját, terveit,
– kutatói tevékenységét, annak eredményeit,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve a szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,
– kutatás fejlesztésére vonatkozó elképzelésének leírását.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– diploma másolatát,
– nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
– tudományos fokozat másolatát,
– külsõ pályázó esetében érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– közlemények jegyzékét, impakt faktort és citációs indexét,
– különlenyomatait,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az azt véleményezõ elbíráló személyek és
testületek megismerhetik.
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A pályázatok beadásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30. nap. A szabályszerûen felszerelt pályázatokat a Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Jogi- és Humánpolitikai Központba (4032 Debrecen, Nagyerdei körút
98.) kérem benyújtani. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás dr. Gergely Pál akadémikus, egyetemi tanár, tudományos
centrumelnök-helyettestõl az (52) 438-524-es telefonszámon kérhetõ.

Dr. Fésüs László s. k.,
akadémikus, egyetemi tanár, rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázat benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõ program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
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Iskolaigazgató

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés
Oktatási és Sport
Bizottsága
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Erdélyi János Általános
Iskola és Kollégium
3950 Sárospatak,
Nagy Lajos u. 10.

Deák Úti Általános
Iskola, Elõkészítõ, Spe-
ciális Szakiskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 31.

Szerencsi Szakképzõ
Iskola
3901 Szerencs,
Ondi u. 8.

Deák Ferenc Szakképzõ
és Mûvészeti Szakkö-
zépiskola
3700 Kazincbarcika,
Herbolyai u. 9.

Oligofrénpedagógia,
vagy tanulásban akadá-
lyozottak és értelmileg
akadályozottak pedagó-
giája szakos gyógype-
dagógusi v.,
legalább öt év szgy.

Egyetemen szerzett pe-
dagógusi v., legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2009. dec. 1.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
15-ig szól.
Pbhi: a KSZKI internetes olda-
lon történõ megjelenéstõl számí-
tott 30 napon belül.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napon túli el-
sõ testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és vég-
rehajtási rendeleteinek rendelke-
zései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., közjegyzõ által hi-
telesített om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel, b.
Pc: BAZ Megyei Önkormányzat
Hivatala Oktatási és Mûvelõdési
Fõosztály
3525 Miskolc, Városház tér 1.
f: BAZ Megyei Önkormányzat
Hivatala Oktatási és Mûvelõdési
Fõosztály, valamint az intéz-
ményben.

Egyéb vezetõ

Ibolya Utcai Általános
Iskola
4027 Debrecen,
Ibolya u. 3.

Igazgatóhelyettes
(magasabb vezetõ)
Lf: az igazgató munká-
jának támogatása, segí-
tése, döntések
elõkészítése. Az alsó
tagozat pedagógiai te-
vékenységének koordi-
nálása, ellenõrzése.
Adminisztratív teendõk
ellátása. Kapcsolattar-
tás a társintézmények-
kel. Az elsõ
osztályosok beiskolázá-
sának megszervezése.

Fõiskola, tanító, peda-
gógusi, legalább öt év
feletti szakmai tapaszta-
lat.
Elõny: fõiskola, tanár,
jó kommunikációs ké-
pesség.

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás határozatlan
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkozás jellege: teljes
munkaidõ.
Pbhi: 2009. szept. 10.
Pehi: 2009. szept. 17.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: háromtagú bizottság
megtekinti a pályamunkákat és
javaslatot tesz az igazgatónak a
személyes interjúkra.
Az intézményvezetõ a kiválasz-
tott pályázókkal történõ beszél-
getés után dönt az
igazgatóhelyettes személyérõl.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal: „175”, vala-
mint a munkakör megnevezésé-
vel: „igazgatóhelyettes” ellátva
kell benyújtani.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje: KSZK
honlap, Debrecen Megyei Jogú
Város honlapja, Debrecen Me-
gyei Jogú Város hirdetõtáblája.

Gyermekkert Óvoda
3300 Eger,
Nagyváradi u.

Gyermekkert Óvoda
Zöld Liget Tagóvoda
Tagóvoda-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év vezetõi
gyak.

ÁEI: a döntést követõ hónap
elsõ napja.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.

Ney Ferenc Óvoda
3300 Eger,
Ifjúság u. 7–9.

Farkasvölgyi Tagóvoda
3300 Eger,
Farkasvölgy u. 4.
Tagóvoda-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., egy év vezetõi gya-
korlat.
Elõny: vezetõ óvodape-
dagógus-szakvizsga.

ÁEI: a döntést követõ hónap
elsõ napja.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.

Szivárvány Óvoda
3300 Eger,
Kertész u. 38.

Szivárvány Óvoda Nap-
sugár Tagóvodája
3300 Eger,
Kodály Z. u. 1.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év vezetõi gyak.
Elõny: vezetõ óvodape-
dagógus-szakvizsga.

ÁEI: a döntést követõ hónap el-
sõ napja.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
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Katica Óvoda
3300 Eger,
Széchenyi I. u. 4.

Eszterlánc Tagóvoda
3300 Eger,
Remenyik Zs. u. 17.
Tagóvoda-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi v.
3 év vezetõi gyak.
Elõny: vezetõ óvodape-
dagógusi szakvizsga.

ÁEI: a döntést követõ hónap
elsõ napja.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap. Illetmény, jut-
tatás: a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pc: Katica Óvoda
dr. Egri Zoltánné
óvodavezetõ

Tiszaföldvár–Homoki
Óvoda
5461 Tiszaföldvár–
Homok,
Döbrei J. u. 129.
Tel.: (56) 470-299

Intézményvezetõ-
helyettes

Fõiskolai v. A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
Pc: Budai Mária

Mezõhegyes Város
Képviselõ-testülete
5820 Mezõhegyes,
Kozma F. u. 11.

József Attila Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgató
Lf: általános vezetési
tevékenységen túl, el-
látja az óvoda, általános
iskola, Közmûvelõdés
és Könyvtár, Diákott-
hon, alapfokú Mûvé-
szeti Iskola vezetésével
kapcsolatos, az intéz-
mény mint önállóan
gazdálkodó költségve-
tési szerv mûködésébõl
eredõ feladatokat.

A Közokt. tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében
felsorolt felsõfokú isko-
lai v. és pedagógus
szakképzettség, másod-
szor és további alka-
lommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.,
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

ÁEI: 2009. dec. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ közzétételtõl számított
60. nap.
Pehi: 2009. nov. 15.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
alapján és megegyezés szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel, 30 napnál nem
régebbi b., om., nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázat
tartalma harmadik személlyel
közölhetõ, nyilatkozat arról,
hogy a pályázatban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kell benyújtani.
Pc: Csanádi István polgármester
5820 Mezõhegyes,
Kozma F. u. 11.
A KSZK honlapon történõ köz-
zététel idõpontja: 2009. júl. 31.
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Bánhidai Szlovák
Általános Mûvelõdési
Központ
2800 Tatabánya,
Jókai Mór u. 62.

Bánhidai Szlovák
ÁMK
Arany János Óvoda és
Jókai Mór Óvoda
2800 Tatabánya,
Vadász út 22.
Intézményegység-
vezetõ

Az intézményegység
vezetéséhez megfelelõ
végzettség a Közokt.
tv., valamint a pedagó-
gus továbbképzésrõl
szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rend.
20. § szerint.
Meglévõ határozatlan
idejû közalkalmazotti
jogviszony, öt év szgy.
(oklevél megszerzése
után öt év), büntetlen
elõélet, felhasználói
szintû számítógépes
ismeretek.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30. nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap utáni elsõ igazgatótaná-
csi értekezlet.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
om., b., szakmai ön., vpr., fej-
lesztési elképzelések, adatkeze-
lési nyilatkozat, vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettséget
vállaló nyilatkozat.
Pályázati példányszám: 3 pld.
nyomtatott és 1 pld. elektronikus
formában, CD vagy floppy.
Pc: Bánhidai Szlovák Általános
Mûvelõdési Központ vezetõje.

Ságvári Endre Óvoda
2800 Tatabánya,
Ságvári E. út 7/D
Tel./fax: (34) 310-991

Ságvári Endre Óvoda
2800 Tatabánya,
Ságvári E. út 7/D
Óvodavezetõ-helyettes

Móra Ferenc Óvoda
2800 Tatabánya,
Molnár János út 46/A
Óvodavezetõ-helyettes

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy., magyar állam-
polgárság, büntetlen
elõélet.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi, óvodamenedzseri
szakvizsga.

ÁEI: 2009. okt. 1.
Pbhi: 2009. szept. 7.
Pehi: 2009. szept. 21.
Juttatás: a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b.
Pc: Samu Eleonóra óvodavezetõ.

Német Nemzetiségi
Általános Mûvelõdési
Központ
2800 Tatabánya,
Szent István u. 53.

Német Nemzetiségi
ÁMK Felsõgallai Óvo-
dája és Alsógallai telep-
helye
2800 Tatabánya,
Templom u. 1–3.
Intézményegység-
vezetõ

Az intézményegység
vezetéséhez megfelelõ
végzettség, a Közokt.
tv., valamint a pedagó-
gus továbbképzésrõl
szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rende-
let 20. § szerint, meglé-
võ határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Öt év szgy. (oklevél
megszerzése után
öt év), büntetlen elõélet,
felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeretek.
Elõny: német nemzeti-
ségi származás.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30. nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap utáni elsõ igazgatótaná-
csi értekezlet.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
om., b., szakmai ön., vpr., fej-
lesztési elképzelések, adatkeze-
lési nyilatkozat,
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget vállaló nyilatkozat.
Pályázati példányszám: 3 pld.
nyomtatott és 1 pld. elektronikus
formában, CD vagy floppy.
Pc: Német Nemzetiségi Általá-
nos Mûvelõdési Központ
vezetõje.
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Általános Mûvelõdési
Központ
8089 Vértesacsa,
Vendel tér 17.
Tel.: (22) 594-033

ÁMK Tagóvodája
8089 Vértesacsa,
Vendel tér 10.
Tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., legalább öt év
szgy.
Elõny: németnyelv-tu-
dás, fejlesztõ pedagó-
gia.

ÁEI: 2009. okt. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 15 nap.
Juttatás: a Kjt. és MKM rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
szakmai ön., b.

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázat benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,
valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
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Óvodapedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Napközi Otthonos
Óvoda
2626 Nagymaros,
Magyar u. 15.

2 fõ óvodapedagógus
Lf: óvodapedagógusi
feladatok ellátása.

Felsõfokú képesítés,
óvodapedagógusi fõis-
kola, magyar állampol-
gárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség, elõírt iskolai vég-
zettség.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû önállóság,
együttmûködési kész-
ség, felelõsségtudat,
konfliktuskezelés,
tolerancia.

A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozott idejû, egy évig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 30
napnál nem régebbi b., om., ön.
f: Harangozó Károlyné
Tel.: (27) 594-055
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal: „200/46.” és
a munkakör megnevezésével:
„2 fõ óvodapedagógus” ellátva
kell benyújtani.
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje: helyi
lap
2009. aug. 10.

Pedagógus

Andrássy György Köz-
gazdasági Szakközép-
iskola
3300 Eger,
Klapka Gy. u. 7.
Tel.: (36) 510-060
Fax: (36) 510-061

Közgazdásztanár
(részmunkaidõs,
heti 11 órában)

Német-gazdasági
ismeret szakos tanár
(részmunkaidõs,
heti 11 órában)

Fõiskolai v.

Általános Iskola és
Óvoda
5666 Medgyesegyháza,
Luther u. 7.

Biológia–testnevelés
szakos tanár

Ének–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., ön.
Pc: intézményvezetõ
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Martin János
Szakképzõ Iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18.

Gyógytestnevelõ

Textilmûves tanár

Gyógypedagógiai
asszisztens

Szakirányú egyetemi v.

Szakirányú fõiskolai v.

Szakirányú felsõfokú v.

A megbízás határozatlan idõre
szól.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
f: Lénárt Györgyné igazgató
Tel.: (46) 562-200

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és Óvoda
6320 Solt,
Nagymajori út 24.

Biológia–testnevelés
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú
v., elõny: szakmai gya-
korlat.

A megbízás határozatlan idõre
szól.
szl. megoldható
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hiteles om.
f: Jónás Zoltánné igazgató
Tel.: (78) 486-075
(30) 377-6803
e-mail: rakoczisuli@freemail.hu

Egyéb

Martin János
Szakképzõ iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18.

Szakértõ-ügyintézõ Egyetemi v. A megbízás határozatlan idõre
szól.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
f: Lénárt Györgyné igazgató
Tel.: (46) 562-200

Napközi Otthonos
Óvoda
2626 Nagymaros,
Magyar u. 15.

Fûtõ-karbantartó, mû-
szaki szakdolgozó
Lf: kisteljesítményû ka-
zánfûtõi feladatok, épü-
letek és épületeken
kívüli karbantartási fel-
adatok, kisebb felújítá-
sok.

Szakmunkás-bizonyít-
vány, magyar állampol-
gárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû probléma-
felismerõ és -megoldó-
képesség.

ÁEI: azonnal.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmunkás-bizonyítvány,
30 napnál nem régebbi b.
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal: „2009/60.”,
valamint a munkakör megneve-
zésével: „fûtõ-karbantartó, mû-
szaki szakdolgozó” ellátva kell
benyújtani.
f: Harangozó Károlyné
Tel.: (27) 594-055
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje: helyi
lapban 2009. aug. 10.
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Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázat a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Kunmadaras Nagyköz-
ség Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 1.

József Attila Mûvelõ-
dési Ház és Nagy-
községi Könyvtár
Vezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, vagy nem szak-
irányú egyetemi v. és
felsõfokú munkaköri
szakvizsga, fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési képzettség, köz-
mûvelõdésben szerzett
legalább öt év szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2009. nov. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2009. aug. 31.
Pehi: 2009. okt. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
étkh., tp., szükség esetén
szl. biztosított.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
teles om., szakmai ön., b., vpr., a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, nyilat-
kozat a pályázati anyag kezelé-
sérõl.
A pályázatot egy eredeti és há-
rom másolati példányban, „igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Márki Sándor polgármester
5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 1.
Tel.: (59) 527-342
A pályázat KSZK honlapon tör-
ténõ megjelenésének idõpontja:
2009. júl. 31.

Kertvárosi Általános
Mûvelõdési Központ
2800 Tatabánya,
Hadsereg u. 40/A
Tel./fax: (34) 311-772

Kertvárosi ÁMK
Bányász Mûvelõdési
Otthona
2800 Tatabánya,
Hadsereg u. 98.
Intézményegység-
vezetõ

Fõiskola, népmûvelés
szak, közmûvelõdés te-
rületén szerzett legalább
öt év feletti szakmai ta-
pasztalat, felhasználói
szintû ECDL, B kategó-
riás jogosítvány, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû vezetõi
képességek.
Elõny: kiváló szintû
kommunikatív
képesség.

ÁEI: 2009. dec. 1.
A megbízás határozott idejû,
öt évig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2009. szept. 10.
Pehi: 2009. szept. 20.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
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Német Nemzetiségi
Általános Mûvelõdési
Központ
2800 Tatabánya,
Szent István u. 53.

Német Nemzetiségi
ÁMK Alsógallai József
Attila Mûvelõdési Háza
és Széchenyi István
Mûvelõdési Ház
telephelye
2800 Tatabánya,
Táncsics Mihály u. 61.
Intézményegység-
vezetõ

Az intézményegység
vezetéséhez megfelelõ
v. a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény és a muzeális in-
tézményekrõl, a
nyilvános könyvtári el-
látásról és a közmûve-
lõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény és a
2/1993. (I. 30.) MKM
rendelet szerint.
Meglévõ határozatlan
idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Legalább öt év szgy.
(oklevél megszerzése
után öt év), büntetlen
elõélet, felhasználói
szintû számítógépes is-
meretek, német-
nyelv-tudás.

Elõny: német nemzeti-
ségi származás.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap utáni elsõ igazgatótaná-
csi értekezlet.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
om., b., szakmai ön., vpr., fej-
lesztési elképzelések, adatkeze-
lési nyilatkozat,
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget vállaló nyilatkozat.
Pályázati példányszám: 3 pld.
nyomtatott és 1 pld. elektronikus
formában, pl. CD vagy floppy.
Pc: Német Nemzetiségi Általá-
nos Mûvelõdési Központ
vezetõje

Bánhidai Szlovák
Általános Mûvelõdési
Központ
2800 Tatabánya,
Szent István u. 53.

Bánhidai Szlovák
ÁMK Puskin
Mûvelõdési Ház
2800 Tatabánya,
Kossuth L. u.
Intézményegység-
vezetõ

Az intézményegység
vezetéséhez megfelelõ
v. a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény és a muzeális in-
tézményekrõl, a
nyilvános könyvtári el-
látásról és a közmûve-
lõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény és a
2/1993. (I. 30.) MKM
rendelet szerint.
Meglévõ határozatlan
idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Legalább öt év szgy.
(oklevél megszerzése
után öt év), büntetlen
elõélet, felhasználói
szintû számítógépes is-
meretek, német-
nyelv-tudás.
Elõny: szlováknyelv-tu-
dás.

ÁEI: azonnal
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap utáni elsõ igazgatótaná-
csi értekezlet.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendel-
kezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
om., b., szakmai ön., vpr., fej-
lesztési elképzelések, adatkeze-
lési nyilatkozat,
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget vállaló nyilatkozat.
Pályázati példányszám: 3 pld.
nyomtatott és 1 pld. elektronikus
formában, pl. CD vagy floppy.
Pc: Bánhidai Szlovák Általános
Mûvelõdési Központ vezetõje
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Bélyegzõk érvénytelenítése

Az alábbi iskolai körbélyegzõk használata 2009. augusztus 3. napjától érvénytelen:

Iskolai körbélyegzõ, „SZIGMA + Gimnázium és Szakképzõ Iskola, 1146 Bp., Thököly út 58–60” feliratú, kék színû,
2. sorszám
Iskolai körbélyegzõ, „SZIGMA + Gimnázium és Szakképzõ Iskola, 1146 Bp., Thököly út 58–60” feliratú, kék színû,
3. sorszám

Dr. Eszterhai-Nagy Gabriella s. k., Ignéczi Eleonóra s. k.,
mb. igazgató elnökhelyettes, a fenntartó képviselõje

Érettségi bizonyítványok érvénytelenítése

A Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 33.) az alábbi érettségi bizo-
nyítványait érvénytelenítette, majd 2009. június 23-án megsemmisítette.

P44 D 062134
P44 D 062481

Dr. Czinder Péter s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati kiírás

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 7-es számú mellékletének f) pontja alap-
ján az oktatási és kulturális miniszter pályázatot ír ki kiemelt mûvészeti célok megvalósításának támogatására.
Valamennyi altéma esetén a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy többéves önkormányzati támogatási szerzõdés-
sel rendelkezõ színházak pályázhatnak.
A teljes pályázati keretösszeg négyszáz millió forint. A bírálatra felkért szakértõk valamennyi altéma esetében a beérke-
zett pályázatok függvényében módosíthatnak az egyes altémákra meghatározott keretösszegeken.
Pályázni a 2009. szeptember 1. és 2010. május 31. között megvalósuló elõadásokkal kapcsolatos költségekre lehet az
egyes altémákban meghatározott jogcímek szerint, ám az elõadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások véghatáride-
je nem lehet késõbbi, mint 2009. december 31.
A különbözõ altémákra benyújtott pályázatokat az Elõadó-mûvészeti Tanács javaslatára az oktatási és kulturális minisz-
ter által felkért szakértõi testület bírálja el és tesz javaslatot döntésre a miniszternek.
A pályázaton elnyert összeg elõfinanszírozás keretében nyújtott, egy összegben folyósított vissza nem térítendõ támoga-
tás.
A pályázatnak valamennyi altéma esetében tartalmaznia kell:
1. Az altémában megjelölt szakmai kritériumoknak megfelelõ tartalmi pályázati anyagot.
2. A kitöltött és a pályázó által aláírt, a fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzat által ellenjegyzett pályázati ûrla-
pot.
3. A pályázó színház hatályos létesítõ okiratának egyszerû másolatát.
4. A pályázathoz csatolni kell a pályázó aláírt nyilatkozatát:
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl,
b) arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejûleg mikor és hol nyújtott be, és milyen összegben
nyert támogatást, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
c) annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás
összege nyilvánosságra hozható,
d) arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatá-
rozott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,
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e) arról, hogy nincs köztartozása,
f) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a támogatás elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adó-
számát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár és a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezet-
hez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rende-
let (a továbbiakban: R.) 16. § (1) bekezdésében meghatározott szervek felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, il-
letõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
g) a támogatás célja tekintetében az R. 19. § (1)–(2) bekezdésében foglalt feltételekrõl,
h) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irá-
nyuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban, valamint arról, hogy a pá-
lyázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig bejelenti, ha ellene a fenti eljárások valamelyike indult,
i) arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásá-
nak az R. 16. § (1) bekezdésében meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,
j) közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozó támogatás
esetén a törvény 14. §-ában foglaltakról,
k) annak tudomásulvételérõl, hogy köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedé-
kes támogatások folyósítása a Államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a további-
akban: Ámr.) 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.)13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése
érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerül,
l) arról, hogy megfelel az Áht. 15. § (7) bekezdésében meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános köve-
telményeinek, vagy arról, hogy tekintetében e követelmények az Áht. fenti rendelkezése alapján nem alkalmazandóak,
m) az Ámr. 83. § (2) bekezdésének j) pontja szerinti hozzájárulásáról,
n) együttmûködés esetén az együttmûködõ felek megállapodását.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat a fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzathoz kell benyújtani egy eredeti és 4 másolati példányban
2009. október 5-ig.
A helyi önkormányzatok a pályázatokat 2009. október 14-ig a (területileg illetékes) kincstárnak nyújtják be.

A kincstár az Áht. 64/B. § (3) bekezdésének megfelelõen megvizsgálja és a pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályá-
zatokat elutasítják, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követõ 8 napon belül haladéktalan hiány-
pótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt egy eredeti és 2 másolati példányban 2009. október 29-ig
továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium MÛVÉSZETI FÕOSZTÁLYÁRA (1054 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A borítékra írják rá: Kiemelt mûvészeti célok támogatása pályázat (altéma pontos megjelölésével).

A támogatás felhasználása
Az OKM a pályázat minisztériumhoz történõ benyújtásától számított 45 napon belül értesíti a döntésrõl a pályázókat és a
helyi önkormányzatokat. Az eredményt közzéteszi a minisztérium honlapján, mellyel egyidejûleg a támogatásban része-
sített helyi önkormányzatot, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából meg-
küldi az Önkormányzati Minisztériumnak.
A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat köteles egy összegben a támogatást a nyertes pá-
lyázónak átadni. A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnappal, a
mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgyév december 31-én feladattal
terhelt maradványával a tárgyévet követõ június 30-áig kell elszámolni.

A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántar-
tásáról, az ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás meg-
adásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

A támogatás jogszerû felhasználásának ellenõrzését az erre külön jogszabályban meghatározott szervek végzik. Ezen
túlmenõen az OKM jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra ke-
rült-e felhasználásra.

A támogatás folyósítására, felhasználására, felhasználásának ellenõrzésére és elszámolására az Áht., illetve az Ámr. a
helyi önkormányzatok központi költségvetésbõl származó támogatásaira vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A támogatásból kifizetett tiszteletdíj, megbízási díj a jogszabályoknak megfelelõen adó- és járulékköteles (az esetlege-
sen felmerülõ adót és járulékot a szerzõi tiszteletdíjban részesülõnek kell megfizetni).
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I. Magyar drámajátszást támogató pályázatok
1. altéma

Katona József produkciós pályázat
Pályázati keretösszeg: 55 millió forint
A pályázat célja:
kortárs magyar színmûvek színpadra kerülésének támogatása, függetlenül attól, hogy az adott mûvet korábban bemutat-
ták-e vagy sem. Pályázni csak eredeti színpadi mûvel, vagy a szerzõ saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvé-
nek stb. dramatizált változatával lehet. Kortárs drámának minõsül minden élõ szerzõ magyar nyelven íródott színpadi
mûve.

A pályázó színház annyi pályázatot nyújthat be, ahány állandó játszóhelye van.
Támogatás kérhetõ:

– szerzõi honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
– mûvészek tiszteletdíjára,
– jelmezköltségre,
– díszletköltségre,
– kellékre,
– szállítási díjra,
– bérleti díjra,
– PR-költségre.

Õsbemutató esetén a szerzõ a megítélt támogatási összegbõl 600 ezer Ft, új bemutató esetén 300 ezer Ft szerzõi támoga-
tásban részesül.

A színház a bemutató jellegétõl függetlenül nagyszínpadi elõadás esetén legfeljebb 3,5 millió Ft, kamara-elõadásnál leg-
feljebb 2,5 millió Ft, stúdió-elõadásnál pedig legfeljebb 1,5 millió Ft produkciós támogatásban részesülhet.
A játszóhely besorolása (nagyszínpad, kamraszínpad, stúdiószínpad) nemcsak a terem nagyságától, hanem a bemutatás-
ra kerülõ dráma jellegétõl is függ (szereplõk, helyszínek száma, szcenikai igénye stb).

A támogatás a jogszabályoknak megfelelõen adó- és járulékköteles.

Elõnyben részesülnek:
– azok a színmûvek, melyek a pályázó társulat színpadi interpretációjától függetlenül is önálló irodalmi értéket kép-

viselnek,
– kitüntetett figyelmet élveznek a gyermek és ifjúsági korosztályt megszólító, szépirodalmi értéket képviselõ eredeti

drámák,
– az önrésszel rendelkezõ produkciók.

A nagyszínpadi, kamara-, illetve stúdiószínházi produkciók arányát a kuratórium határozza meg, a beérkezett pályamun-
kák alapján.
A pályázó színház egy pályázatot nyújthat be, amelyben több támogatási célt is megjelölhet.
A pályázat bírálatában részt vevõ szakértõk: Thúróczy Katalin, Bezerédi Zoltán, Upor László, Nánay István, Árkosi Árpád.
További információ kérhetõ: Losonczi Júlia 473-7653

2. altéma

a Weöres Sándor bábszínházi pályázat
Pályázati keretösszeg: 20 millió forint
A pályázat célja:
1, Kortárs gyermek, ifjúsági és felnõtt bábszínházi elõadások megszületésének elõsegítése, azzal a céllal, hogy igényes,
valódi irodalmi értéket képviselõ, színpadra szánt darabokkal gazdagodjon a bábirodalom.
A pályázatot a mûvet bemutatni kívánó bábszínház nyújthatja be.
Pályázni eredeti, színpadon vagy bábszínpadon be nem mutatott mûvel, illetve új adaptációval lehet. (Adaptáció eseté-
ben nem feltétel, hogy a kiindulás alapjául szolgáló irodalmi mû magyar nyelvû alkotás legyen.)
Pályázni a szövegkönyvíró tiszteletdíjára és annak járulékaira lehet.
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló pályamûvek.
A benyújtott mû legalább 45 perces játékidejû legyen, forgatókönyvszerûen tartalmazza az irodalmi szöveghez rendelt
színpadi megoldásokra vonatkozó utasításokat.
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Elnyerhetõ támogatás:
A nyertes pályázók – a szakértõi testület javaslatának megfelelõen – bruttó 300-tól 500 ezer forintig terjedõ elismerésben
részesülnek. Az elnyert támogatás a személyi kifizetések esetén a kapcsolódó járulékos költségek kiegyenlítésére is
használható. A színháznál foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire a támoga-
tás nem igényelhetõ.

2, Olyan új kortárs bábszínházi darabok színpadra kerülésének támogatása, amelyeket korábban sem színpadon, sem

bábszínpadon nem mutattak be. A pályázaton való részvételnek nem feltétele a szövegkönyvírói pályázaton való rész-
vétel.

Pályázni eredeti színpadi mûvel, vagy a szerzõ saját regényének, elbeszélésének, szövegkönyvének stb. dramatizált vál-
tozatával, vagy kortárs irodalmi mû új adaptációjával lehet.

A pályázat elõnyben részesíti azokat a mûveket, melyek a bábmûfaj korosztálytól független értékeit képviselik és gazda-
gítják a színpadokon.
Az elnyerhetõ támogatás:
A Weöres Sándor bábprodukciós pályázat a tervezett produkciók költségeihez (mûvészek tiszteletdíja és annak járulé-
kai, jelmezköltség, díszletköltség, kellék, szállítási díj, bérleti díj, PR-költség) járul hozzá a következõk szerint:
A produkciós támogatás minimális összege 500 ezer forint, maximális összege 2 millió forint. A színháznál foglalkozta-
tott fõfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire a támogatás nem igényelhetõ.
A pályázat nem kívánja meghatározni az esetleges saját forrás mértékét, elõnyben részesülnek azonban az önrésszel ren-
delkezõ produkciók.
A pályázó színház egy pályázatot nyújthat be, amelyben több támogatási célt is megjelölhet.

A pályázat bírálatában részt vevõ szakértõk: Nánay István, Horváth Péter, Horgas Péter, dr. Venczel Sándor.
További információ kérhetõ: Losonczi Júlia 473-7653

3. altéma

Magyar szerzõk mûveinek bemutatása, repertoáron tartása, felújítása
Pályázati keretösszeg: 20 millió forint
A pályázat célja:
a régmúlt és a közelmúlt magyar nyelvû klasszikus drámairodalmának színpadi támogatása.
Támogatás kérhetõ:

– szerzõi, alkotói jogdíjra, annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– mûvészek tiszteletdíjára,
– jelmezköltségre,
– díszletköltségre,
– kellékre,
– szállítási díjra,
– bérleti díjra,
– reklám és PR-költségre.

Az altémában elnyerhetõ támogatás bemutatott produkciónként 1–3 millió forint, repertoáron tartott produkciónként
500 ezer–1,5 millió forint.

A pályázó színház egy pályázatot nyújthat be, amelyben több támogatási célt is megjelölhet.

A pályázat bírálatában részt vevõ szakértõk: EMT színházi szakkollégiuma.
További információ kérhetõ: Losonczi Júlia 473-7653
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II. Táncmûvészet támogatása

4. altéma

Hazai hivatásos táncmûvészeti szervezetek elõadásainak országos forgalmazása

Pályázati keretösszeg: 45 millió forint.
A pályázat célja: a kiemelkedõ jelentõségõ táncelõadások országos vendégjátékának elõsegítése.

Támogatás igényelhetõ:
– alkotók, közremûködök, elõadók tiszteletdíjára,
– szállásköltségre,
– útiköltségére,
– szállításra,
– bérleti díjra,
– jogdíjra,
– reklám- és PR-költségre.

A pályázathoz csatolni kell:
– hivatalos felkérést vagy visszaigazolást,
– a bemutatandó elõadás címét, tervezett idõpontját,
– a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról (befogadó intézmény pályázata esetén).

Egy pályázó szervezet által elnyerhetõ támogatás 500 ezer és 5 millió forint közötti összeg a benyújtott vendégjáték-terv
nagyságától függõen.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.
A pályázat bírálatában részt vevõ szakértõk: EMT táncmûvészeti szakkollégiuma.
További információ kérhetõ: Losonczi Júlia 473-7653

5. altéma

Hazai hivatásos táncmûvészeti szervezetek nemzetközi fesztiválon, fórumon, versenyen, konferencián, vendégjá-
tékon való részvételére, és táncelõadások befogadására
Pályázati keretösszeg: 75 millió forint

Támogatás igényelhetõ:
– alkotók, közremûködök, elõadók tiszteletdíjára,
– szállásra,
– útiköltségre,
– szállításra,
– biztosításra,
– részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
– reklám- és PR-költségre,
– bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény meghívóját, programját,
– verseny esetén rövid ismertetõt kérünk annak tematikájáról.

Az altémában elnyerhetõ legkisebb összeg 200 ezer forint, a legnagyobb támogatás 5 millió forint.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.
A pályázat bírálatában részt vevõ szakértõk: EMT táncmûvészeti szakkollégiuma.
További információ kérhetõ: Losonczi Júlia 473-7653
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III. Színházi támogatás

6. altéma

Kiemelkedõ színházi események, elõadások, projektek támogatása
Pályázati keretösszeg: 170 millió forint
Pályázat célja: mindazon jelentõs progresszív színházi célok elõsegítése, amelyek magas mûvészi vagy társadalmi célt
szolgálnak, mint

– a 2008/2009-es évad kimagasló színvonalú elõadásai országos megjelenésének támogatása,
– a 2008/2009-es évad kiemelkedõ mûvészeti teljesítményt nyújtó elõadó-mûvészeti szervezetek kiemelkedõ pro-

jektjeinek, együttmûködéseinek támogatása,
– gyermek- és ifjúsági elõadások továbbjátszásának támogatása,
– nemzetközi fesztiválon, fórumon, versenyen, konferencián, vendégjátékon való részvétel,
– színházi mobilitás elõsegítésére, vendégalkotók meghívása,
– gyermekek színházba utaztatásának támogatása.

Támogatás igényelhetõ:
– alkotók, közremûködõk, elõadók tiszteletdíjára,
– szállásköltségre,
– útiköltségére,
– szállításra,
– bérleti díjra,
– jogdíjra,
– reklám- és PR-költségre.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.
Pályázat bírálatában részt vevõ szakértõk: EMT színházi szakkollégiuma.
További információ kérhetõ: Szakonyi Zsófia 473-7243

7. altéma

Nemzetiségi színházak anyaországi elõadásai, tájolása és anyaországból érkezõ vendégjátékok fogadására
Pályázati keretösszeg: 15 millió forint

A pályázat célja: a hazai nemzetiségi színházak anyaországi, illetve az adott nyelvterület országaiban történõ elõadásai-
nak támogatása, a nemzetiségi színházakba ezen országokból érkezõ vendégprodukciók bemutatása, valamint a nemze-
tiségi színházak hazai tájolásának támogatása.

Támogatás igényelhetõ:
– alkotók, közremûködök, elõadók tiszteletdíjára,
– szállásköltségre,
– útiköltségére,
– szállításra,
– bérleti díjra,
– jogdíjra,
– reklám- és PR-költségre.

Ebben az altémában 500 ezer és 4 millió forint közötti összeg nyerhetõ el.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, amelyben támogatási célként több különbözõ vendégjáték, és egy elõadás több-
szöri meghívására kérhet támogatást.
A pályázat bírálatában részt vevõ szakértõk: EMT színházi szakkollégiuma.
További információ kérhetõ: Szakonyi Zsófia 473-7243

2009. szeptember 4.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1-es altéma Katona József produkciós pályázat 2009
Pályázó színház neve:
címe:
adószám:

E-mail:
Honlap:
A színház vezetõjének neve:
A pályázati adatlap kitöltéséért felelõs személy neve:
Elérhetõsége:
Tel:
E-mail:
A bemutatandó mû (szerzõ, cím):
A mûvet korábban bemutatták-e már: igen nem
Ha igen, hol és mikor volt az õsbemutató:
A bemutató tervezett idõpontja:
Tervezett elõadásszám:
Tervezett nézõszám:
Tervezett egyéb játszóhelyek:

Összes tervezett elõadásszám:
Összes tervezett nézõszám:

A bemutatandó mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
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A bemutatandó mû játszóhelyének besorolása (nagyszínpad, kamara- vagy stúdiószínpad):
Támogató önkormányzat neve:
címe:
számlaszáma:
Önkormányzat felelõs vezetõjének aláírása, nyilatkozata, hogy az támogató önkormányzat részt vesz a pályázat bonyolításában.*
E pályázaton igényelt támogatás összesen:

Aláírás*

Külön csatolnadó:
A pályázatban elvárt mellékletek

1. Együttmûködés esetén az együttmûködõ felek megállapodása
2. A mû szerzõjének szándéknyilakozata a darab bemutatására
3. A mû szerzõjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy õsbemutató esetén korábbi Katona József produkciós pályázaton meg nem valósult bemutató esetén
részesült-e a pályázati támogatásban.
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2. altéma Weöres Sándor bábszínházi pályázat
Pályázó színház neve:
címe:
E-mail:
Honlap:
A színház vezetõjének neve:
a színház adószáma:
A pályázati adatlap kitöltéséért felelõs személy neve:
Elérhetõsége:
Tel:
E-mail:
1. cél szövegkönyvírói támogatás /mû szerzõje címe:

2-es cél A bemutatandó mû (szerzõ, cím):
A mûvet korábban bemutatták-e már:
Ha igen, hol és mikor volt az õsbemutató:
A bemutató tervezett idõpontja:
Tervezett elõadásszám:
Tervezett nézõszám:
Tervezett egyéb játszóhelyek:

A bemutatandó mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:

szereplõi:

A bemutatandó mû (szerzõ, cím):
A mûvet korábban bemutatták-e már:
Ha igen, hol és mikor volt az õsbemutató:
A bemutató tervezett idõpontja:
Tervezett elõadásszám:
Tervezett nézõszám:
Tervezett egyéb játszóhelyek:
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A bemutatandó mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:

szereplõi:
összes tervezett nézõszám:
címe:
számlaszáma:
Önkormányzat felelõs vezetõjének aláírása, nyilatkozata, hogy az támogató önkormányzat részt vesz a pályázat bonyolításában.*
E pályázaton igényelt támogatás összesen:

Aláírás*

Külön csatolandó:

A pályázatban elvárt nyilatkozatok
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3. altéma Magyar szerzõk mûveinek bemutatása, repertoáron tartása
pályázó színház neve:
címe:
E-mail:
Honlap:
A színház vezetõjének neve:
a színház adószáma:
A pályázati adatlap kitöltéséért felelõs személy neve:
Elérhetõsége:
Tel:
E-mail:
A bemutatandó mû (szerzõ, cím):
A bemutató tervezett idõpontja:
Tervezett elõadásszám:
Tervezett nézõszám:
Tervezett egyéb játszóhelyek:

Összes tervezett elõadásszám:
Összes tervezett nézõszám:
A bemutatandó mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:

A repertoáron tartott mû (szerzõ, cím):
A bemutató idõpontja:
Tervezett elõadásszám:
Tervezett nézõszám:
Tervezett egyéb játszóhelyek:

Összes tervezett elõadásszám:
Összes tervezett nézõszám:
A repertoáron tartott mû
rendezõje:
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díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
Támogató önkormányzat neve:
címe:
számlaszáma:
Önkormányzat felelõs vezetõjének aláírása, nyilatkozata, hogy az támogató önkormányzat részt vesz a pályázat bonyolításában.*
E pályázaton igényelt támogatás összesen

Aláírás*

Külön csatolandó:
A pályázatban elvárt nyilatkozatok
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4. altéma: Hazai hivatásos táncmûvészeti szervezetek elõadásainak országos forgalmazása
pályázó színház neve:
címe:
E-mail:
Honlap:
A színház vezetõjének neve:
a színház adószáma:
A pályázati adatlap kitöltéséért felelõs személy neve:
Elérhetõsége:
Tel:
E-mail:
A forgalmazott elõadás címe
A bemutató idõpontja:
a pályázat benyújtásáig hány elõadás volt látható:

elõadás helyszínek:

tervezett nézõszám helyszínenként:

tervezett elõadásszám helyszínenként

A forgalmazott elõadás
koreográfusa:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
közremûködõk:

A repertoáron tartott mû (szerzõ, cím):
A bemutató idõpontja:
Tervezett elõadásszám:
Tervezett nézõszám:
Tervezett egyéb játszóhelyek:
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Összes tervezett elõadásszám:
Összes tervezett nézõszám:
A repertoáron tartott mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
Támogató önkormányzat neve:
címe:
számlaszáma:
Önkormányzat felelõs vezetõjének aláírása, nyilatkozata, hogy az támogató önkormányzat részt vesz a pályázat bonyolításában.*
E pályázaton igényelt támogatás összesen:

Aláírás*

Külön csatolandó:

A pályázatban elvárt nyilatkozatok
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5-ös altéma Hazai hivatásos táncmûvészeti szervezetek nemzetközi fesztiválon, fórumon, versenyen, konferencián, vendégjátékon való részvételére,
és táncelõadások befogadására 2009
pályázó színház neve:
címe:
E-mail:
Honlap:
A színház vezetõjének neve:
A színház adószáma:
A pályázati adatlap kitöltéséért felelõs személy neve:
Elérhetõsége:
Tel:
E-mail:

pályázott cél (dátummal,helyszínnel)

meghívó fél

Támogató önkormányzat neve
címe:
számlaszáma:
Önkormányzat felelõs vezetõjének aláírása, nyilatkozata, hogy az támogató önkormányzat részt vesz a pályázat bonyolításában.*
E pályázaton igényelt támogatás összesen:

Külön csatolandó:

A pályázatban elvárt nyilatkozatok
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6-os altéma Kiemelkedõ színházi események, elõadások, projektek támogatása 2009
pályázó színház neve:
címe:
E-mail:
Honlap:
A színház vezetõjének neve:
A színház adószáma:
A pályázati adatlap kitöltéséért felelõs személy neve:
Elérhetõsége:
Tel:
E-mail:
1. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû /projekt
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
2. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû /projekt
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
3. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû /projekt
rendezõje:
díszlettervezõje:
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jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
4. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû /projekt
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
4. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû /projekt
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
Támogató önkormányzat neve:
címe:
számlaszáma:
Önkormányzat felelõs vezetõjének aláírása, nyilatkozata, hogy az támogató önkormányzat részt vesz a pályázat bonyolításában.*
E pályázaton igényelt támogatás összesen

aláírás

Külön csatolandó:

A pályázatban elvárt nyilatkozatok
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7-es altéma Nemzetiségi színházak anyaországi elõadásai, tájolása és anyaországból érkezõ vendégjátékok fogadására 2009
pályázó színház neve:
címe:
E-mail:
Honlap:
A színház vezetõjének neve:
a színház adószáma:
A pályázati adatlap kitöltéséért felelõs személy neve:
Elérhetõsége:
Tel:
E-mail:
1. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
2. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
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3. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
4. pályázott cél (cím)
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám
A bemutatandó mû
rendezõje:
díszlettervezõje:
jelmeztervezõje:
zeneszerzõje:
koreográfusa:
szereplõi:
tervezett nézõszám
tervezett elõadásszám

Támogató önkormányzat neve:
címe:
számlaszáma:
Önkormányzat felelõs vezetõjének aláírása, nyilatkozata, hogy az támogató önkormányzat részt vesz a pályázat bonyolításában.*
E pályázaton igényelt támogatás összesen:

Aláírás*
Külön csatolandó:

A pályázatban elvár nyilatkozatok
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költségterv a 1. altéma, Katona József produkciós pályázathoz

A tervezett összes költség

(Ft)
önrész (ft)

más pályázaton már elnyert
összeg (ft)

e pályázaton igényelt összeg (ft)

személyi jellegû költségek

szerzõi honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás
kifizetésére

mûvészek tiszteletdíjára

összesen

dologi jellegû költségek

jelmezköltségre

díszletköltségre

kellékre

szállítási díjra

bérleti díjra

PR-költségre

összesen

mindösszesen
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költségterv a 2. altémához Weöres Sándor bábszínházi pályázathoz

1. cél szövegkönyv
A tervezett összes költség

(Ft)
Önrész (ft)

más pályázaton már
elnyert összeg (ft)

e pályázaton igényelt összeg
(ft)

személyi jellegû költségek

szövegkönyívrói tiszteletdíjra és annak járulékaira vagy
számlás kifizetésre

összesen

2. cél bábprodukció (több támogatandó prdukció esetén
produkciónként)

A tervezett összes költség

(Ft)
Önrész(ft)

más pályázaton már
elnyert összeg (ft)

e pályázaton igényelt összeg
(ft)

személyi jellegû költségek

mûvészek tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy
számlás kifizetésre

összesen

dologi jellegû költségek

jelmezköltségre

díszletköltségre

kellékre

szállítási díjra

bérleti díjra

PR-költségre

összesen

mindösszesen
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költségterv a 3. Magyar szerzõk mûveinek bemutatása, repertoáron tartása altémájú pályázathoz (több támogatandó
cél esetén célonként kérjük megadni)

A tervezett összes költség

(Ft)
Önrész(ft)

más pályázaton már
elnyert összeg

e pályázaton igényelt összeg

személyi jellegû költségek

szerzõi honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás
kifizetésére

mûvészek tiszteletdíjára

összesen

dologi jellegû költségek

jelmezköltségre

díszletköltségre

kellékre

szállítási díjra

bérleti díjra

PR-költségre

összesen

mindösszesen
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költségterv a 4. Hazai hivatásos táncmûvészeti szervezetek elõadásainak országos forgalmazása altémájú pályázathoz
(több támogatási cél esetén célonként kell megadni)

A tervezett összes
költség (Ft)

Önrész (ft)
más pályázaton már
elnyert összeg (ft)

e pályázaton igényelt összeg
(Ft)

személyi jellegû költségek

alkotók, közremûködök, elõadók tiszteletdíjára

összesen

dologi jellegû költségek

szállásköltségre

útiköltségre

szállítási díjra

jogdíjra

PR-költségre

összesen

mindösszesen
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költségterv az 5. Hazai hivatásos táncmûvészeti szervezetek nemzetközi fesztiválon, fórumon, versenyen, konferencián, vendégjátékon való részvételére,
és táncelõadások befogadására (több támogatandó cél esetén cél esetén célonként kérjük megadni)

A tervezett összes
költség (Ft)

Önrész (Ft)
más pályázaton már

elnyert összeg
e pályázaton igényelt összeg

személyi jellegû költségek

alkotók, közremûködök, elõadók tiszteletdíjára

összesen

dologi jellegû költségek

szállásköltségre

útiköltségre

szállítási díjra

részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra

bérleti díjra

biztosításra

PR-költségre

összesen

mindösszesen
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költségterv a 6. Kiemelkedõ színházi események, elõadások, projektek támogatása altéma pályázathoz (több támogatandó cél estén célonként bontva kér -
jük megadni.)

A tervezett összes költség
(Ft)

Önrész (ft)
más pályázaton már
elnyert összeg (Ft9

e pályázaton igényelt összeg
(Ft)

személyi jellegû költségek

alkotók, közremûködök, elõadók tiszteletdíjára

összesen

dologi jellegû költségek

szállásköltségre

útiköltségre

szállítási díjra

bérleti díjra

jogdíjra

PR költségre

összesen

mindösszesen
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költségterv a 7. Nemzetiségi színházak anyaországi elõadásai, tájolása és anyaországból érkezõ vendégjátékok fogadására altéma pályázathoz
(Több támogatandó cél esetén célonként kérjük megadni)

A tervezett összes költség
(Ft)

Önrész (Ft)
más pályázaton már
elnyert összeg (Ft)

e pályázaton igényelt összeg
(Ft)

személyi jellegû költségek

alkotók, közremûködök, elõadók tiszteletdíjára

összesen

dologi jellegû költségek

szállásköltségre

útiköltségre

szállítási díjra

bérleti díjra

jogdíjra

PR költségre

összesen

mindösszesen
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Pályázati felhívás egyéb vezetõi állások betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemény szövegében feltüntetett egyéb
jogszabály tartalmazza.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

Egyéb vezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2700 Cegléd,
Kút u. 2.

Igazgatóhelyettes Szakirányú felsõfokú
v.,
vagy öt év szgy.

A vezetõi megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2009. okt. 1.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
f: P. Szabó Zoltánné igazgatónál
írásban, vagy telefonon.
Tel: (53) 311-590

Fáy András Általános
Iskola
2151 Fót,
Vásár tér 1.

Igazgatóhelyettes Fõiskolai tanári v.,
legalább öt év szakmai
tapasztalat

ÁEI: 2009. okt. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2009. szept. 28.
Pehi: 2009. szept. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
Om., ön., b.
A borítékra kérjük ráírni „intéz-
ményvezetõ-helyettesi pályázat”
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb munkakörök betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemény szövegében feltüntetett egyéb
jogszabály tartalmazza.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Pedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Dencsháza Hobol és
Szentegát Községek
Önkormányzata
7915 Dencsháza,
Petõfi u. 50.

Általános Iskola és
Napközi Otthon
Dencsháza

Rajz szakos
óraadó tanár

Magyar-történelem
szakos óraadó tanár

Szakirányú v. ÁEI: azonnal
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ öt napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b., om.
f: Dencsházai Általános Iskola
és Napközi Otthon
7915 Dencsháza,
Petõfi u. 40.
Tel: (73) 310-833
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Egyéb álláshelyek

1 2 3 4

Belvárosi Általános
Iskola
5000 Szolnok,
Templom út 6.
Tel: (56) 511-050
Fax: (56) 511-055
e-mail:
belvarosi.iskola@chel-
lo.hu

Pedagógiai asszisztens Emelt szintû szakképe-
sítés

ÁEI: 2009. okt. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: a megjelenés napjától szá-
mított 30. munkanap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõen azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
szakmai ön., b.
Pc: Kalmárné Szász Julianna
igazgató.

Helyesbítés

Az Oktatási és Kulturális Közlöny I. évfolyam 24. számában közzétett (24/2009. szám 3929. oldal), a Pécsi Tudomány-
egyetem dékánja által a Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképzõ Iskola igazgatói megbízásra
meghirdetett pályázati felhívás szövege a következõk szerint módosul: „A pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlöny-
ben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban.” szövegrész „A pályázatot a Kormány-
zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtõl (megjelenés vár-
ható idõpontja szeptember 5.) számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban.” szövegrészre módosul.

Dr. Bódis József s. k.,
egyetemi tanár, az MTA doktora,

dékán
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a Kiadótól meg-
szokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában. A könyv szerzõje
dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom
széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának ügyes-bajos
dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet kaphat, de remélhetõleg
haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk,
a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ
eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban azoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell, hogy
alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanácsadók-
nak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, továbbá a
biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ............. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2010.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:

Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-

hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú

szakirányú szakképesítést tanúsítják.

Jelentkezési határidõ: 2009. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI

Honlapunk: http://kti.linett.hu
http://uni-corvinus.hu

Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443

E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu

Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester,
illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség és szakkép-
zettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési la-
pon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.

Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 2, 4 félévig tartanak. Et-
tõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füze-
tünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot
vesznek igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.

A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-

szerzésének feltételei: Az elõírt képzési és kimeneti követelmé-
nyek (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes tel-
jesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képzési és kimeneti kö-
vetelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az el-
végzett szaktól függ.

2010-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrár-közgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítási szak
11. Személyügyi – emberierõforrás-menedzser – szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak
14. Belügyi gazdasági szak

15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
20. Közigazgatás gazdálkodás és informatika szak
21. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
22. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
23. Kultúra-gazdaságtan szak
24. Vezetési tanácsadás szak
25. Esélyegyenlõségi szak
26. Piacszabályozási szak
27. Biztosítási szak Egészségügyi biztosítási specializáció
28. Ügyfélkapcsolati szak
29. Energiagazdálkodási szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, szakvizsgára készítenek fel, s ered-
ményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2010-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
3. Direkt marketing tanfolyam
4. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések
5. Társadalombiztosítási szakmai klub

6. Adatbázis-lekérdezés (SQL),
Office programozás szaktanfolyam

7. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
8. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam
9. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam

10. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
2009. évi éves elõfizetési díj: 31 500 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 15 750 Ft áfával, egy példány ára 1160 Ft áfával.

HU ISSN 2060-5390

Formakészítés: Sprint Kft.
09.2405 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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