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JOGSZABÁLYOK

A közigazgatási és igazságügyi miniszter
 5/2011. (II. 15.) KIM rendelete

az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
és az integrációs rendszerben

részt vevõ intézményekben dolgozó
pedagógusok támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2010. évi CLXIX. tör vény 5. mel lék le té nek 11. a) és 11.
b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi -
nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit -
kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) 12.  §
h) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

I. Az 5/2010. (I. 29.) OKM ren de let alap ján 2010. év ben
tá mo ga tás ban ré sze sült fenn tar tók ré szé re a 2010/2011.
tan év re te kin tet tel 2011-ben meg ál la pít ha tó ki egé szí tõ

tá mo ga tás rend je

1.  §

(1) Azon he lyi ön kor mány za tok és azok jo gi sze mé lyi sé gû 
tár su lá sai (a to váb bi ak ban együtt: fenn tar tó) ré szé re, akik
a 2010. év ben ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí -
tés, to váb bá óvo dai fej lesz tõ prog ram szer ve zé sé nek tá mo ga -
tá sá ban, va la mint az in teg rá ci ós rend szer ben részt ve võ in -
téz mé nyek ben dol go zó pe da gó gu sok anya gi tá mo ga tá sá ra
for dít ha tó tá mo ga tás ban ré sze sül tek, a 2010/2011-es ne ve lé -
si év, tan év (a to váb bi ak ban: tan év) fel ada ta i nak el lá tá sá ra
ki egé szí tõ tá mo ga tás ban ré sze sül nek.

(2) A ki egé szí tõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra

a) ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés, va -
la mint az óvo dai fej lesz tõ prog ram tá mo ga tá sa ese tén
2011. ja nu ár 1-jé tõl a 2011. jú ni us 15-ig,

b) az in teg rá ci ós rend szer ben részt ve võ in téz mé nyek -
ben dol go zó pe da gó gu sok anya gi tá mo ga tá sa (a to váb bi -
ak ban: ki egé szí tõ il let mény) ese tén 2011. ja nu ár 1-jé tõl
2011. au gusz tus 31-ig
ke rül sor.

2.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás
össze ge

a) ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés ese -
tén 23 850 Ft/fõ,

b) óvo dai fej lesz tõ prog ram ese tén 26 400 Ft/fõ.

(2) Az in téz ményt, tag in téz ményt meg il le tõ az 1.  §
(2) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tást a hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû gyer me kek, ta nu lók, va la mint osz tá -
lyon kén ti hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók 10%-át
meg nem ha la dó mér té kû, in teg rá ci ós pe da gó gi ai prog -
ram ba be vont hát rá nyos hely ze tû ta nu lók 2010. ok tó ber
ha vi sta tisz ti kai lét szám ada tai alap ján, a prog ram ban részt
ve võk lét szá má nak meg fe le lõ en kell meg ha tá roz ni.

(3) A tá mo ga tás az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki -
adott óvo dai, is ko lai in teg rá ci ós pe da gó gi ai prog ram ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé gek re, fel ada tok el lá tá sá ra, il let -
ve az ott meg ha tá ro zott cé lok meg valósítására a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti mér ték ben hasz nál ha tó fel.

(4) A tá mo ga tás nem for dít ha tó olyan te vé keny ség fi -
nan szí ro zá sá ra, amely nek pénz ügyi fe de ze tét az 1.  §
(2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki egé szí tõ il let mény biz -
tosítja.

3.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti, a pe da gó gu -
sok ki egé szí tõ il let mé nyé re fel hasz nál ha tó ki egé szí tõ tá -
mo ga tás össze gét a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu -
lók (gyer me kek) ará nya alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) Ál ta lá nos is ko lai pe da gó gus ese tén a ki egé szí tõ il -
let mény össze ge, ha a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta -
nu lók ará nya

a) az 5%-ot el éri vagy meg ha lad ja, de leg fel jebb 20%,
ta nul ón ként 16 600 fo rint,

b) a 20%-ot meg ha lad ja, de leg fel jebb 40%, ta nul ón -
ként 22 400 fo rint,

c) a 40%-ot meg ha lad ja, de leg fel jebb 60%, ta nul ón ként 
29 000 fo rint,

d) a 60%-ot meg ha lad ja, ta nul ón ként 36 000 fo rint.
(3) Óvo da pe da gó gu sok ese tén a ki egé szí tõ il let mény

össze ge, ha a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek
ará nya

a) a 15%-ot el éri vagy meg ha lad ja, de leg fel jebb 50%,
gyer me ken ként 22 400 fo rint,

b) az 50%-ot meg ha lad ja, gyer me ken ként 29 000 fo rint.
(4) A (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ará nyo kat in -

téz mé nyen ként, tag in téz mé nyen ként kell meg ha tá roz ni
a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók, il let ve hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek 2010. ok tó ber ha vi
sta tisz ti kai lét szám ada tai alap ján.

(5) A ki egé szí tõ il let mény nek az egy in téz mény ben al -
kal ma zott pe da gó gu sok ra ju tó, mun ka adó kat ter he lõ já ru -
lé kok kal nö velt tel jes össze gét az 1.  § (2) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ra vo nat ko zó an
a gyer me kek, ta nu lók lét szá má nak a (2)–(3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott össze gek kel  való szor za ta alap ján kell ki -
szá mí ta ni. A fenn tar tó az egyes in téz mé nyek, tag in téz mé -
nyek kö zött nem cso por to sít hat ja át a ki egé szí tõ il let mény
for rá sá ul szol gá ló támogatást.
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4.  §

(1) A ki egé szí tõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le
a) az 1.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese -

tén az 1. szá mú mel lék let, az 5/2010. (I. 29.) OKM ren de -
let sze rin ti 7. b. szá mú mel lék let és 8. b. szá mú mel lék let,

b) az 1.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki egé szí tõ il let -
mény ese tén az 1. szá mú mel lék let, a 2. szá mú mel lék let
sze rin ti adat la pok be nyúj tá sa.

(2) Az adat la pok elekt ro ni kus úton ki töl tött, ki nyom ta -
tott egy ere de ti pél dá nyát a fenn tar tó a Ma gyar Ál lam -
kincs tár me gyei igaz ga tó sá gá hoz (a to váb bi ak ban: Igaz ga -
tó ság) 2011. feb ru ár 28-ig nyújt ja be. A be adá si ha tár idõ
az in for ma ti kai rend szer ben ha tár na pon éj fé lig rög zí tett
igény lés nek leg ké sõbb más nap tör té nõ pos tá ra adá sát je -
len ti. Min den egyéb ké se de lem va la mint az adat szol gál ta -
tás el mu lasz tá sa jogvesztõ.

(3) A 4.  § (1) be kez dés sze rin ti adat la pok ki töl té se az er re 
a cél ra mû köd te tett a http://www.we ker le.gov.hu/ese lye -
gyen lo seg ol da lon el ér he tõ elekt ro ni kus rend sze ren ke resz -
tül tör té nik. A ki zá ró lag pos tai úton be nyúj tott adat lap ér -
vény te len.

(4) Az Igaz ga tó ság az adat la po kat meg vizs gál ja és
szük ség ese tén nyolc na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív -
ja fel a fenn tar tót. A ha tár idõ re nem vagy nem hi ány ta la nul 
tel je sí tett hi ány pót lás ese tén a fenn tar tó ré szé re ki egé szí tõ
tá mo ga tás nem nyújt ha tó.

(5) A ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult fenn tar tók össze -
sí tett ada ta it az Igaz ga tó ság 2011. már ci us 21-ig meg kül di
az egyen lõ bá nás mód biz to sí tá sá ért és tár sa dal mi fel zár kó -
zá sért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) ré szé -
re, aki azt el len õr zés után a fenn tar tó KSH-kód ja, meg ne -
ve zé se és a tá mo ga tá si összeg fel tün te té sé vel nyom ta tott
és elekt ro ni kus for má ban 2011. már ci us 31-ig utal vá nyo -
zás cél já ból meg kül di a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter részére.

(6) A mi nisz ter a ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult fenn -
tar tók össze sí tett ada ta it 2011. már ci us 31-ig meg kül di
a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ (a to váb bi ak ban: Alap ke ze -
lõ) ré szé re, aki 2011. áp ri lis 10-ig va la mennyi fenn tar tót
írás ban ér te sít a tá mo ga tás össze gé rõl.

5.  §

(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár (a to váb bi ak ban: Kincs tár)
az 1.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tást a költ ség -
ve té si tör vény 5. mel lék let 11. pont a) al pont ja, a ki egé szí -
tõ il let ményt a 11. pont b) al pont ja sze rin ti for rás ter hé re
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá -
sa alap ján fo lyó sít ja.

(2) Az 1.  § (2) be kez dés a) al pont ja sze rin ti tá mo ga tás és 
a 2011. ja nu ár, feb ru ár, már ci us, áp ri lis hó nap ra já ró ki -
egé szí tõ il let mény fo lyó sí tá sá ra a 2011. áp ri lis ha vi net tó
fi nan szí ro zás ke re té ben egy összeg ben, a ki egé szí tõ il let -

mény to váb bi ré szé nek fo lyó sí tá sá ra ezt kö ve tõ en négy
ha vi egyen lõ rész let ben ha von ta ke rül sor.

(3) A ki egé szí tõ il let mény pe da gó gu sok nak tör té nõ ki fi -
ze té sé rõl a fenn tar tó gon dos ko dik a tá mo ga tás fenn tar tó
szám lá ján tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ 15 na pon be lül.

6.  §

(1) A tá mo ga tott idõ szak ra vo nat ko zó an a fenn tar tó és
az érin tett in téz mény a ki egé szí tõ tá mo ga tás vo nat ko zá sá -
ban 2011. áp ri lis 30-ig az Alap ke ze lõ vel és az Or szá gos
Ok ta tá si In teg rá ci ós Há ló zat tal (a to váb bi ak ban: OOIH)
az 5/2010. (I. 29.) OKM ren de let 17.  § (1) be kez dé se alap -
ján 2010-ben kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dást mó do -
sí ta ni köteles.

(2) 2011. jú ni us 30-ig az in téz mé nyek és fenn tar tó ik
az együtt mû kö dé si meg ál la po dás tel je sí té sé rõl – az
5/2010. (I. 29.) OKM ren de let sze rin ti 9. szá mú mel lék let -
ben fog lal tak meg valósulásáról  szóló – in téz mé nyi ön ér té -
ke lést és pénz ügyi el szá mo lást kö te le sek be nyúj ta ni.

(3) Ha a vál la lá sok tel je sí té se a 2010/2011. tan év ben
nem tör té nik meg, a be nyúj tás ra ke rü lõ in téz mé nyi ön ér té -
ke lés és a pénz ügyi el szá mo lás nem ke rül el fo ga dás ra.

II. El szá mo lás, el len õr zés rend je

7.  §

 (1) Az 1.  § sze rin ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a fenn tar -
tó 2011. de cem ber 31-i for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

(2) Az 1.  § sze rin ti ki egé szí tõ tá mo ga tás a ké pes ség-ki -
bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés, va la mint az óvo dai
fej lesz tõ prog ram tá mo ga tá sa ese tén 2011. ja nu ár 1-jé tõl
a 2011. jú ni us 15-ig, az in teg rá ci ós rend szer ben részt ve võ
in téz mé nyek ben dol go zó pe da gó gu sok anya gi tá mo ga tá sa 
ese tén 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011. au gusz tus 31-ig hasz nál -
ha tó fel pénz ügyi tel je sí tés re, el szá mo lá sa a 2011. évi zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint tör té nik.

(3) A be szá mo ló ban ki mu ta tott ada tok  valódiságát ana -
li ti kus nyil ván tar tá sok kal és szak mai do ku men tá ci ó val
kell alá tá masz ta ni.

8.  §

(1) Az Ok ta tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban: OH) az 1.  §
sze rin ti tá mo ga tá so kat el nyert fenn tar tók ese té ben el len õr -
zést vé gez.

(2) Ha a szak mai el len õr zés a tá mo ga tott te vé keny ség -
gel kap cso la tos tan ügy-igaz ga tá si sza bály ta lan sá go kat tár
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fel, az OH ha tó sá gi el len õr zést vé gez, a vizs gá lat ered mé -
nye kép pen kez de mé nyez he ti a Kincs tár nál a tá mo ga tás
irán ti jo go sult ság fe lül vizs gá la tát.

III. Zá ró ren del ke zé sek

9.  §

(1) Ha a ki egé szí tõ tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát kö ve -
tõ en a fenn tar tó a tá mo ga tást el nyert in téz ményt a Kt.
121.  § (1) be kez dés 15. pont ja sze rint át szer ve zi vagy
fenn tar tó vál tás kö vet ke zik be, kö te les ezt a tényt az át szer -
ve zés rõl vagy a fenn tar tó vál tás ról  szóló dön tés meg ho za -
ta lá tól szá mí tott nyolc na pon be lül írás ban az Igaz ga tó ság -
nak és az OO IH-nak be je len te ni.

(2) Az 1.  § (1) be kez dés sze rin ti fenn tar tó jog utód ja
az OO IH-tól kö te les azo no sí tót igé nyel ni a 4.  § (1) be kez -
dés sze rin ti adat be je len té si kö te le zett ség tel je sí té sé hez.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell a tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá nak to váb bi mód ját.

(4) A tá mo ga tás tel jes össze gé vel a jog utód fenn tar tó –
ön kor mány za ti tár su lás ese té ben a gesz tor ön kor mány zat
– kö te les el szá mol ni.

10.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2012. jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Nav ra csics Ti bor s. k.,

köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let az 5/2011. (II. 15.) KIM ren de let hez

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel egy ere de ti pél dány ban pos tai úton: 2011. feb -
ruár 28-ig a Ma gyar Ál lam kincs tár me gyei igaz ga tó sá gá hoz!

Kér jük a bo rí ték ra ír ják rá: „Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 2010/2011. ne ve lé si év,
tan év”

Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/ese lye gyen lo seg

FENNTARTÓI ADATLAP

Me gye: Fenn tar tó ne ve:
Cí me: Pol gár mes ter/kép vi se lõ ne ve:
Adó szám:             
KSH-kód:        
PIR tözsszám (költ ség ve té si szerv ese té ben):
ÁHT azo no sí tó (költ ség ve té si szerv ese té ben):
A szám la ve ze tõ bank ne ve:    Bank szám la szám:         –         –        

Kap cso lat tar tó ne ve: Kap cso lat tar tó e-ma il cí me:
Kap cso lat tar tó te le fon szá ma: Kap cso lat tar tó fax szá ma:

Dá tum:
P. H. 

...............................................

fenn tar tó kép vi se lõ je

2. szá mú mel lék let az 5/2011. (II. 15.) KIM ren de let hez

In téz mé nyi, tag in téz mé nyi adat lap a ki egé szí tõ il let mény igény lé sé hez fel hasz ná lá sá nak ter ve zé sé hez

A mel lék le tet az igény lés kö ré ben érin tett in téz mény re, tag in téz mény re kell ki töl te ni! Be kül den dõ 1 ere de ti pél dány -
ban pos tai úton 2011. feb ru ár 28-ig a Ma gyar Ál lam kincs tár me gyei igaz ga tó sá gá hoz!

Kér jük a bo rí ték ra ír ják rá: „Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 2010/2011. ne ve lé si év,
tan év” Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/ese lye gyen lo seg

In téz mény ne ve, OM azo no sí tó ja:
Tag in téz mény meg ne ve zé se, te le pü lé se:
Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás szá ma:
A tag in téz mény ál tal fel hasz nál ha tó ma xi má lis ke ret összeg ki szá mí tá sa:

Oktatási forma

(Ó: óvoda esetén;

I: általános iskola

esetén)

Összes gyermek,

tanuló létszáma 2010.

októberi statisztikai

adatok alapján

Halmozottan hátrányos 

helyzetû (a

továbbiakban: HHH)

gyermekek, tanulók

létszáma a 2010.

októberi statisztikai

adatok alapján

HHH gyermekek,

tanulók, tanulók

aránya a székhely-

intézményben, illetve

a tag-

intézményben

Gyermekenkénti,

tanulónkénti támogatás 

összege a 3.  §

(2)–(3) bekezdésben

meghatározott sávok

alapján

Gyermekek, tanulók

létszáma, amelyre

igényli a támogatást*

Maximális keretösszeg 

az adott intézményre,

tagintézményre

vonatkozóan

Ft Ft

* A 2010. ok tó be ri lét szám-sta tisz ti kai ada tok alap ján kell meg ad ni, ál ta lá nos is ko la ese tén a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók után is le het igé nyel ni, mely nek
lét szá ma nem le het több mint az osz tá lyon ként meg ha tá ro zott hal mo zot tan hátrányos helyzetû tanulók 10%-a.
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A ki egé szí tõ il let mény fel hasz ná lá sá nak ter ve zé se:

Sorszám Pedagógus neve

A HHH tanulók

fejlesztése érdekében

ellátandó tevékenységek

havi óraszáma

A HHH tanulók

fejlesztése érdekében

ellátandó tevékenységek

(legalább három)*

A pedagógus részére

kifizetendõ kiegészítõ

illetmény havi összege**

A pedagógus részére

kifizetendõ, 8 hónapra

számított kiegészítõ

illetmény összege

A pedagógus részére

kifizetendõ,

8 hónapra számított

kiegészítõ illetmény

munkaadókat terhelõ

járulékokkal növelt teljes 

összege

1. Ft Ft Ft

2. Ft Ft Ft

A ki egé szí tõ il let mény ki fi ze té sé re igé nyelt in téz mé nyi, tag in téz mé nyi összeg:        Ft***

*   A 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let 15/A.  §-ában meg ha tá ro zott te vé keny sé gek.
**  A 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let 15/A.  § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze gek szerint.
*** A pe da gó gu sok nak ki fi zet ni ter ve zett össze sen összeg nem le het ma ga sabb, mint az in téz mény / tag in téz mény ál tal a fen ti táb lá zat ban ki szá mí tott 

   fel hasz nál ha tó maximális keret összege.

Az adat la pot a fenn tar tó és az in téz mény ve ze tõ töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Dá tum:
P. H.

...........................................
in téz mény ve ze tõ

P. H.
............................................

fenn tar tó

3. szá mú mel lék let az 5/2011. (II. 15.) KIM ren de let hez

Ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ke re te ál ta lá nos is ko lai szék hely, tag in téz mény
ese tén:

KÖTELEZÕEN MEGALÓSÍTANDÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Mi ni mum 60%-ot er re a cél ra kell 
for dí ta ni.

1. Az IPR be ve ze té sé vel, al kal ma zá sá val kap cso la tos szol gál ta tá sok

IPR ala pú fej lesz tés hez kap cso ló dó akk re di tált és nem akk re di tált to vább kép zés, fel ké szí té sek, tré nin gek, il le tõ leg
az ezek hez kap cso ló dó men tor ál ás. IPR to vább kép zés, to vább kép zé sek, fel ké szí té sek, tré nin gek, il le tõ leg az ezek hez
kap cso ló dó men tor ál ás. In teg rá ci ós mód szer ta ni, elõ íté let-ke ze lõ, konf lik tus-ke ze lõ tré nin gek, óvo da-is ko la át me net
tré ning, IPR-ala pú co a ching, szu per ví zió igény be vé te le (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí zá si szer zõ dé sek
költ sé ge).
IPR ala pú komp lex in téz mény fej lesz té si, mi nõ ség biz to sí tá si, mé rés-ér té ke lé si, tan ügy-igaz ga tá si, jo gi szol gál ta tás (pe -
da gó gi ai mód szer ta ni, jo gi szak ta nács adás meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).
Hos pi tá ci ós na pok meg ren de zé se, il le tõ leg hos pi tá lás más in téz mény ben (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, megbí -
zási szer zõ dé sek költ sé ge).
Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

2. Szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se
A szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se a prog ram ban részt ve võ ta nu lók ré szé re az is ko lai prog ra mok hoz kap cso ló dó an (tan -

sze rek, könyv, hang sze rek, já ték, ru há zat, ci põ, sport esz kö zök egyé ni hasz ná lat ra; osz tály ki rán du lá son, er dei tá bor ban,
sport fog lal ko zá son  való rész vé tel biz to sí tá sa; szük ség ese tén he lyi és hely kö zi uta zá si bér le tek meg vá sár lá sa).
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3. Együtt mû kö dé sek – part ne ri kap cso la tok erõ sí té se
Az IPR al kal ma zá sát tá mo ga tó az is ko lán kí vü li part ne ri kap cso la tok erõ sí té se tan órán kí vü li, sza bad idõs te vé keny sé -

gek, prog ra mok szer ve zé sé vel leg alább egy – nem az is ko la ér de kelt sé gé be tar to zó – ci vil szer ve zet, ki sebb sé gi ön kor -
mány zat, sport egye sü let stb., va la mint a fel ké szí tés be be vont ta nu lók szü le i nek rész vé te lé vel (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si
költ sé gek, meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Ma xi mum 40%-ot le het er re a cél ra 
for dí ta ni.

4. Szak ta nács adás, fo lya mat-ta nács adás – ma xi mum brut tó 8%, de leg fel jebb 250 E Ft
IPR szak ta nács adói szol gál ta tás, IPR ala pú in téz mény fej lesz tés tá mo ga tá sa, fo lya mat-ta nács adás a tan év so rán több

al ka lom mal, a tan év vé gi in téz mé nyi ön ér té ke lés fe lül vizs gá la ta.

5. Pá lya ori en tá ci ós prog ra mok, a to vább ta nu lást elõ se gí tõ te vé keny sé gek
El sõ sor ban tan órán kí vü li, a part ne ri szek tort, kül sõ szak ér tõ ket is be vo nó, pat ró nu si, men to ri, tu to ri rend szer az is ko -

lán kí vü li kez de mé nye zé sek re épí tõ rend sze res prog ra mok tá mo ga tá sa.

6. Pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok és egyéb pe da gó gi ai szol gál ta tá sok igény be vé te le
A fel ké szí tés ben részt ve võ ta nu lók szá má ra igé nye ik nek meg fe le lõ en, a kö te le zõ en biz to sí tott szol gál ta tá so kon túl pe -

da gó gi ai szak szol gál ta tás, a ne ve lé si ta nács adás ke re té ben nyúj tott egyéb szol gál ta tás (pl. gyógy test ne ve lõ, pszi cho lógus,
az SNI pre ven ció ér de ké ben fej lesz tõ pe da gó gus stb.) biz to sí tá sa.

7. A ta nu lók ál tal köz vet le nül hasz nált, az IPR meg valósítását se gí tõ fej lesz tõ esz kö zök be szer zé se
A fej lesz tést se gí tõ esz kö zök be szer zé se (tár sas já ték, lo gi kai, kész ség fej lesz tõ, fi nom mo to ri kát, tér lá tást fej lesz tõ, se -

gí tõ esz kö zök stb.).
Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

8. A pe da gó gu sok tan órai te vé keny sé gé hez, IPR mód szer tan meg valósításához szük sé ges esz kö zök be szer zé se
A tan órai pe da gó gi ai fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges kis ér té kû esz kö zök, se géd anya gok, alap anya gok be szer zé se.

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

9. Ta nu ló ba rát osz tály te rem ki ala kí tá sa
El sõ sor ban a ko ope ra tív, dif fe ren ci ált ta nu lás szer ve zés hez szük sé ges fel té te lek ki ala kí tá sa, amennyi ben más for rás ból 

(TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült. Nem hasz nál ha tó fel ele mi inf ra struk -
tú ra-fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re (fû tés, vi lá gí tás, fes tés, par ket tá zás), aka dály men te sí tés re és ka pa ci tás bõ ví tés re.

10. Kul tu rá lis ren dez vé nyek re ju tás tá mo ga tá sa
A prog ram ban részt ve võ ta nu lók ré szé re kul tu rá lis ren dez vé nye ken  való rész vé tel, be lé põk biz to sí tá sa, uta zás költ sé ge.

11. Szak mai, tar tal mi fej lesz tés
Az IPR-hez kap cso ló dó szak köny vek, se géd anya gok vá sár lá sa, kon fe ren ci án, szak mai fó ru mon  való rész vé tel, uta zá si 

és egyéb költ sé gek.

12. Pro jekt nap
Az IPR-hez kap cso ló dó in téz mé nyi vagy kis tér sé gi szin tû pro jekt meg valósítása, esz kö zök be szer zé se, szol gál ta tá sok, 

elõ adók fel ké ré se.

Óvo dai fej lesz tõ prog ram tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ke re te óvo dai szék hely, tag in téz mény ese tén:

KÖTELEZÕEN MEGALÓSÍTANDÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Mi ni mum 60%-ot er re a cél ra kell 
for dí ta ni.

1. Az IPR be ve ze té sé vel, al kal ma zá sá val kap cso la tos szol gál ta tá sok meg ren de lé se
IPR ala pú fej lesz tés hez kap cso ló dó akk re di tált és nem akk re di tált to vább kép zés, fel ké szí té sek, tré nin gek, il le tõ leg

az ezek hez kap cso ló dó men tor ál ás. In teg rá ci ós mód szer ta ni, elõ íté let-ke ze lõ, konf lik tus-ke ze lõ tré nin gek, óvo da-is ko -
la át me net tré ning. IPR ala pú co a ching, szu per ví zió igény be vé te le. (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí zá si
szer zõ dé sek költ sé ge).
IPR ala pú komp lex in téz mény fej lesz té si, mi nõ ség biz to sí tá si, mé rés-ér té ke lé si, tan ügy-igaz ga tá si, jo gi szol gál ta tás (pe -
da gó gi ai mód szer ta ni, jo gi szak ta nács adás, meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

Hos pi tá ci ós na pok meg ren de zé se, il le tõ leg hos pi tá lás más in téz mény ben (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí -
zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.
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2. Szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se
A szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se a prog ram ban részt ve võ gyer me kek ré szé re az óvo dai prog ra mok hoz kap cso ló dó an

(me se könyv, hang sze rek, já ték, ru há zat, ci põ, sport esz kö zök egyé ni hasz ná lat ra; ki rán du lá son, tá bor ban, sport fog lal -
ko zá son  való rész vé tel biz to sí tá sa; szük ség ese tén he lyi és hely kö zi uta zá si bér le tek meg vá sár lá sa).

3. Együtt mû kö dé sek – part ne ri kap cso la tok erõ sí té se
Az IPR al kal ma zá sát tá mo ga tó part ner sé gi kap cso la tok erõ sí té se sza bad idõs te vé keny sé gek, prog ra mok szer ve zé sé -

vel (far sang, tánc ház, egész ség nap stb.) leg alább egy ci vil szer ve zet, ki sebb sé gi ön kor mány zat, sport egye sü let stb., va -
la mint a prog ram ban részt ve võ gyer me kek szü le i nek rész vé te lé vel (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí zá si
szer zõ dé sek költ sé ge).

NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Ma xi mum 40%-ot le het er re a cél ra 
for dí ta ni.

4. Szak ta nács adás, fo lya mat-ta nács adás – ma xi mum brut tó 8%, de leg fel jebb 250 E Ft
IPR szak ta nács adói szol gál ta tás, IPR ala pú in téz mény fej lesz tés tá mo ga tá sa, fo lya mat-ta nács adás a ne ve lé si év so rán

több al ka lom mal, a ne ve lé si év vé gén az in téz mé nyi ön ér té ke lés fe lül vizs gá la ta.

5. Pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok és egyéb pe da gó gi ai szol gál ta tá sok igény be vé te le
A prog ram ban részt ve võ gyer me kek szá má ra igé nye ik nek meg fe le lõ en, a kö te le zõ en biz to sí tott szol gál ta tá so kon túl pe -

da gó gi ai szak szol gál ta tás, a ne ve lé si ta nács adás ke re té ben nyúj tott egyéb szol gál ta tás (pl. gyógy test ne ve lõ, pszi cho lógus,
az SNI pre ven ció ér de ké ben fej lesz tõ pe da gó gus stb.) biz to sí tá sa.

6. A gyer me kek ál tal köz vet le nül hasz nált, az IPR meg valósítását se gí tõ fej lesz tõ esz kö zök be szer zé se
A fej lesz tést se gí tõ esz kö zök be szer zé se (tár sas já ték, lo gi kai, kész ség fej lesz tõ, fi nom mo to ri kát, nagy moz gást, tér lá -

tást fej lesz tõ, se gí tõ esz kö zök stb.).
Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

7. A pe da gó gu sok tan órai te vé keny sé gé hez, IPR mód szer tan meg valósításához szük sé ges esz kö zök be szer zé se
A tan órai pe da gó gi ai fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges kis ér té kû esz kö zök, se géd anya gok, alap anya gok be szer zé se.

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

8. Gyer mek ba rát cso port szo ba ki ala kí tá sa
El sõ sor ban a ko ope ra tív mód sze rek al kal ma zá sá hoz szük sé ges fel té te lek ki ala kí tá sa, amennyi ben más for rás ból

(TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült. Nem hasz nál ha tó fel ele mi inf ra struk -
tú ra-fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re (fû tés, vi lá gí tás, fes tés, par ket tá zás), aka dály men te sí tés re és ka pa ci tás bõ ví tés re.

9. Kul tu rá lis ren dez vé nyek re ju tás tá mo ga tá sa
A prog ram ban részt ve võ gyer me kek ré szé re kul tu rá lis ren dez vé nye ken  való rész vé tel, be lé põk biz to sí tá sa, uta zás

költ sé ge.

10. Szak mai, tar tal mi fej lesz tés
Az IPR-hez kap cso ló dó szak köny vek, se géd anya gok vá sár lá sa, kon fe ren ci án, szak mai fó ru mon  való rész vé tel, uta zási

és egyéb költ sé gek.

11. Pro jekt nap
Az IPR-hez kap cso ló dó in téz mé nyi vagy kis tér sé gi szin tû pro jekt meg valósítása, esz kö zök be szer zé se, szol gál ta tá -

sok, elõ adók fel ké ré se.

Ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ke re te gim ná zi u mi, szak kö zép is ko lai, szak is ko lai
szék hely, tag in téz mény ese tén:

KÖTELEZÕEN MEGALÓSÍTANDÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Mi ni mum 80%-ot er re a cél ra kell 
for dí ta ni.

1. A prog ram mal kap cso la tos ki egé szí tõ pe da gó gi ai te vé keny ség, hu mán erõ for rás biz to sí tá sa, IPR me nedzs ment mû -
köd te té se

IPR me nedzs ment mû köd te té se, IPR ala pú in téz mény fej lesz tés meg valósítása, az is ko la kör nye ze té vel  való kap cso -
lat épí tés, kap cso lat tar tás (meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge az adott in téz mény ben dol go zó szak em be rek ré szé re).
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Egyé ni fej lesz té si ter vek ké szí té se a fel ké szí tés ben részt ve võ ta nu lók vo nat ko zá sá ban, egyé ni ta nu lá si út vo na lak meg -
valósításának tá mo ga tá sa, a ta nu lók tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se (meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge az adott in téz mény -
ben dol go zó szak em be rek ré szé re).

Mód szer ta ni adap tá ci ót se gí tõ mun ka cso port mû köd te té se. A mód szer ta ni ele mek (ki e mel ten az in teg rá ci ót se gí tõ
mód szer ta ni ele mek, pl. dif fe ren ci á lás, ko ope ra tív ta nu lás, pro jekt pe da gó gia, drá ma pe da gó gia – va la mint a mul ti kul tu -
rá lis ok ta tás ho ri zon tá lis be ve ze té se) adap tá ci ó ját elõ se gí tõ mun ka cso port mû köd te té se (meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé -
ge az adott in téz mény ben dol go zó szak em be rek ré szé re).

2. Az IPR be ve ze té sé vel, al kal ma zá sá val kap cso la tos szol gál ta tá sok meg ren de lé se
IPR ala pú fej lesz tés hez kap cso ló dó akk re di tált és nem akk re di tált to vább kép zés, fel ké szí té sek, tré nin gek, il le tõ leg

az ezek hez kap cso ló dó men tor ál ás. In teg rá ci ós mód szer ta ni, elõ íté let-ke ze lõ, konf lik tus-ke ze lõ tré nin gek, óvo da-is ko -
la át me net tré ning. IPR ala pú co a ching, szu per ví zió igény be vé te le (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí zá si szer -
zõ dé sek költ sé ge).
IPR-ala pú komp lex in téz mény fej lesz té si, mi nõ ség biz to sí tá si, mé rés-ér té ke lé si, tan ügy-igaz ga tá si, jo gi szol gál ta tás
(pe da gó gi ai mód szer ta ni, jo gi szak ta nács adás, meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

Hos pi tá ci ós na pok meg ren de zé se, il le tõ leg hos pi tá lás más in téz mény ben (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí -
zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

3. Szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se
A szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se a prog ram ban részt ve võ ta nu lók ré szé re az is ko lai prog ra mok hoz ka cso ló dó an (tan -

sze rek, könyv, hang sze rek, já ték, ru há zat, ci põ, sport esz kö zök egyé ni hasz ná lat ra; osz tály ki rán du lá son, er dei tá bor ban, 
sport fog lal ko zá son  való rész vé tel biz to sí tá sa; szük ség ese tén he lyi és hely kö zi uta zá si bér le tek meg vá sár lá sa).

NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Ma xi mum 20%-ot le het er re a cél ra 
for dí ta ni.

4. Szak ta nács adás, fo lya mat-ta nács adás – ma xi mum brut tó 8%, de leg fel jebb 250 E Ft
IPR szak ta nács adói szol gál ta tás, IPR ala pú in téz mény fej lesz tés tá mo ga tá sa, fo lya mat-ta nács adás a tan év so rán több

al ka lom mal, a tan év vé gi in téz mé nyi ön ér té ke lés fe lül vizs gá la ta.

5. Pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok és egyéb pe da gó gi ai szol gál ta tá sok igény be vé te le
A fel ké szí tés ben részt ve võ ta nu lók szá má ra igé nye ik nek meg fe le lõ en, a kö te le zõ en biz to sí tott szol gál ta tá so kon túl

pe da gó gi ai szak szol gál ta tás, a ne ve lé si ta nács adás ke re té ben nyúj tott egyéb szol gál ta tás (pl. gyógy test ne ve lõ, pszi -
chológus, az SNI pre ven ció ér de ké ben fej lesz tõ pe da gó gus stb.) biz to sí tá sa.

6. A ta nu lók ál tal köz vet le nül hasz nált, az IPR meg valósítását se gí tõ fej lesz tõ esz kö zök be szer zé se
A fej lesz tést se gí tõ esz kö zök be szer zé se (tár sas já ték, lo gi kai, kész ség fej lesz tõ, fi nom mo to ri kát, tér lá tást fej lesz tõ, se -

gí tõ esz kö zök stb.).
Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

7. A pe da gó gu sok tan órai te vé keny sé gé hez, IPR mód szer tan meg valósításához szük sé ges esz kö zök be szer zé se
A tan órai pe da gó gi ai fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges kis ér té kû esz kö zök, se géd anya gok, alap anya gok be szer zé se.

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

8. Ta nu ló ba rát osz tály te rem ki ala kí tá sa
El sõ sor ban a ko ope ra tív, dif fe ren ci ált ta nu lás szer ve zés hez szük sé ges fel té te lek ki ala kí tá sa, amennyi ben más for rás -

ból (TÁMOP, TIOP, ROP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült. Nem hasz nál ha tó fel ele mi inf ra -
struk tú ra-fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re (fû tés, vi lá gí tás, fes tés, par ket tá zás), aka dály men te sí tés re és ka pa ci tás bõ ví tés re.

9. Szak mai, tar tal mi fej lesz tés
Az IPR-hez kap cso ló dó szak köny vek, se géd anya gok vá sár lá sa, kon fe ren ci án, szak mai fó ru mon  való rész vé tel, uta -

zási és egyéb költ sé gek.

10. Pro jekt nap
Az IPR-hez kap cso ló dó in téz mé nyi vagy kis tér sé gi szin tû pro jekt meg valósítása, esz kö zök be szer zé se, szol gál ta tá -

sok, elõ adók fel ké ré se.
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A vidékfejlesztési miniszter
10/2011. (II. 15.) VM rendelete

a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról  szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet 
módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já -
rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban és (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 94.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
rendelem el:

1.  §

A 2011. évi is ko la tej prog ram sza bá lyo zá sá ról  szóló 44/2010. (XII. 22.) VM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 5.  § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott adat tar tal mú jó vá ha gyá si ké rel met – ame lyet az MVH rend sze re sít és a hon lap -
ján köz le mény for má já ban tesz köz zé – a jó vá ha gyás sal nem ren del ke zõ ké rel me zõ nek leg ké sõbb a szer zõ dés nek a 8.  §
(1) be kez dés sze rin ti el sõ al ka lom mal tör té nõ be nyúj tá sá val egy ide jû leg kell be nyúj ta nia a ké rel me zõ szék he lye sze rint
il le té kes MVH me gyei ki ren delt sé gé hez. A 8.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti idõ szak ese té ben a jó vá ha gyá si ké rel met – 
a szer zõ dés sel egy ide jû leg vagy ön ál ló an – leg ké sõbb 2011. feb ru ár 28-áig kell be nyúj ta ni. A jó vá ha gyá si ké rel mek be -
nyúj tá si ha tár ide je jog vesz tõ.”

2.  §

Az R. 6.  § (7)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(7) A tá mo ga tás igény lé sé nek to váb bi fel té te le, hogy a szer zõ dés nek a tá mo ga tás elõ fi nan szí ro zá sát vál la ló szer zõ dõ
fél sze mé lyé re vo nat ko zó ele mét a fe lek a már meg kez dett – a 8.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – idõ szak vo nat ko zá -
sá ban ne mó do sít sák.

(8) Ha a fenn tar tó a 8.  § (2) be kez dé se sze rin ti va la mely idõ szak ra szer zõ dést kö tött, az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra
ak kor jo go sult, ha ugyan azon idõ szak ra nem köt újabb szer zõ dést.”

3.  §

Az R. 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az is ko la tej prog ram ke re té ben a 2.  § (1) be kez dés sze rin ti el lá tot ti kör ré szé re a fog lal ko zá si és a ta ní tá si na po -
kon az aláb bi ter mé kek ke rül het nek ki szál lí tás ra:

a) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko -
zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”)  szóló, 2007. ok tó ber 22-i
1234/2007/EK ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban: ta ná csi ren de let) XIII. szá mú mel lék le té nek III. pont ja sze rin ti tel jes tej
és/vagy 2,8% (m/m) zsír tar tal mú tej, va la mint a Ma gyar Élel mi szer könyv kö te le zõ elõ írá sa i ról  szóló 152/2009. (XI. 12.)
FVM ren de let (a to váb bi ak ban: MÉ) 13. szá mú mel lék let B rész 1.1.1. pont ja sze rin ti íze sí tett tej ké szít mé nyek, az zal
a fel té tel lel, hogy az íze sí tett kész ter mék ben – a bi zott sá gi ren de let I. szá mú mel lék le te I. b) pont já nak meg fe le lõ en –
a tej há nyad leg alább 90% (m/m) és az 1.3. pont ja sze rint zsí ros vagy fél zsí ros ka te gó ri á ba esik (a to váb bi ak ban együtt:
I. ka te gó ria);

b) a ta ná csi ren de let XIII. szá mú mel lék le té nek III. pont ja sze rint zsír sze gény tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ 13. szá mú
mel lék let B rész 1.1.1. pont ja sze rint íze sí tett tej ké szít mé nyek, az zal a fel té tel lel, hogy az íze sí tett kész ter mék ben – a bi -
zott sá gi ren de let I. szá mú mel lék le te I. b) pont já nak meg fe le lõ en – a tej há nyad leg alább 90% (m/m) le gyen, to váb bá az -
zal a fel té tel lel, hogy a MÉ 13. szá mú mel lék let B rész 1.3. pont ja sze rint zsír sze gény vagy so vány ka te gó ri á ba esik (a to -
váb bi ak ban: II. ka te gó ria);

c) a MÉ 13. szá mú mel lék let B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pont ban meg ha tá ro zott, nem íze sí tett öm lesz tett saj tok, amely
a bi zott sá gi ren de let I. szá mú mel lék le té nek meg fe le lõ en 90 tö meg szá za lék ban tar tal maz saj tot és meg fe lel a MÉ 13. szá -
mú mel lék let B rész 7.3. pont ja sze rin ti fél zsí ros vagy zsí ros ka te gó ri á nak (a to váb bi ak ban: III. ka te gó ria).”
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4.  §

Az R. 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(1) A tá mo ga tás elõ fi nan szí ro zá sát vál la ló szer zõ dõ fél kö te les a szer zõ dés má so la ti pél dá nyát a szer zõ dés ben sze -

rep lõ el sõ szál lí tá si na pot kö ve tõ ti zen öt na pon be lül, a szer zõ dés mó do sí tás má so la ti pél dá nyát a meg kö té sé tõl szá mí tott
ti zen öt na pon be lül a szék he lye sze rint il le té kes MVH me gyei ki ren delt sé gé hez be nyúj ta ni. A 8.  § (2) be kez dés a) pont ja
sze rin ti idõ szak ese té ben a szer zõ dés be nyúj tá si ha tár ide je 2011. feb ru ár 28. ”

5.  §

Az R. 9.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(7) A me gyei ön kor mány za tok, or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok, gesz tor te le pü lé si ön kor mány za tok, ala pít vá -

nyok, egy há zak, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény
alap ján ala kí tott több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok fenn tar tá sá ban mû kö dõ is ko lák ese té ben a 4–6. mel lék le tek sze rin ti be so -
ro lás alap ja – a (4)–(6) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – a köz ok ta tá si in téz mény szék he lye, a szék he lyen kí vül más
te le pü lé sen mû kö dõ in téz mény egy ség ese tén pe dig az a te le pü lés, ahol a tag in téz mény mûködik.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 16.  §-sal egé szül ki:
„E ren de let nek a 2011. évi is ko la tej prog ram sza bá lyo zá sá ról  szóló 44/2010. (XII. 22.) VM ren de let mó do sí tá sá ról

 szóló 10/2011. (II. 15.) VM ren de let tel (a to váb bi ak ban: mó do sí tó ren de let) mó do sí tott 5.  § (1) be kez dé sét, 6.  §
(7)–(8) be kez dé sét, 7.  § (1) be kez dé sét, 8.  § (1) be kez dé sét és 9.  § (7) be kez dé sét a mó do sí tó ren de let ha tály be lé pé se kor
fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal maz ni kell.”

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa ze kas Sán dor s. k.,
vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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KÖZLEMÉNYEK

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 88–90. §-ai ban, va la mint az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ámr.) 10. §-ában fog lal tak vég re haj -
tá sá ra, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 52. § t) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va -
tal ról szó ló 308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let alap ján a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal)
Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg: 

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
1.2. hi va ta los ne ve: Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hivatal
1.3. rö vi dí tett ne ve: KÖH  
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an gol nyel ven: Na ti o nal Of fi ce of Cul tu ral He ri ta ge
né met nyel ven: Sta at samt für Kul tu rer be
fran cia nyel ven: Of fi ce Na ti o nal du Pat ri mo i ne Culturel

2. Szék he lye: 1014 Bu da pest, Tán csics Mi hály ut ca 1. 

3. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal lét re -
ho zá sá ról szó ló 190/2001. (X. 18.) Korm. ren de let; a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról szóló 308/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet.

4. Il le té kes ség: or szá gos

5. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14. 
Ala pí tó: a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 

6. Te lep he lyek:
1014 Bu da pest, Szent há rom ság tér 6. (Mû tárgy fel ügye le ti Iro da, Nyil ván tar tá si Iro da, 

 Film- és Elõ adó-mû vé sze ti Iroda)
1036 Bu da pest, Mó kus u. 20. (Épí té sze ti és Épí tõ ipa ri Múzeum)

7. A költ ség ve té si szerv ira tai õr zé sé nek he lye: 1116 Bu da pest, Tal pas u. 4.

8. A költ ség ve té si szerv jog elõd je:
A költ ség ve té si szerv jog utód ja a 2001. no vem ber 1-jén meg szûnt Kul tu rá lis Örök ség Igaz ga tó sá ga (1053 Bu da pest,

Ma gyar ut ca 40.), to váb bá a 2007. ja nu ár 1-jén meg szûnt Nem ze ti Film iro da (1075 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 16.)
költségvetési szerveknek.

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: 
A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról, a kul tu rá lis örök ség vé del mi szak igaz -

ga tá si szer vek rõl, és el já rá sa ik ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok ról szó ló Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de -
let) alap ján és ren del ke zé sei szerint az alábbi közfeladatokat látja el:
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a) a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló 2001. évi LXIV. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Kötv.), va la mint a kü lön jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kul tu rá lis örök ség vé de lem mel kapcsolatos feladatok,

b) a mû em lé ken vég zett épí té si mun ka és te lek ala kí tás ese tén az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló
1997. évi LXXVIII. tör vény ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi fel ada tok, az épí tés fel ügye le ti hatósági feladatok kivételével, 

c) a moz gó kép rõl szó ló 2004. évi II. tör vény (a to váb bi ak ban: Mktv.) 18. § (1) be kez dé sé ben, és a 19. §-ában meg ha tá -
ro zott feladatok,

d) a saj tó ról szó ló 1986. évi II. tör vény 12. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott lap nyil ván tar tá si fel ada tok, valamint
e) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról szó ló 2008. évi XCIX. tör -

vény (a to váb bi ak ban: Eamtv.) 6. § (1) be kez dé sé ben meghatározott feladatok,
f) a kul tu rá lis örök ség vé del mi szak igaz ga tá si szer vek szak mai irá nyí tá sá val kap cso la tos feladatok.

II.

A Hi va tal alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A Hi va tal alap te vé keny sé ge:
1.1. A Hi va tal alap te vé keny sé ge ként elõ se gí ti a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) az egyes mi -

nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 28.) Korm.
ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá sát, va la mint el lát ja a Kötv.-ben, a Korm. ren de let ben és egyéb jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, így különösen

a) a mû em lé kek kel, il let ve mû em lé ki te rü le tek kel kap cso la tos örök ség vé del mi, épí tés ügyi és egyéb ha tó sá gi, va la -
mint szak ha tó sá gi fel ada to kat,

b) a ré gé sze ti örök ség vé del mé vel kap cso la tos ha tó sá gi és szak ha tó sá gi fel ada to kat,
c) a kul tu rá lis ja vak kal kap cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat,
d) a kul tu rá lis örök ség vé de lem mel kap cso la tos nem ha tó sá gi fel ada to kat,
e) az Mktv. 18. § (1) be kez dé sé ben, 19. §-ában, va la mint a tör vény vég re haj tá si ren de le te i ben meg ha tá ro zott te vé -

keny sé ge ket,
f) az Eamtv. 6. §-ában, va la mint a tör vény vég re haj tá si ren de le te i ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket, 
g) a saj tó ról szó ló 1986. évi II. tör vény 12. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a tör vény vég re haj tá si ren de le te i ben meg ha -

tá ro zott lap nyil ván tar tá si fel ada to kat,
h) a kul tu rá lis örök ség vé del mi szak igaz ga tá si szer vek szak mai irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.
1.2. A Hi va tal az 1. pont ban meg ha tá ro zott te vé keny sé ge kö ré ben alap fel ada ta ként:
a) tu do má nyos ér ték vizs gá lat alap ján fel ku tat ja és do ku men tál ja a kul tu rá lis örökség elemeit,
b) szám ba ve szi a kul tu rá lis örök ség ele me it, és el lát ja a vé det té nyil vá ní tá suk kal, va la mint vé dõ öve ze tük és kör nye -

ze tük ki je lö lé sé vel, il let ve vé dett sé gük fel ol dá sá val kap cso la tos, jogszabályban meghatározott feladatokat,
c) gon dos ko dik a kul tu rá lis örök ség vé dett sé gé nek az in gat lan-nyil ván tar tás ban va ló feltüntetésérõl,
d) mû köd te ti szak mai adat tá ra it és gyûj te mé nye it, nyil vá no san hoz zá fér he tõ ku ta tó szol gá la tot mûködtet,
e) egyéb, a Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott tu do má nyos te vé keny sé get végez,
f) nyil ván tar tást ve zet a kul tu rá lis örök ség vé det té nyil vá ní tott ele me i rõl, és nyil ván tar tá sa i ból adatokat szolgáltat,
g) fi gye lem mel kí sé ri a kul tu rá lis örök ség vé del mé re vo nat ko zó jog sza bá lyok érvényesülését,
h) a Korm. ren de let alap ján az el sõ fo kú ha tó sá gi te vé keny sé get el lá tó te rü le ti szer ve ket mûködtet,
i) el lát ja az EU más tag ál la má ba jog el le ne sen ki vitt kul tu rá lis ja vak vissza szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó feladatokat,
j) gon dos ko dik az idõ sza ki la pok nyil ván tar tás ba vé te lé rõl,
k) mû köd te ti a Film- és Elõ adó-mû vé sze ti Iro dát, amely nek ke re té ben:

– a film al ko tá so kat a kis ko rú ak vé del me ér de ké ben be so rol ja,
– a mû vé sze ti ér té kû, vagy kul tu rá lis je len tõ sé gük mi att tá mo ga tás ra ér de mes film al ko tá so kat, va la mint az ilyen

film al ko tá so kat ter jesz tõ mo zi kat be so rol ja,
–  a tá mo ga tást igény lõ moz gó kép szak mai szer ve ze tek rõl, ter mé sze tes sze mé lyek rõl és film al ko tá sok ról, va la mint 

a ter jesz tés re ke rü lõ film al ko tá sok ról köz hi te lû nyil ván tar tást ve zet,
– a film al ko tá so kat – ame lyek elõ ál lí tá sá hoz tá mo ga tást igé nyel nek – a ma gyar film al ko tás, a ma gyar rész vé te lû

ko pro duk ci ós film al ko tás és a ma gyar rész vé te lû film al ko tás ka te gó ri ák sze rint be so rol ja,
– az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze te ket nyil ván tar tás ba ve szi és be so rol ja,
– iga zol ja a tá mo ga tá sok igény be vé te lé re vo nat ko zó jo go sult sá got, va la mint ki ál lít ja az adó ked vez mé nyek re jo -

go sí tó, a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról szó ló 1996. évi LXXXI. tör vény 4. § 36. pont ja sze rin ti tá mo ga tá si 
iga zo lást,
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– moz gó kép szak mai sta tisz ti kai és adat szol gál ta tá si te vé keny sé get, va la mint elõ adó-mû vé sze ti adat szol gál ta tá si
te vé keny sé get vé gez, 

– el lát ja az Mktv.-ben, il let ve az Eamtv.-ben, vagy azok fel ha tal ma zá sa alap ján más jog sza bály ban meg ha tá ro zott
egyéb fel ada to kat,

l) ko or di nál ja a kul tu rá lis örök ség vé del mi szak igaz ga tá si szer vek ál tal el lá tott örök ség vé del mi fel ügye le ti fel ada to -
kat, to váb bá ma ga is örök ség vé del mi fel ügye le ti fel ada to kat lát el, amelyek különösen:

– a kul tu rá lis örök ség ele mei és kör nye ze tük ál la po tá nak, va la mint meg fe le lõ hasz ná la tá nak fi gye lem mel kísé -
rése;

– a kul tu rá lis örök ség ele me i nek fenn tart ha tó, in teg rált szem lé le tû, a vé del met és fej lesz tést össze han go ló hasz ná -
la tá nak elõ se gí té se, így kü lö nö sen a kul tu rá lis örök ség vé del mi cél za tú vagy a kul tu rá lis örök sé get is érin tõ pá -
lyá za tok, prog ra mok és pro jek tek kez de mé nye zé se és az elõ ké szí té sük ben, ki dol go zá suk ban, ér té ke lé sük ben és
vég re haj tá suk ban va ló köz re mû kö dés,

– az örök ség vé de lem ér de ke it érin tõ szak mai és tár sa dal mi együtt mû kö dés elõ se gí té se,
m) a kul tu rá lis örök ség vé del mi szak igaz ga tá si szer vek szak mai irá nyí tá sa kö ré ben különösen

– gya ko rol ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szó ló 2010. évi XLIII. tör vény 2. § e)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket,

– az irá nyí tás ope ra tív esz kö ze ként – kor mány-tiszt vi se lõi, il let ve köz tiszt vi se lõi to vább kép zés nek nem mi nõ sü lõ,
– a szak mai mun ka el lá tá sá hoz kap cso ló dó, rend sze res szak mai ér te kez le te ket és szak mai tá jé koz ta tó kat tart.

1.3. A Hi va tal alap fel ada ta i hoz kap cso ló dó egyéb fel ada tai körében: 

a) köz re mû kö dik az örök ség vé del mi szak em ber kép zés szak irá nyú fel ada ta i nak ellátásában,
b) köz re mû kö dik az örök ség vé del met érin tõ is me ret ter jesz tõ és köz mû ve lõ dé si fel ada tok megoldásában,
c) kap cso la tot tart a kul tu rá lis örök ség vé de lem szer ve ze te i vel és moz gal ma i val, se gí ti azok tevékenységét,
d) kap cso la tot tart kül föl di és nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek kel, kül föl di társ ha tó sá gok kal és társ in téz mé nyek kel,
e) gon dos ko dik tu do má nyos gyûj te mé nye i nek gya ra pí tá sá ról, ál lo mány vé del mé rõl, meg fe le lõ hasz ná la tá ról és azok

hozzáférhetõvé tételérõl,
f) a sa ját és a kul tu rá lis örök ség vé del mi szak igaz ga tá si szer vek örök ség vé del mi ha tó sá gi fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé -

ges szak ér tõi (szak re fe ren si) tevékenységet lát el, 
g) el lát ja a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, ha tás kö ré be tar to zó nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt ügyek

intézését,
h) részt vesz a ha tá ron tú li ma gyar kul tu rá lis örök ség vé del mét szol gá ló prog ra mok ki dol go zá sá ban, vég re haj tá sá ban,

el len õr zé sé ben és be mu ta tá sá ban, biz to sít ja azok örökségvédelmi felügyeletét,
i) részt vesz az örök ség vé de lem és a kap cso ló dó szak te rü le tek (te rü let- és vi dék fej lesz tés, fog lal koz ta tás po li ti ka, gaz -

da ság fej lesz tés, tu riz mus, ok ta tás ügy, kör nye zet- és ter mé szet vé de lem stb.) cél rend sze ré nek és feladatainak össze -
hangolásában,

j) a mi nisz ter to váb bi fel ada tok kal bíz hat ja meg.
1.4. A Hi va tal köz re mû kö dik az alap fel ada ta i nak el lá tá sá val kapcsolatos

a) ügyek ben más or szá gos ha tás kö rû szer vek kel, ha tó sá gok kal, ön kor mány za tok kal va ló kap cso lat tar tás ban,
b) jog sza bá lyok kez de mé nye zé sé ben, ki dol go zá sá ban, vé le mé nye zé sé ben,
c) or szá gos cé lok, prog ra mok, fel ada tok és kö ve tel mény rend szer meg ha tá ro zá sá ra irá nyu ló ja vas la tok kialakításában,
d) el kü lö ní tett köz pon ti for rá sok el osz tá sá ban, tá mo ga tá sok oda íté lé sé ben, il le tõ leg fel hasz ná lá suk ellenõrzésében,
e) költ ség ve té si ter ve zés ben, az örök ség vé del mi cé lok el éré sét szol gá ló gaz da sá gi sza bá lyo zó rend szer ki ala kí tá sá -

ban, va la mint az örök ség vé de lem or szá gos prog ram ja és az eh hez kap cso ló dó ál la mi fel ada tok fi nan szí ro zá si
feltételeinek meghatározásában,

f) nem zet kö zi szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban.
1.5. A mi nisz ter a Hi va tal út ján lát ja el a Vi lág örök ség Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá ga tit kár sá gi fel ada ta it, a Moz gó kép

Ko or di ná ci ós Ta nács és Elõ adó-mû vé sze ti Ta nács mû köd te té sé vel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada to kat, to váb bá gon -
dos ko dik az ICOMOS Ma gyar Nem ze ti Bizottsága titkársági feladatainak ellátásáról.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge:

2.1. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge:
A Hi va tal az aláb bi kör ben foly tat hat vál lal ko zá si te vé keny sé get:
a) könyv ki adás, fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa;
b) ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés;
c) épí tész mér nö ki te vé keny ség;
d) mér nö ki te vé keny ség, mû sza ki ta nács adás.
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2.2. A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó éves ki adás nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si szerv össz ki adá sá nak
30%-át.

2.3. Az Áht. 97. § (2) be kez dé se alap ján a Hi va tal meg ál la pí tott költ ség ve té sé rõl – kor mány ren de let ben rög zí tett
szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben fog lal tak sze rint ele mi költ ség ve -
tés ké szül. Az Ámr. 94. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint a Hi va tal vál lal ko zá si tar ta lé kot ké pez a vál lal ko zá si 
te vé keny sé gei együt tes ma rad vá nyá nak a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett ré szé bõl, amely az Ámr. 94. § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint hasz nál ha tó fel. A vállalkozási tevékenység folytatása nem veszélyeztetheti a
költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását.

2.4. Amennyi ben a vál lal ko zá si ma rad vány az Ámr. 94. § (3) be kez dé se alap ján ne ga tív, a vesz te sé get a Hi va tal nak el -
sõ sor ban a ko ráb bi évek so rán kép zett és fel nem hasz nált vál lal ko zá si tar ta lé ká ból kell fe dez ni. Ha a Hi va tal irá nyí tó
szer ve az Ala pí tó Ok irat ban a vál lal ko zá si te vé keny sé gét meg szün te ti és a vál lal ko zá si te vé keny ség ne ga tív a ko ráb bi
év(ek)ben kép zett és fel nem hasz nált vál lal ko zá si tar ta lék nem nyújt fe de ze tet, ak kor a vesz te sé get az alap tevé -
kenységének ellátására szolgáló források terhére köteles rendezni.

3. Az alap te vé keny ség és a vál lal ko zá si te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

SZAKFELADAT

SZÁMA
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE I II

841213 Kul tú ra köz pon ti igaz ga tá sa és sza bá lyo zá sa X

841223 Kul tú ra te rü le ti igaz ga tá sa X

722022 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi al kal ma zott kutatás X

842151 Nem zet kö zi tu do má nyos együtt mû kö dés X

842153 Nem zet kö zi kul tu rá lis együtt mû kö dés X

900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok rendezése X

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység X

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség X

581100 Könyv ki adás X

581400 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa X

711100   Épí tész mér nö ki te vé keny ség X

711200  Mér nö ki te vé keny ség, mû sza ki ta nács adás X

721972 Mû sza ki tu do má nyi al kal ma zott ku ta tás X

[I: alap te vé keny ség; II.: vál lal ko zá si te vé keny ség]

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 
910300 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se 

III.

A Hi va tal mû kö dé se

1. A Hi va tal élén el nök áll, akit a mi nisz ter a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi LVIII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ktj.), il let ve a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szó ló 2010. évi XLIII. tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se alap ján ne vez ki és ment fel, valamint gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat.

2. Az el nök mun ká ját el nök he lyet tes és gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dés c)
pont ja alap ján a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re ne ve zi ki és men ti fel. Fe let te az egyéb mun kál ta tói jogokat az elnök
gyakorolja.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Hi va tal al kal ma zot tai a. Ktj. ha tá lya alá tar to zó kor mány tiszt vi -
se lõk, il let ve a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény hatálya alá tartozó munkavállalók. 
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4. A Hi va tal szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap -
cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (a to váb bi -
ak ban: SZMSZ) ha tá roz za meg. Az el nök kö te les az SZMSZ-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó
Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí te ni és a mi nisz ter hez jó vá ha gyás cél já ból fel ter jesz te ni. A mi nisz -
ter az SZMSZ-t nor ma tív uta sí tás ban adja ki.

IV.

A Hi va tal gaz dál ko dá sa

A Hi va tal ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó köz pon ti költ ség ve té si szerv.

V. 

Zá ró ren del ke zé sek

Je len Ala pí tó Ok irat  2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a 2010. de cem ber 10-én kelt,
23439-1/2010-JSZNHAT szá mú – egy sé ges szer ke ze tû – Ala pí tó Ok irat  hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. de cem ber 23.

Ok irat szá ma: OK-14654-2010.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te rek,
va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 56. §
(1) be kez dés b) pont ba) al pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let alap ján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

I. 

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Ok ta tá si Hi va tal
1.2. hi va ta los ne ve: Ok ta tá si Hi va tal
1.3. rö vi dí tett ne ve: OH
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se
an gol nyel ven: Edu ca ti o nal Aut ho rity

2. Szék he lye: 1054 Bu da pest, Bát ho ry ut ca 10.

3. A költ ség ve té si gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.
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4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: 
az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let.

5. Il le té kes ség: or szá gos il le té kes sé gû köz igaz ga tá si szerv.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye:
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay ut ca 10–14.

7. Te lep he lyek:
1221 Bu da pest XXII. ke rü let, Gyár ut ca. 15.;
9022 Gyõr, Liszt Fe renc ut ca 40.

8. A költ ség ve té si szerv ira tai õr zé sé nek helye:
1054 Bu da pest, Bát ho ry ut ca 10.

9. Köz vet len jog elõd:
9.1. A költ ség ve té si szerv jog utód ja a 2007.  ja nu ár 1-jén meg szûnt Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont (1055 Bu da -

pest, Sza lay ut ca 10.) költ ség ve té si szervnek. 

10. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta:
A köz fel adat ka tasz ter szak te rü le ti szint je sze rint el sõd le ge sen a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény alap -

ján meg ha tá ro zott köz ok ta tás-szol gál ta tás kö ré be tar to zó, va la mint a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
sze rin ti fel sõ ok ta tás-szol gál ta tá si fel ada tok, to váb bá a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. törvény szerinti
szakképzési feladatok. 

II.

Az Ok ta tá si Hi va tal alap te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
A hi va tal szak mai alap te vé keny sé gét az ok ta tá si ága za tot köz vet le nül, vagy köz vet ve érin tõ jog sza bá lyok ha tá roz zák

meg, így különösen:
a) a köz ok ta tás ága za ti irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tai te kin te té ben:
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
– az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let ben,
b) köz hi te les nyil ván tar tá si fel ada ta te kin te té ben:
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben,
– a köz hasz nú szer ve ze tek rõl szó ló 1997. évi CLVI. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let ben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 79/2006. (IV. 5.)

Korm. rendeletben,
c) ha tó sá gi, sza bály sér té si fel ada tai te kin te té ben (ha tó sá gi ha tá ro zat ho za tal, ha tó sá gi ellenõrzés):
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben,
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben,
– a tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi XXXVII. tör vény ben,
– sza bály sér té sek rõl szó ló 1999. évi LXIX. tör vény ben,
– a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi C. törvényben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 79/2006. (IV. 5.)

Korm. rendeletben,
– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról szó ló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletben,

7. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 425



– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
– a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl szó ló 289/2005. (XII. 22.) Korm.

rendeletben,
– az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert nyelv vizs gáz ta tás ról és a kül föl dön ki ál lí tott, ide gen nyelv-tu dást

iga zo ló nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma gyar or szá gon tör té nõ ho no sí tá sá ról szó ló 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendeletben,

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let ben,
– az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let ben,
– az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let ben,
– a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi C. tör vény ha tá lya alá tar to zó ügyek ben el já ró

ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl, va la mint a nyi lat ko zat té te li kö te le zett ség alá esõ szol gál ta tá sok fel so ro lá sá ról szóló 33/2008.
(II. 21.) Korm. rendeletben,

– a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról szó ló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let ben,
– a szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re vo nat ko zó en ge dély ki adá sá nak és a vizs ga szer ve zé si te vé keny ség el len õr zé sé -

nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendeletben; 
– a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben,
– az Or szá gos Szak ér tõi, az Or szá gos Vizs gáz ta tá si, az Or szá gos Szak mai Szak ér tõi és az Or szá gos Szak mai Vizs ga -

el nö ki Név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– a köz ok ta tá si szak ér tõi te vé keny ség, va la mint az érett sé gi vizs ga el nö ki meg bí zás fel té te le i rõl szó ló 38/2009.

(XII. 29.) OKM rendeletben,
– a ke ret tan terv ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról szó ló

17/2004. (V. 20.) OM rendeletben,
– a tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, és az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl szó ló 23/2004. (VIII. 27.)

OM rendeletben,
d) szak mai el len õr zé si, mé ré si, ér té ke lé si fel ada tai te kin te té ben:
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben,
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
e) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tai te kin te té ben:
– a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
– a szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re vo nat ko zó en ge dély ki adá sá nak és a vizs ga szer ve zé si te vé keny ség el len õr zé sé -

nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendeletben; 
– a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben,
– az Or szá gos Szak ér tõi, az Or szá gos Vizs gáz ta tá si, az Or szá gos Szak mai Szak ér tõi és az Or szá gos Szak mai Vizs ga -

el nö ki Név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– a köz ok ta tá si szak ér tõi te vé keny ség, va la mint az érett sé gi vizs ga el nö ki meg bí zás fel té te le i rõl szó ló 38/2009.

(XII. 29.) OKM rendeletben,
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, és az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl szó ló 23/2004. (VIII. 27.)

OM rendeletben,
f) a te rü let fej lesz tés sel kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben:
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
g) pe da gó gi ai szol gál ta tó te vé keny sé gé vel össze füg gés ben:
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
h) pe da gó gus-to vább kép zés sel kap cso la tos fel ada ta i val össze füg gés ben:
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
– a pe da gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó gus-szak vizs gá ról, va la mint a to vább kép zés ben részt ve võk jut ta tá sa i ról és

ked vez mé nye i rõl szó ló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben,
i) a nyelv vizs gáz ta tás sal és nyelv ok ta tás-fej lesz tés sel kap cso la tos fel ada tai tekintetében:
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– az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert nyelv vizs gáz ta tás ról és a kül föl dön ki ál lí tott, ide gen nyelv-tu dást
iga zo ló nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma gyar or szá gon tör té nõ ho no sí tá sá ról szó ló 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendeletben,

– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben, 
j) a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé vel, va la mint a ha zai bi zo nyít vá nyok ról, ok le ve lek rõl és a ha zai

szak mai gya kor lat ról szó ló ha tó sá gi bi zo nyít vá nyok ki ál lí tá sá val kap cso la tos szakmai feladatai tekintetében:
– a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi C. törvényben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
k) az ok ta tás va la mennyi ága za tá hoz kap cso ló dó in for ma ti kai, nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok tekin -

tetében:
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben,
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 79/2006. (IV. 5.)

Korm. rendeletben,
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben,
– a di ák iga zol vány ról szó ló 17/2005. (II. 8.) Korm. ren de let ben

meg ha tá ro zott fel ada to kat lát ja el.
A hi va tal alap te vé keny ség ként a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó ság, a vizs ga köz pont, a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv és a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû köd te té sé ért fe le lõs szerv, 
va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a köz ok ta tá si fel adat kör ben el já ró ok ta tá si hi va tal fel ada ta it lát ja el.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge
Az Ok ta tá si Hi va tal vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség és a vál lal ko zá si te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése:
Az alap te vé keny ség 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di besorolása:
841212 Ok ta tás köz pon ti igaz ga tá sa
841122 Köz pon ti ál ta lá nos vég re haj tó igaz ga tá si te vé keny ség

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 
856000 Ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség

III.

Az Ok ta tá si Hi va tal mû kö dé se

1. Az Ok ta tá si Hi va tal élén el nök áll, akit a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi XLIII. tör vény vo nat -
ko zó ren del ke zé se alap ján ne vez ki és ment fel, va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. Az el nök mun ká ját el nök he lyet te sek se gí tik. A gaz da sá gi el nök he lyet test, mint gaz da sá gi ve ze tõt az ál lam ház tar -
tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 93. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján a mi nisz ter ha tá ro zott idõ re bíz za meg, va la -
mint von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel). Fe let te az egyéb munkáltatói jogokat az elnök
gyakorolja.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: az Ok ta tá si Hi va tal al kal ma zot tai a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 2010. évi LVIII. tör vény és a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó kor -
mány tiszt vi se lõk, illetõleg munkavállalók.

4. Az Ok ta tá si Hi va tal szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ és
kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (a 
to váb bi ak ban: SZMSZ) ha tá roz za meg. Az el nök kö te les az SZMSZ-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az
Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí te ni és a mi nisz ter hez jóváhagyás céljából felterjeszteni. A
miniszter az SZMSZ-t normatív utasításban adja ki.
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IV.

Zá ró ren del ke zé sek

Je len Ala pí tó Ok irat 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ok ta tá si Hi -
va tal 2010. no vem ber 2-ai alá írá si dá tu mú, OK-6853-33/2010. szá mú, egy sé ges szer ke ze tû Alapító Okirata hatályát
veszti.

Bu da pest, 2010. de cem ber 23.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um köz le mé nye
a Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj

in téz mé nyi ösz tön díj ré szé rõl

A Bursa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj ról ren del ke zõ, a fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall ga tók jut -
ta tá sa i ról és az ál ta luk fi ze ten dõ egyes té rí té sek rõl szó ló 51/2007. (III. 26.) Korm. ren de let 18. § (5) be kez dé se alap ján a
Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj in téz mé nyi ösz tön díj ré szé nek ha vi egy fõ re ju tó leg na gyobb
össze ge a 2011. év ben 5000 fo rint.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye 
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett 

közös jogkezelõ egyesületekrõl

A szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.), va la mint a szer zõi és szom szé dos jo gok kö zös
ke ze lé sét vég zõ egye sü le tek nyil ván tar tá sá nak sza bá lya i ról szó ló 16/1999. (XI. 18.) NKÖM ren de let alap ján a nem ze ti
erõ for rás mi nisz te re 2010. de cem ber 6-án kelt OK-12654-1/2010. szá mú ha tá ro za tá val mó do sí tot ta az ARTISJUS Ma -
gyar Szer zõi Jogvédõ Iroda Egyesület nyilvántartási adatait.
Az ARTISJUS 2010. de cem ber 30-tól a kö vet ke zõ ada tok kal sze re pel a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ban:

„I.

1. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let ne ve: ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egyesület

 2. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let rö vi dí tett ne ve: ARTISJUS

 3. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let szék he lye: 1016 Bu da pest, Mé szá ros u. 15–17.

 4. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let kép vi se lõ jé nek neve:
dr. Szin ger And rás fõ igaz ga tó
Bró dy Já nos el nök
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5. Jog sza bály ban elõ írt kö zös jog ke ze lés be tar to zó szer zõi és/vagy szom szé dos jo gok az Szjt. meg fe le lõ ren del ke zé -
se i nek meg adá sá val:

5.1. már nyil vá nos ság ra ho zott nem szín pa di ze ne mû vek nek és ze ne szö ve gek nek, va la mint az ilyen szín pa di ze ne mû -
vek bõl vett rész le tek nek hang fel vé te len va ló több szö rö zé sé nek és pél dá nyon kén ti ter jesz té sé nek en ge dé lye zé se [Szjt.
19. § (1) be kez dés];

5.2. szer zõi mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek ma gán cé lú má so lá sá ra te kin tet tel fenn ál ló díj igény [Szjt. 20. §
(1), (2), (4), (5), (6) be kez dés];

5.4. a szer zõt a film al ko tás ba vagy hang fel vé tel be fog lalt mû ve bér be adás sal tör té nõ ter jesz té se el le né ben meg il le tõ
díj igény ér vé nye sí té se [Szjt. 23. § (6) be kez dés];

5.7. iro dal mi és ze ne mû vek föl di su gár zás sal meg va ló su ló nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek jo ga [Szjt. 27. § (1) be -
kez dés];

5.8. szer zõi mû vek egy ide jû ve ze té kes to vább köz ve tí té sé re te kin tet tel fenn ál ló en ge dé lye zé si jog [Szjt. 28. §
(2)–(5) be kez dés];

5.13. az elõ adó mû vész ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé te len rög zí tett elõ adá sá nak nyil vá nos ság hoz köz ve tí té -
sé re te kin tet tel fenn ál ló elõ adó mû vé szi díj igény (Szjt. 77. §);

5.15. ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé te lek nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re te kin tet tel fenn ál ló hang fel vé tel-elõ -
ál lí tói díj igény (Szjt. 77. §).

6. A jo go sul tak el ha tá ro zá sán ala pu ló, az 5. pont ban fel nem so rolt kö zös jog ke ze lés be tar to zó szer zõi és/vagy szom -
szé dos jo gok az Szjt. meg fe le lõ ren del ke zé se i nek meg adá sá val:

6.1. iro dal mi és ze ne mû vek nyil vá nos elõ adá sá nak jo ga (Szjt. 25. §);*
6.2. iro dal mi és ze ne mû vek mû hold út ján tör té nõ su gár zá sá nak jo ga, ha a mû sort ugyan az a rá dió- vagy te le ví zió szer -

ve zet egy ide jû leg föl di su gár zás út ján is köz ve tí ti a nyil vá nos ság hoz [Szjt. 27. § (2) be kez dés];*
6.3. iro dal mi és ze ne mû vek olyan mû hol das su gár zá sá nak jo ga, amely nél a mû sort ugyan az a rá dió- vagy te le ví zió -

szer ve zet nem köz ve tí ti egy ide jû leg föl di su gár zás út ján is a nyil vá nos ság hoz [Szjt. 26. § (2) be kez dés];
6.4.
6.4.1. iro dal mi mû vek nek a sa ját mû sor nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján, vagy bár mely más ha son ló esz köz zel vagy

mó don tör té nõ köz ve tí té sé nek jo ga [Szjt. 26. § (7) be kez dés],
6.4.2. ze ne mû vek nek a sa ját mû sor nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján, vagy bár mely más ha son ló esz köz zel vagy mó don

tör té nõ köz ve tí té sé nek jo ga [Szjt. 26. § (7) be kez dés];*
6.5. ze ne mû vek – más ként mint su gár zás sal meg va ló su ló – nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek jo ga [Szjt. 26. § (8) el sõ

mon dat, 27. § (3) be kez dés];*
6.6. ze ne mû vek oly mó don tör té nõ nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé té te lé nek jo ga, hogy a nyil vá nos ság tag jai a

hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják meg [Szjt. 26. § (8) be kez dés má so dik mon dat, Szjt. 27. § (3) be kez -
dés].*

6.7. már nyil vá nos ság ra ho zott nem szín pa di ze ne mû vek és ze ne szö ve gek, va la mint az ilyen szín pa di ze ne mû vek bõl
vett rész le tek au dio vagy au di o vi zu á lis (.me cha ni kai.) több szö rö zé sé nek az en ge dé lye zé se az 5.1. pont alá nem tar to zó
ese tek ben (Szjt. 18. §).

 7. A gya ko rolt kö zös jog ke ze lé si te vé keny ség:
7.1. fel hasz ná lás en ge dé lye zé se (jog díj be sze dés), jog ér vé nye sí tés;
7.2. a kö zös jog ke ze lés sel érin tett fel hasz ná lá sok ada ta i nak ke ze lé se (do ku men tá ció);
7.3. a kö zös jog ke ze lés sel érin tett jo go sul tak, va la mint mû ve ik, il let ve elõ adá sa ik vagy hang fel vé te le ik ada ta i nak ke -

ze lé se (do ku men tá ció);
7.4. a jog dí jak fel osz tá sa;
7.5. a jog dí jak fel osz tás nél kü li át adá sa az érin tett jo go sul tak nyil ván tar tás ba vett kö zös jog ke ze lõ egye sü le té nek.

8. A kö zös jog ke ze lés sel érin tett jo go sul ti kör meg ha tá ro zá sa:

Jog

5.

Tevékenység

7.

Érintett jogosultak**

8.

5.1. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók

5.2. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók, iro dal mi szer zõk

5.2. 7.1., 7.5. Au di o vi zu á lis mû vek ké pi al ko tói, film írók, film elõ ál lí tók, kép zõ-, il let ve ipar mû vé -
sze ti al ko tó mû vé szek, elõ adó mû vé szek, hang fel vé tel-elõ ál lí tók

5.4. 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók, iro dal mi szer zõk

5.7. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók, iro dal mi szer zõk
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Jog

5.

Tevékenység

7.

Érintett jogosultak**

8.

5.8. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók
5.8. 7.1., 7.5. Au di o vi zu á lis mû vek ké pi al ko tói, film írók, film elõ ál lí tók, kép zõ-, il let ve ipar mû vé -

szek, fo tó mû vé sze ti al ko tá sok szer zõi, elõ adó mû vé szek, hang fel vé tel-elõ ál lí tók
5.13. 7.1., 7.5. Elõ adó mû vé szek
5.15. 7.1., 7.5. Hang fel vé tel-elõ ál lí tók
6.1. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók, iro dal mi szer zõk
6.2. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók, iro dal mi szer zõk
6.3. 7.1., 7.2., 7.3. ,7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók, iro dal mi szer zõk
6.4. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók, iro dal mi szer zõk
6.5. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók
6.6. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók
6.7. 7.1, 7.2., 7.3., 7.4. Ze ne szer zõk, ze ne szö veg írók

9. Meg jegy zés: Az 5.13. és 5.15. pon tok ban meg je lölt jo gok elõ adó mû vé szek és hang fel vé tel-elõ ál lí tók ne vé ben tör -
té nõ gya kor lá sa az elõ adó-mû vé szi és a hang fel vé tel elõ ál lí tói kö zös jog ke ze lõ egye sü le tek kel, az az az MSzSz Elõ adó -
mû vé szi Jog vé dõ Iro dá val és a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel kö tött meg ál la po dá son ala pul, az Szjt. 87. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

* Ezen va gyo ni jog gya kor lá sa te kin te té ben a szer zõi jo gi tör vény kö zös jog ke ze lést ír elõ, de le he tõ vé te szi, hogy a
szer zõ az Szjt. 91. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyilatkozatot tegyen.

** A 7.3. és 7.4. szám mal je lölt kö zös jog ke ze lé si te vé keny sé ge ket is tar tal ma zó so rok ese tén ide ér ten dõk az
ARTISJUS bel sõ sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott mó don kép vi selt örökösök és zenemûkiadók.”

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye

 az irodalmi és zenemûvek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történõ
közvetítéséért, kódoltan történõ eredeztetéséért fizetendõ szerzõi jogdíjakról, valamint a felhasználás

engedélyezésének egyéb feltételeirõl (R-TV 11)

Az ARTISJUS a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 16. § (1) be kez dé sé ben, 26. §
(1)–(7) be kez dé sé ben, 26. § (8) be kez dés el sõ mon da tá ban, 27. §-ban, 90. § (1) be kez dé sé ben, va la mint 92. § (5) be kez -
dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján az írók, a ze ne szer zõk és a szö veg írók ja vá ra – a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek
és a ze ne drá mai mû vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del -
mû nem szín pad ra szánt szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) fel hasz ná lá sa ki vé te lé vel – a már nyil vá nos ság ra ho zott mû -
vek su gár zá sa, ve ze ték kel vagy egyéb mó don a nyil vá nos ság hoz tör té nõ köz ve tí té se (el sõd le ges nyil vá nos ság hoz
közvetítés) engedélyezésének feltételeit és az ennek fejében fizetendõ szerzõi jogdíjakat az alábbiakban állapítja meg:

I. Fe je zet

Su gár zás és egyéb el sõd le ges nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés [ki vé ve a 26. § (8) be kez dés má so dik mon da tá ban sza bá lyo -
zott le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel] fe jé ben az Szjt. 27. §-a alapján fizetendõ jogdíjak

1. Föld fel szí ni és mû hold út ján tör té nõ su gár zás 
A rá dió- és te le ví zió szer ve ze tek a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és a ze ne drá mai mû vek vagy je le ne te ik, il let ve ke -

reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra szánt szép iro dal mi mû vek (pl.
re gé nyek) ki vé te lé vel már nyil vá nos ság ra ho zott iro dal mi és ze ne mû vek (ún. kis jo gos mû vek) is mé telt su gár zá si cé lú
rög zí té sé ért [Szjt. 26. § (6) be kez dés] és su gár zá sá ért [Szjt. 26. § (1) be kez dés má so dik mon dat, (2) be kez dés, (3) és (4)
bekezdés] az alábbi mértékû szerzõi jogdíjat kötelesek fizetni:

– költ ség ve té si tá mo ga tá suk 1%-át, to váb bá
– elõ fi ze tõi díj be vé te le ik 2%-át, to váb bá
– egyéb, a mû sor szol gál ta tás sal össze füg gõ (pl. rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé te le ik 4%-át;

de leg alább össze sen 12 000 Ft-ot ha von ta.
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2. Cab le cas ting, web cas ting

Az Szjt. 26. § (7) be kez dé se, és (8) be kez dé se el sõ mon da ta ér tel mé ben az 1. pont ban meg ha tá ro zott mû ve ket mû sor -
szám má, il let ve mû sor rá szer kesz tõ, il let ve a mû sor hor do zó je le ket a kö zön ség tag ja ál tal ér zé kel he tõ egy sé ges jel fo -
lyam má szer kesz tõ, il let ve a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ szer ve zet:

2.1. az 1. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni, ha a mû sort nem su gár zás sal [Szjt. 26. § (1)–(6) be -
kez dés], ha nem ve ze ték út ján te szi a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé (cab le cas ting);

2.2.1. az 1. pont ban meg ha tá ro zott, de leg alább az aláb bi szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni, ha a mû sort nem su gár zás sal
[Szjt. 26. § (1)–(6) be kez dés], nem ve ze ték út ján, ha nem bár mely más ha son ló esz köz zel vagy mó don – ide ért ve szá mí tó -
gé pes, il let ve elekt ro ni kus hír köz lé si há ló zat igény be vé te lét – te szi a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé (pl. ön ál ló
web cas ting):

Mûsorok (csatornák) száma Fizetendõ minimum szerzõi jogdíj

1–5 8 000 Ft/hó
6–12 10 000 Ft/hó

13–25 12 000 Ft/hó

Min den 25-öt meg ha la dó mû sor (csa tor na) után to váb bi 500 Ft/hó mi ni mum szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

2.2.2. A rá dió- és te le ví zió szer ve ze tek a 2.2.1. pont ban meg ha tá ro zott jog dí jat kö te le sek fi zet ni, ha a 2.2.1. pont ban
le írt fel hasz ná lást úgy va ló sít ják meg, hogy a kö zön ség tag ja a mû sort – an nak mû sor fo lyam kén ti ér zé kel he tõ sé gé nek
meg tar tá sá val – be fo lyá sol hat ja (pél dá ul az zal, hogy a mû sort meg ál lít hat ja, elõ re vagy vissza te ker he ti, il let ve pél dá ul
mû faj, elõ adó vá lasz tá sá val, a mû sort al ko tó mû vek ér té ke lé sé vel vagy más mó don a mû sor össze té te lét meg ha tá roz hat -
ja: ún. in ter ak tív vagy pré mi um web cas ting). A je len pont sze rin ti díj sza bá si ren del ke zés nem vo nat ko zik azok ra az ese -
tek re, ami kor mû ve ket le hí vás ra te szik a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé [Szjt. 26. § (8) be kez dés má so dik mon da -
ta sze rin ti fel hasz ná lás], az az ami kor a kö zön ség tag ja a mû ve ket egyen ként vá laszt hat ja ki vagy a mû sort a mû vek egye -
di ki vá lasz tá sa út ján ál lít hat ja össze.

3. Jog díj fi ze tés a ze nei mû sor idõ ará nyá ban 

A rá dió- és te le ví zió szer ve ze tek az 1., il let ve 2. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lás en ge dé lye zé se fe jé ben az 1. és
2. pont ban be vé te le ik ará nyá ban meg ha tá ro zott szá za lé kos jog díj fi ze tés hez ké pest a na pi ze nei mû sor idõ na pi tel jes
adás idõ höz vi szo nyí tott ará nyá hoz iga zo dó jog díj fi ze tést is vá laszt hat ják az aláb bi ak sze rint.

3.1. Ha a na pi ze nei mû sor idõ a na pi tel jes adás idõ leg fel jebb 15%-a, fi ze ten dõ jog díj a költ ség ve té si tá mo ga tás 1%-a,
to váb bá az elõ fi ze tõi díj be vé tel 1,5%-a, va la mint az egyéb, a mû sor szol gál ta tás sal össze füg gõ (pl. rek lám- és szpon zo rá -
ci ós) be vé tel 2%-a.

3.2. Ha a na pi ze nei mû sor idõ a na pi tel jes adás idõ 15%-át meg ha lad ja, de leg fel jebb 50%-a, a fi ze ten dõ jog díj a költ -
ség ve té si tá mo ga tás 1%-a, to váb bá az elõ fi ze tõi díj be vé tel 2%-a, va la mint az egyéb, a mû sor szol gál ta tás sal össze füg gõ
(pl. rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel 4%-a.

3.3. Ha a na pi ze nei mû sor idõ a na pi tel jes adás idõ 50%-át meg ha lad ja, de leg fel jebb 75%-a, a fi ze ten dõ jog díj a költ -
ség ve té si tá mo ga tás 1%-a, to váb bá az elõ fi ze tõi díj be vé tel 3%-a, va la mint az egyéb, a mû sor szol gál ta tás sal össze füg gõ
(pl. rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel 6%-a.

3.4. Ha a na pi ze nei mû sor idõ a na pi tel jes adás idõ 75%-át meg ha lad ja, a fi ze ten dõ jog díj a költ ség ve té si tá mo ga tás
1%-a, to váb bá az elõ fi ze tõi díj be vé tel 4%-a, va la mint az egyéb, a mû sor szol gál ta tás sal össze füg gõ (pl. rek lám- és szpon -
zo rá ci ós) be vé tel 8%-a.

3.5. A 3. pont al kal ma zá sá ban na pi ze nei mû sor idõ: a rá dió-, és te le ví zió szer ve zet egy nap tá ri na pi tel jes adás ide jén
be lül mû sor szám ban, il let ve egyéb, mû sor szám nak nem mi nõ sü lõ, a mû sor ban köz zé tett in for má ci ó ban el hang zó, az
1.1. pont ban meg ha tá ro zott ze ne mû vek vagy azok rész le tei je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sé nek az együt tes idõ tar ta ma.

3.6. A rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet a je len pont sze rin ti vá lasz tá si jog gal ak kor él het, ha vá lasz tá sá ról a je len jog -
díj köz le mény ha tály ba lé pé se nap ját kö ve tõ 30 na pon be lül írás ban ér te sí ti az AR TIS JUS-t. A vá lasz tá si jog gya kor lá sá -
ról szó ló ér te sí tés ben kö zöl ni kell a rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet ter ve zett tel jes na pi adás ide jét és ter ve zett na pi ze -
nei mû sor ide jét. A rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet je len pont sze rin ti vá lasz tá sa ese tén is kö te les leg alább az 1., il let ve a
2. pont ban meg ha tá ro zott mi ni mum szer zõi jog dí jat meg fi zet ni.

3.7. Az ARTISJUS az ér te sí tés ben kö zölt ada to kat a je len jog díj köz le mény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ el sõ ne gyed év ben, 
majd ezt kö ve tõ en szú ró pró ba sze rû en a rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet egy hét köz na pi, egy hét vé gi, és egy ün nep na pi,
e cél ból rög zí tett mû so rá nak elem zé se út ján el len õr zi. Az el len õr zés cél já ból tör té nõ rög zí tést az ARTISJUS az adott
nap tá ri év vé gét kö ve tõ öt évig meg õr zi.

3.8. Az el len õr zés alap ján az ARTISJUS a na pi ze nei mû sor idõ és a na pi tel jes adás idõ ará nyát a há rom nap tá ri nap
elem zé si ered mé nye ként ka pott ará nyok szám ta ni át la gá ban ál la pít ja meg.
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3.9. Az ARTISJUS az el len õr zés ered mé nyét és a na pi ze nei mû sor idõ és a na pi tel jes adás idõ ará nyá nak szá mí tá sát a
rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet ké ré sé re a rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szi. Ha az el len õr -
zés ered mé nye ként ka pott na pi ze nei mû sor idõ és na pi tel jes adás idõ arány a rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet ér te sí té sé -
ben kö zölt ada tok alap ján ki szá mí tott arány tól el tér, a je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa so rán az el len õr zés sel meg ál -
la pí tott na pi ze nei mû sor idõ és tel jes adás idõ arány az irány adó.

3.10.1. Ha rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet tel jes nap tá ri év re vo nat ko zó mû so ra dat szol gál ta tá sát hi ány ta la nul tel je -
sí tet te, és a na pi ze nei mû sor idõ nek és a na pi tel jes mû sor idõ nek a szol gál ta tott, el len õr zött és fel dol go zott ada tok ból
meg ál la pí tott ará nya az ARTISJUS ál tal vég zett el len õr zés sel meg ál la pí tott arány tól olyan mér ték ben el tér, hogy az el té -
rés ki hat a fi ze ten dõ jog díj össze gé re, a fe lek el szá mol nak.

3.10.2. A rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet eset le ges túl fi ze té sét a nap tá ri év utol só ne gyed évé re, il let ve a kö vet ke zõ
nap tá ri év re fi ze ten dõ jog díj össze gé be a fe lek meg ál la po dá sa alap ján, vagy meg ál la po dás hi á nya ese tén ará nyo san, az
ARTISJUS be szá mít hat ja, ha pe dig mû sor szol gál ta tá si (mû fel hasz ná lá si) te vé keny sé gét rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve -
zet a kö vet ke zõ nap tá ri év ben be fe je zi, a túl fi ze tést az ARTISJUS vissza té rí ti.

3.10.3. A rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet eset le ges jog díj tar to zá sát kö te les meg fi zet ni. A fi ze tés a fe lek el té rõ meg ál -
la po dá sa hi á nyá ban a nap tá ri év utol só ne gyed évé re fi ze ten dõ jog díj jal együtt ese dé kes.

4. Si mul cas ting 
4.1. Az Szjt. 26. § (7) be kez dés ér tel mé ben a rá dió- és te le ví zió szer ve zet az 1. pont ban meg ha tá ro zott mû vek nek a su -

gár zás sal egy idõ ben, szá mí tó gé pes há ló zat vagy elekt ro ni kus hír köz lé si há ló zat igény be vé te lé vel is tör té nõ nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té sé ért („si mul cas ting”) az 1., vagy 2.1., il let ve 3. pont sze rint fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon fe lül an nak
5%-át kö te les fi zet ni, ha a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tést a rá dió- vagy te le ví zió szer ve zet nyújt ja, az ál ta la meg ha tá ro zott,
a su gár zott mû so ré val azo nos vagy a je len pont sze rin ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés cél já ra hasz nált el ne ve zés sel (meg je -
lö lés sel) és a kö zön ség tag ja e szol gál ta tá sért el len ér té ket nem fi zet. 

4.2. Ha a rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet sa ját mû sor szá ma i nak Szjt. 26. § (8) be kez dé sé nek má so dik mon da ta sze -
rin ti fel hasz ná lá sá ért az ARTISJUS adott idõ szak ban ha tá lyos „I” je lû jog díj köz le mé nye alap ján jog dí jat fi zet és egy ide -
jû leg si mul cas ting fel hasz ná lást is vé gez, a si mul cas ting fel hasz ná lá sért az 1., vagy 2.1., il let ve 3. pont sze rint fi ze ten dõ
szer zõi jog dí jon fe lül an nak 4%-át kö te les fi zet ni.

4.3. A je len pont ha tá lya nem ter jed ki a más szer ve zet ál tal meg va ló sí tott to vább köz ve tí té sek re.

II. Fe je zet

A jog díj köz le mény ál ta lá nos sza bá lyai
1.1. Az Szjt. 26. §-a alap ján a je len jog díj köz le mény ér tel mé ben rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet alatt a sa ját mû sort a

nyil vá nos ság hoz föl di vagy mû hol das su gár zás, il let ve ve ze ték út ján vagy egyéb mó don át vi võ szer ve ze te ket kell ér te ni.
1.2. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já ból rá dió-, il let ve te le ví zió szer ve zet nek mi nõ sül a mû sor ter jesz tés

és a di gi tá lis át ál lás sza bá lya i ról szó ló 2007. évi LXXIV. tv. (a to váb bi ak ban: Dtv.) 5. § (1) be kez dé sé nek 35. pont ja sze rin ti 
azon mû sor ter jesz tõ, il let ve a mû sor ter jesz tõ azon köz re mû kö dõ je is, amely kü lön el len ér ték fe jé ben nyúj tott ön ál ló mû sor -
ter jesz té si szol gál ta tá sá ra, vagy más, elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás sal cso mag ban ér té ke sí tett, a mû sor ter jesz té si
szol gál ta tást is ma gá ban fog la ló cso mag ban ér té ke sí tett szol gál ta tá sá ra a sa ját ne vé ben köt szer zõ dést az elõ fi ze tõ vel, vagy
ame lyet egyéb ként az I. fe je zet 1. pont já ban meg ha tá ro zott be vé tel, vagy an nak egy ré sze meg il let.

2.1. A je len jog díj köz le mény alap ján a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sa a jog díj meg fi ze té sé tõl függ. A fel hasz ná ló az
en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt meg fi ze tett jog díj, il let ve jog díj -
rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos mér té kû fel hasz ná lá si en ge délyt sze rez.

2.2. Az I. fe je zet ben meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van ar ra, hogy az iro dal mi és ze ne mû vek 
nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lye zé se nem ter jed ki a szín pad ra szánt iro dal mi
és ze ne drá mai mû vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû 
nem szín pad ra szánt szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, és az iro dal mi és ze nei nagy -
jog fo gal ma alá tar to zó egyéb ze ne- és iro dal mi mû vek su gár zá sá nak és egyéb nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek en ge dé -
lye zé sé re, va la mint a ze ne rek lám cél ra tör té nõ rög zí té sé nek (hang fel vé te lé nek), va la mint meg vál toz ta tá sá nak, át dol go -
zá sá nak en ge dé lye zé sé re, amely re néz ve a fel hasz ná lók az egyes szer zõk kel vagy más iga zolt jo go sul tak kal köz vet le nül
kö te le sek meg ál la pod ni.

2.3. Az I. fe je zet sze rin ti jog díj meg fi ze té sé nek fel té te lé vel adott en ge dély nem ter jed ki ar ra, hogy a kö zön ség tag ja a
ki vá lasz tott mû sor szá mok ról di gi tá lis ve võ de kó der be (set top box) épí tett, vagy a mû sort szer kesz tõ, il let ve a mû sor hor -
do zó je le ket a kö zön ség tag ja ál tal ér zé kel he tõ egy sé ges jel fo lyam má szer kesz tõ, il let ve a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ
szer ve zet (vagy bár me lyi kük köz re mû kö dõ je) a kö zön ség tagja számára rendelkezésére tartott tároló egységre tartós
másolatot készítsen.
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3. A je len jog díj köz le mény ben em lí tett egyéb, a mû sor szol gál ta tás sal össze füg gõ (pl. rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé -
te len a bár mi lyen for rás ból szár ma zó, a mû sor szol gál ta tás sal össze füg gõ mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val
vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tá so kat ér te ni kell, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve -
ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben kiterjed.

4.1. Ha az I. fe je zet ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si fo lya mat ban köz re mû kö dõ (nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ, mû sor -
szó ró) szer ve zet ma ga, vagy köz re mû kö dõ je (pl. tech ni kai szol gál ta tó, a mû sor hor do zó je le ket a kö zön ség tag ja ál tal ér -
zé kel he tõ egy sé ges jel fo lyam má szer kesz tõ szer ve zet) kü lön, vagy más szol gál ta tást is ma gá ban fog la ló szer zõ dést köt a
kö zön ség tag ja i val (elõ fi ze tõk kel) a mû sor hoz zá fér he tõ vé té te lé ért, és er re te kin tet tel a szer ve zet hez, il let ve köz re mû -
kö dõ jé hez az I.1. pont ban meg ha tá ro zott bár me lyik faj ta be vé tel be fo lyik, a szer ve zet, il let ve a köz re mû kö dõ a ná la ma -
ra dó be vé tel után az I. fe je zet meg fe le lõ pont ja sze rin ti szer zõi jog dí jat köteles fizetni. 

4.2. Amennyi ben az I. fe je zet 1. és 2. pont já ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si fo lya mat ban több olyan sze mély vagy
szer ve zet mû kö dik köz re, amely fel hasz ná ló nak mi nõ sül, köz tük a je len Jog díj köz le mény alap ján fi ze ten dõ jog díj meg -
fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás nak az ARTISJUS írás ba fog lalt hoz zá já ru lá sa ese tén he lye van. Ezen hoz zá já ru -
lás feltétele különösen, hogy a tartozást átvállaló felhasználó

– a su gár zás (az el sõd le ges nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés) tel jes fel hasz ná lá si fo lya ma tá ban az összes köz re mû kö dõt és
köz re mû kö dõ ként a ta nú sí tott fel hasz ná lá si cse lek ményt az AR TIS JUS-szal leg ké sõbb a su gár zás (el sõd le ges nyil vá -
nos ság hoz köz ve tí tés) megkezdésekor írásban közölje, valamint

– írás ban kö te le zett sé get vál lal jon an nak biz to sí tá sá ra, hogy az ARTISJUS a fel hasz ná lás mód ját, kö rül mé nye it és
mér té két a tel jes fel hasz ná lá si fo lya mat összes köz re mû kö dõ je te kin te té ben sze mé lye sen vagy képviselõje útján
ellenõrizni tudja.

5. Adat szol gál ta tás a jog díj ki szá mí tá sá hoz („el szá mo lás”), ese dé kes ség

5.1. Ha a fel hasz ná ló val vagy fel hasz ná lói ér dek-kép vi se le ti szer ve zet tel kö tött, áta lány jog dí jat tar tal ma zó szer zõ dés
el té rõ en nem ren del ke zik, a jog díj (jog díj rész let) ki szá mí tá sá hoz szük sé ges el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven ként, a jog díj
pe dig a negyedévet követõ hónap utolsó napjáig esedékes.

5.2. Az I. fe je zet 2.2. pont já ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok ese tén fi ze ten dõ té te les mi ni mum szer zõi jog dí jat a fel -
hasz ná ló a fel hasz ná lást meg elõ zõ en ne gyed éven ként, vagy, ha a fel hasz ná ló elõ ze tes be je len té se alap ján a fel hasz ná lás
en nél rö vi debb ide ig tart, a fel hasz ná lás idõ sza kát meg elõ zõ en, elõ re, a ne gye dé vet, il let ve az adott idõ sza kot meg elõ zõ
hó nap 30. nap já ig, el sõ al ka lom mal a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 15. na pig kö te les meg fi zet ni. A mi ni mum szer zõi
jog díj je len pont sze rin ti meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge nem be fo lyá sol ja a fel hasz ná ló 4.1. pont szerinti elszámolási, és
ennek alapján történõ kiegészítõ jogdíjfizetési kötelezettségét.

5.3. A ké se del mes jog díj fi ze tés ese tén a fel hasz ná ló a Ptk. 301/A. §-a sze rin ti ké se del mi ka ma tot kö te les fi zet ni. Ha a
fel hasz ná ló a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét túl lép te, a ké se del mi ka mat
meg fi ze té se a felhasználás megkezdésének napjától esedékes.

6. Adat szol gál ta tás a jog díj fel osz tá sá hoz

6.1. Az I. fe je zet 1. és 2. pont ja sze rin ti szer ve ze tek kö te le sek a tény le ge sen su gár zott, il let ve a nyil vá nos ság hoz egyéb 
mó don köz ve tí tett mû sor szá mok ról és a mû sor szá mok ban fel hasz nált ze ne- és iro dal mi mû vek rõl ada tot szolgáltatni
[Szjt. 92. § (5) bekezdés].

6.2. Az adat szol gál ta tás – ha a fe lek rö vi debb ha tár idõ ben nem ál la pod nak meg – ne gyed éven te, a nap tá ri hó na pot kö -
ve tõ hó 15. napjáig esedékes.

6.3. Az adat szol gál ta tás az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány al kal ma zá sá val vagy más, a fe lek ál tal
kö tött su gár zá si (nyil vá nos ság hoz köz ve tí té si) szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don (for má tum ban) – az I.2.2. pont sze -
rin ti szer ve ze tek esetében elektronikus formátumban – történik.

6.4. A jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tás ké se del mes tel je sí té se ese tén a fel hasz ná ló a ké se de lem ide jé -
re köt bért kö te les fi zet ni. A köt bér mér té ke a ké se de lem min den nap já ra a fel hasz ná ló ál tal az adott ne gyed év re fi ze ten dõ 
szer zõi jog díj 0,5%-a, de leg alább egy nap ra 500 Ft. A köt bér leg ma ga sabb össze ge a felhasználó által fizetendõ szerzõi
jogdíj 30%-a.

6.5. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást hi á nyo san vagy hi bá san tel je sí ti,
úgy az adat szol gál ta tás ha tár nap já tól a meg fe le lõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra hi bás tel je -
sí té si köt bért kö te les fi zet ni, amely nek mér té ke meg egye zik az 5.4. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

7. Az ARTISJUS a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té két a hely -
szí nen el len õriz he ti. Amennyi ben a hi bás el szá mo lást az ARTISJUS e pont sze rin ti el len õr zé se so rán tár ja fel, és az el -
szá mo lá sá ban kö zölt és az el len õr zés kor fel tárt, jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada tok kö zött 5%-nál na gyobb el té -
rés mu tat ko zik, a szol gál ta tó hi bás tel je sí té si köt bér ként kö te les meg fi zet ni leg alább az el té rés bõl adó dó, a fel hasz ná ló
ál tal fi ze ten dõ jog díj kü lön bö zet kétszeresét.
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8. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott, te vé keny sé gü ket meg kez dõ szer ve ze tek jog dí ja – a mû kö dé sük el sõ
nap já tól szá mí tott el sõ év ben – ki zá ró lag be ru há zá si cé lú, nem a mû kö dés fo lya ma tos költ sé ge it fe de zõ költ ség ve té si tá -
mo ga tá suk és egyéb, meg fe le lõ szám vi te li bi zony lat tal iga zolt be ru há zá si és/vagy tár gyi esz köz-be szer zé si költ sé ge ik
össze gé vel csök kent he tõ. A csök ken tés nem ha lad hat ja meg a fi ze ten dõ jogdíj mértékének 50%-át. E jogdíj -
kedvezménnyel együtt más jogdíjkedvezmény nem adható.

9. A je len tõs fel hasz ná lók kal, il let ve a fel hasz ná lók kép vi se le té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét
meg fe le lõ en kép vi se lõ or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg -
ha tá ro zott té te les vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel hasz ná lá si szer zõ -
dést is köt het. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha

– az az zal érin tett fel hasz ná ló nak jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó adat-(pl. mû sor)köz lé si
kö te le zett sé gé nek az Szjt. 92. § (5) be kez dés re figyelemmel eleget tett,

– az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, a fel hasz nált mû vek sa já tos,
a je len jog díj köz le mény ben sza bá lyo zott fel hasz ná lás sal érin tett mû vek ti pi kus össze té te lé tõl va ló je len tõs el té ré se,
vagy a fel hasz ná lás és en nek foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ jog díj je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len tõs ré -
szé nek azo nos or szá gos ér dek-kép vi se le ti szerv ben va ló ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti szerv fel hasz ná lá si
szer zõ dés kö té sé re irá nyu ló jog sza bály- és alap sza bály sze rû fel ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé és in do kolt tá te szi. Az áta lány -
szer zõ dé sek meg kö té se so rán az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az egyen lõ bánásmód
követelményét sértõ megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket
kell biztosítani.

Or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az ér dek-kép vi se le ti szerv
a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin tett fel hasz ná lók ál tal fi -
ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re, il let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je -
sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja, és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget
egészben vagy részben átvállalja.

10. A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van ar ra, hogy a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok so -
rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt meg tör té nik.

11. Ha a je len jog díj köz le mény alap ján az ARTISJUS olyan rá dió-te le ví zió szer ve zet tel (fel hasz ná ló val) köt fel hasz -
ná lá si szer zõ dést, amely nek a szo ká sos tar tóz ko dá si he lye az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben ré szes má sik ál lam,

a) a fel hasz ná lá si szer zõ dés sel össze füg gõ, bár mely vi ta el dön té sé re, amely a je len díj köz le mény alap ján kö tött szer -
zõ dés bõl vagy az zal össze füg gés ben, an nak lé te zé sé vel, meg sze gé sé vel, meg szû né sé vel, ér vé nyes sé gé vel vagy ér tel me -
zé sé vel kap cso lat ban ke let ke zik, a jog vi ta el bí rá lá sá ra a Ma gyar Köz tár sa ság ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ
bí ró sá gai ren del kez nek jog ha tó ság gal, és a jog vi ta el dön té sé re a b) pont ban em lí tett ki vé tel lel a ma gyar jo got, el sõ sor -
ban az Szjt.-t, és az Szjt.-ben nem szabályozott polgári jogi kérdésekben a Ptk.-t kell alkalmazni,

b) ha a fel hasz ná lá si szer zõ dés sel össze füg gés ben a fe lek kö zött olyan vi ta ke let ke zik, amely nek tár gya az, hogy a rá -
dió-te le ví zió szer ve zet vagy köz re mû kö dõ je szer zõi jog sér tést kö ve tett el, a vi ta el dön té sé re an nak az ál lam nak a jo gát
kell al kal maz ni, amely nek a területén a jogsértõ felhasználás megtörtént.

A je len pont al kal ma zá sá ban a jo gi sze mé lyek és jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ más szer ve ze tek szo ká sos tar -
tóz ko dá si he lye a köz pon ti ügyvezetésük helye.

12. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat, a tör vé nyes áfát is tar tal -
ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

13. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya
A fen ti jog díj köz le mény 2011.  ja nu ár 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ha tá lyos.1

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

1 Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek 
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak kor is,
ha az az idõ tar tam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye

a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt,
videón vagy DVD-n többszörözött zenemûvekre megállapított

mechanikai jogdíjakról (M 11)

Az ARTISJUS a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban Szjt.) 16. § (1) be kez dé sé ben, 18.
§-ában, 19. § (1) be kez dé sé ben, va la mint 90. § (1) be kez dé sé ben és 92. § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján
az aláb bi ak ban ál la pít ja meg a nem szín pa di ze ne mû vek és ze ne szö ve gek, va la mint az ilyen szín pa di ze ne mû vek bõl vett
rész le tek több szö rö zé sé nek, il let ve ter jesz té sé nek en ge dé lye zé se fe jé ben fizetendõ szerzõi jogdíjakat, valamint a
felhasználás egyéb feltételeit:

I. Jog díj mér té kek

1. Hang fel vé tel
1.1. Ha gyo má nyos hang fel vé tel-ki adás ese tén a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 8%-a, vagy a hang fel vé tel-ki adó net tó

(áfa nél kü li) át adá si árá nak (ter jesz tõi át adá si ár, a to váb bi ak ban: PPD) 11%-a kö zül a ma ga sabb össze gû példányon -
kénti jog díj, de leg alább az aláb bi ak ban meg ál la pí tott példányonkénti jogdíjminimum fizetendõ:

Megnevezés
Nemzetközi

rövidítés
Max. perc

Max. mûszám Max. mûrészlet
Jd. min.  (Ft)

 vagy

VINYL LEMEZ
 45 ford. sz. 17 cm Sing le  S  8  2  6  40
 45 ford. sz. 17 cm EP  EP  16  4  12  54
 45 ford. sz. Ma xi Sing le  DS  16  4  12  54
 Dis co Sing le Re mix  RDS  16  4  12  60
 Ma xi Sing le Re mix  RMS  16  4  12  60
 LP 33 ford. sz. 17 cm EP  EPM  20  6  18  63
 LP 33 ford. sz. 25 cm  MLP  30  10  24  80
 LP 33 ford. sz. 30 cm  LP  60  16  28  160
 LP Kom pi lá ció  LP2  60  20  33  160
 LP (CD LP-vel azo nos tar ta lom)  LP3  80  20  40  160
 LP (CD kom pi lá ci ó val azo nos tar ta lom)  LP4  80  24  48  200

 COMPACT LEMEZ (CD)
 CD Sing le 2 mû  SCD  12  2  6  50
 CD Sing les  CDS  23  5  12  80
 CD Ma xi-sing le  CDM  23  5  12  80
 CD Ma xi sing le re mix  RCD  23  5  12  80
 EP CD  EPCD  40  10  24  110
 CD-LP  CD  80  20  40  180
 CD kom pi lá ció  CD2  80  24  48  220
 SACD  SA  80  20  40  200
 SACD kom pi lá ció  SA2  80  24  48  220

 KAZETTA (MC)
 MC sing le  SMC  8  2  6  38
 MC ma xi  MMC  16  4  12  54
 MC EP  EMC  16  4  12  58
 MC Re mix  RMC  16  4  12  58
 MC  MCP  30  10  24  63
 MC LP  MC  60  16  28  100
 MC kom pi lá ció  MC2  60  20  33  120
 MC (CD-vel azo nos tar ta lom)  MC3  80  20  40  150
 MC kom pi lá ció (CD kom pi lá ci ó val azo nos tar ta lom)  MC4  80  24  48  170
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Megnevezés
Nemzetközi

rövidítés
Max. perc

Max. mûszám Max. mûrészlet
Jd. min.  (Ft)

 vagy

 Dup la MC  DMC  120  32  56  200
 MINIDISC

 MD Sing le/Ma xi Sing le  MDS  23  5  12  90
 MD Ma xi Re mix  MDR  23  5  12  90
 MD EP  MDP  30  10  24  160
 MD kom pi lá ció  MD2  80  24  48  210

 DVD AUDIÓ
 DVD Au dió   80  20  40  180
 DVD Au dió   120  24  48  220

 DIGITAL COMPACT CASSETTE
 DCC  DC  80  20  40  210
 DCC kom pi lá ció  DC2  80  24  48  210

Ha a hang fel vé te len a fen ti táb lá zat ban meg ha tá ro zott mû szá mot, vagy ma xi mum idõ tar ta mot meg ha la dó an tör té nik
ze ne mû vek több szö rö zé se, ak kor mû ven ként és rög zí té sen ként to váb bi 25 Ft jog díj mi ni mum fi ze ten dõ.

1.2. Ko ráb ban ki adott könnyû ze nei hang fel vé te lek csök ken tett áron tör té nõ új ra ki adá sa/után gyár tá sa ese tén a jog díj
szá mí tá sa az 1.1. pont sze rin ti szá za lé kos mó don és mér té kek kel tör té nik a jog díj mi ni mum al kal ma zá sa mel lett. A hang -
fel vé tel ki adó ja kér he ti az adott ka te gó ri á jú jog díj mi ni mum 50%-kal csök ken tett mér té kû al kal ma zá sát, amennyi ben az
aláb bi fel té te lek együt te sen tel je sül nek:

– a hang fel vé tel két év nél ré geb ben ke rült ki adás ra,
– a hang fel vé tel át adá si ára nem ha lad ja meg CD ese tén az áfa nél kü li 700, MC ese tén az áfa nél kü li 400 Ft-ot.
1.3. Ún. Du al Disc hor do zón (ugyan azon hor do zó DVD- és CD-ol dalt egy aránt tar tal maz) tör té nõ rög zí tés és több szö -

rö zés ese tén a jog díj szá mí tá sa az 1.1. pont sze rin ti szá za lé kos mó don és mér té kek kel tör té nik. A jog díj mi ni mum a CD-
és DVD-ol da lak ra kü lön-kü lön ke rül meg ál la pí tás ra, me lyek mér té kei a fen ti ka te gó ri ák ba so rolt CD-tí pu sok kal meg -
egye zõ jog díj mi ni mu mok 70%-a.

1.4. Han gos könyv (au dio bo ok, az az iro dal mi mû vek elõ adó mû vész ál tal tör té nõ pró zai elõ adá sá nak hang fel vé te le)
ese tén a ze ne mû vek hang fel vé te len tör té nõ fel hasz ná lá sá nak jog dí ja a hor do zó tí pu sa és tel jes idõ tar ta ma sze rin ti, az 1.1. 
pont ban a CD-re, il let ve az MC-re meg ál la pí tott jog díj mi ni mum. Ezen jog díj mi ni mu mok a hang fel vé tel tel jes idõ tar ta -
má ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lást fel té te lez nek, ezért a fi ze ten dõ jog díj össze ge a tel jes idõ tar tam és a szer zõi jo gi vé de -
lem alatt ál ló ze nei mû vek idõ tar ta ma ará nyá nak meg fe le lõ en csök kent ve ke rül meg ál la pí tás ra.

1.5. Ze ne gé pek
a) ene gé pek (ju ke box, mu sic box stb.) fel hasz ná ló ja a ze ne mû vek nek a ze ne gép tá ro ló já ban tör té nõ több szö rö zé sé re,

tá ro lá sá ra, il let ve ter jesz té sé re te kin tet tel ze ne gé pen ként, mû ven ként és rög zí té sen ként 110 Ft jog dí jat kö te les fi zet ni.
b)  fel hasz ná ló vá lasz tá sa sze rint ab ban az eset ben, ha nincs a ze ne gép ben tör té nõ több szö rö zés mi att fenn ál ló szer zõi -

jog díj-tar to zá sa, amennyi ben ezt az AR TIS JUS-szal kö tött szer zõ dés ben vál lal ja és az er re irá nyu ló vá lasz tá sát leg ké -
sõbb a tárgy év ja nu ár 31-ig írás ban az AR TIS JUS-hoz be je len ti, ked vez mé nyes áta lány jog díj fi ze té se el le né ben sze rez -
he ti meg az a) pont sze rin ti en ge délyt. Az áta lány jog díj mér té ke ze ne gé pen ként és ha von ta 800 Ft.

A ked vez mé nyes áta lány jog díj meg fi ze té sé vel a fel hasz ná ló a ze ne gé pen kor lát lan szá mú ze ne mû a) pont sze rin ti fel -
hasz ná lá sá ra sze rez en ge délyt, ezen en ge dély ha tá lya azon ban ki zá ró lag ar ra az idõ szak ra ter jed ki, amely re a fel hasz ná -
ló a jog dí jat meg fi zet te.

Amennyi ben a fel hasz ná ló több ze ne gép te kin te té ben kö te les en ge délyt kér ni, úgy írás ban, elõ re kö te les kö zöl ni, ha
az egyes gé pek vo nat ko zá sá ban a ked vez mé nyes áta lány díj fi ze té sét vál lal ja.

1.6. Mi di-fi le for má tum ban tör té nõ ze ne rög zí tés és ter jesz tés ese tén a szám lá val iga zolt (áfa nél kü li) be vé tel 10%-a,
de leg alább mû ven ként és rög zí té sen ként 35 Ft jog díj fi ze ten dõ.

1.7. Ze ne mû vek egyéb rög zí té se/má so lá sa
Ha a ze ne mû vek több szö rö zé se nem az 1.1.–1.6. pont ban meg ha tá ro zott hor do zók ra tör té nik, ak kor
– mû ven ként és rög zí té sen ként 25 Ft jog díj fi ze ten dõ;
– ze nei al bum több szö rö zé se ese tén az 1.1. pont ban a CD-re meg ál la pí tott jog díj fi ze ten dõ. Ha a hor do zón az

1.1. pont ban meg ha tá ro zott mû szá mot, vagy ma xi mum idõ tar ta mot meg ha la dó an tör té nik ze ne mû vek több szö rö zé se,
ak kor mû ven ként és rög zí té sen ként to váb bi 25 Ft jog díj fi ze ten dõ.

2. CD-ROM, DVD-ROM
Ze nét tar tal ma zó CD-ROM, DVD-ROM ese tén meg kez dett ze nei per cen ként 5 Ft jog díj fi ze ten dõ.
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3. VHS, CD-Vi deó
a) El sõ sor ban ze nei tar tal mú (kon cert, ze nés port ré, klip stb.) fil mek ese té ben:
a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 6%-a, vagy a PPD 7,5%-a kö zül a ma ga sabb összeg, de leg alább a ze ne fel hasz ná lás ide je

sze rint az 1.1. pont ban az MC-re meg ál la pí tott jog díj mi ni mum fi ze ten dõ.
b) Já ték- és egyéb fil mek ese té ben:
a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 4%-a, vagy a PPD 5,5%-a kö zül a ma ga sabb össze gû*, de leg alább az aláb bi ak sze rin ti

jog díj mi ni mum fi ze ten dõ.

 Teljes lejátszási idõ  Jogdíjminimum*

 30’-ig  30 Ft
 30’ fe lett, 60’-ig  50 Ft
 60’ fe lett, 90’-ig  60 Ft

 90’ fe lett, 120’-ig  80 Ft
 120’ fe lett  100 Ft

* A jog díj a VHS, CD-Vi deó tel jes le ját szá si ide jé hez vi szo nyí tott tény le ges ze ne fel hasz ná lás ará nyá ban ke rül meg ál la pí tás ra (pro rata temporis).

4. DVD-Vi deó, Blu Ray, HD DVD (nagy tá ro ló ka pa ci tá sú op ti kai diszk)
a) El sõ sor ban ze nei tar tal mú (kon cert, ze nés port ré, klip stb.) fil mek ese té ben:
a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 6%-a, vagy a PPD 7,5%-a kö zül a ma ga sabb összeg, de leg alább a ze ne fel hasz ná lás ide je

sze rint az 1.1. pont ban a CD-re meg ál la pí tott jog díj mi ni mum, il let ve, ha a ze ne fel hasz ná lás idõ tar ta ma a 80 per cet meg -
ha lad ja, az idõ ará nyo san nö velt jog díj mi ni mum fi ze ten dõ.

b) Já ték- és egyéb fil mek ese té ben:
a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 4%-a, vagy a PPD 5,5%-a kö zül a ma ga sabb össze gû*, de leg alább az aláb bi ak sze rin ti

jog díj mi ni mum fi ze ten dõ.

 Teljes lejátszási idõ  Jogdíjminimum*

 30’-ig  40 Ft
 30’ fe lett, 60’-ig  75 Ft
 60’ fe lett, 90’-ig  100 Ft

 90’ fe lett, 120’-ig  120 Ft
 120’ fe lett  150 Ft

* A jog díj a ki ad vány tel jes le ját szá si ide jé hez vi szo nyí tott tény le ges ze ne fel hasz ná lás ará nyá ban ke rül meg ál la pí tás ra (pro rata temporis).

c) A ko ráb ban már a je len pont ban meg ha tá ro zott hor do zó kon – ki adott fil mek csök ken tett áron tör té nõ új ra ki adá -
sa/után gyár tá sa ese tén jog díj szá mí tá sa a 4.a.) és 4.b.) pont sze rin ti szá za lé kos mó don és mér té kek kel tör té nik a jog díj -
mi ni mum al kal ma zá sa mel lett. A ki adó kér he ti az adott ka te gó ri á jú jog díj mi ni mum 50%-kal csök ken tett mér té kû al kal -
ma zá sát, amennyi ben az aláb bi fel té te lek együt te sen tel je sül nek:

– a film két év nél ré geb ben ke rült ki adás ra,
– a DVD át adá si ára nem ha lad ja meg az áfa nél kü li 700 Ft-ot.
5. Le mez lo vas (DJ) ál tal nyil vá nos elõ adá sa cél já ra ze ne mû vek rög zí té se ese tén,
– ha a rög zí tés CD vagy DVD le mez re tör té nik, le me zen ként az 1.1. pont ban a CD-re meg ál la pí tott jog díj fi ze ten dõ.

Ha a hor do zón az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott mû szá mot, vagy ma xi mum idõ tar ta mot meg ha la dó an tör té nik ze ne mû vek
több szö rö zé se, ak kor mû ven ként és rög zí té sen ként to váb bi 25 Ft jog díj fi ze ten dõ;

– egyéb, az 1.5. pont ha tá lya alá nem tar to zó hor do zó ra tör té nõ rög zí tés ese tén (pél dá ul, ha a rög zí tés szá mí tó gép me -
rev le me zé re tör té nik) mû ven ként és rög zí té sen ként 25 Ft jog díj fi ze ten dõ.

II. Kö zös ren del ke zé sek

1. Mû vek nem ön ál ló ter jesz tés re szánt (pl. lap mel lék let kén ti) má so lá sa, több szö rö zé se, il let ve spe ci á lis cé lú, hor do -
zón tör té nõ má so lá sa, több szö rö zé se ese tén a fi ze ten dõ me cha ni kai jog dí jat az ARTISJUS a ha son ló fel hasz ná lá sok el -
ve i nek a fi gye lem be vé te lé vel ese ten ként ál la pít ja meg. 

2. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak a hor do zók tel jes ze nei anya gá nak szer zõi jo gi vé dett sé gét ala -
pul vé ve ke rül tek meg ál la pí tás ra. Nem-vé dett ze ne mû vek fel hasz ná lá sa ese tén a fi ze ten dõ jog díj az összes fel hasz nált
ze ne mû vé dett sé gé nek ará nyá hoz iga zo dik.
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3. Ha a je len jog díj köz le mény alap ján en ge dé lye zett több szö rö zés olyan hor do zó ra tör té nik, amely hor do zó az Szjt.
20. § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó, ma gán cé lú má so lat ké szí tés re al kal mas üres hor do zó ka pa ci tás sal ren del ke -
zik, er re néz ve az ARTISJUS adott idõ szak ban ha tá lyos Ü je lû jog díj köz le mé nyét meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

4. A je len jog díj köz le mény alap ján a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sa a jog díj meg fi ze té sé tõl függ. A fel hasz ná ló az
en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg.

5. Ké se del mes jog díj fi ze tés ese tén a fel hasz ná ló a Ptk. 301/A. § sze rin ti ké se del mi ka ma tot kö te les fi zet ni. Ha a fel -
hasz ná ló a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét túl lép te, a ké se del mi ka mat
meg fi ze té se a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek nap já tól ese dé kes.

6. Az ARTISJUS a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té két mind a
fel hasz ná ló szék he lyén, il let ve te lep he lyén, mind a több szö rö zés és a rak tá ro zás hely szí nén el len õriz he ti.

7. Ha a je len jog díj köz le mény alap ján a jog dí jat a be vé tel ará nyá ban kell meg fi zet ni, a fi ze ten dõ jog díj alap ja a be vé -
tel net tó (áfa nél kü li) össze ge.

8.1. A jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott ese ti, té te les vagy %-os szer zõi jog díj-fi ze tést elõ -
író fel hasz ná lá si szer zõ dés he lyett az ARTISJUS az olyan fel hasz ná ló val, amely nek (aki nek) az AR TIS JUS-szal szem -
ben jog díj tar to zá sa nincs, a hang fel vé te lek, il let ve fil mek na gyobb cso port já nak fo lya ma tos több szö rö zé sét, ter jesz té sét
és idõ sza ki for gal mi el szá mo lást en ge dé lye zõ, fel hasz ná lá si szer zõ dést is köt het, ha az érin tett fel hasz ná ló

– hu za mo sabb ide je jog sze rû hang fel vé tel (il let ve film)-ki adói gya kor la tot foly tat,
– fo lya ma to san nagy szá mú hang fel vé telt (il let ve fil met tar tal ma zó ki ad ványt) hoz for ga lom ba,
– a fel hasz ná lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mér té kû, a jog díj meg fi ze té sét biz to sí tó óva dé kot nyújt,
– az e pont sze rin ti fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás, és en -

nek foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ jog díj je len tõs mér té ke le he tõ vé és in do kolt tá te szi.
8.2. Az olyan fel hasz ná ló nak, amely nek (aki nek) az AR TIS JUS-szal szem ben jog díj tar to zá sa nincs az ARTISJUS

egye di fel hasz ná lá si szer zõ dés ben vagy a 8.1. pont sze rin ti fel hasz ná lá si szer zõ dés ben 10%-os jog díj ked vez ményt
nyújt hat, ha a fel hasz ná ló a fel hasz ná lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don iga zol ja, hogy 

– egye di fel hasz ná lá si szer zõ dés ese tén a szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ, leg alább ne gyed éves idõ szak ban ki adott
összes hang fel vé te lét, il let ve 

– a 8.1. pont sze rin ti szer zõ dés ese tén a jog díj ked vez mény al kal ma zá sát köz vet le nül meg elõ zõ idõ szak ra ese dé kes el -
szá mo lá sá ban fel tün te tett hang fel vé te le ket,

ma ga vagy az en ge dé lyé vel más sze mély le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tet te olyan mó don, hogy ah hoz a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén a fo gyasz tók hoz zá fér het nek, és a le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel re (Szjt. 26. § (8) be kez dé sé nek má -
so dik mon da ta sze rin ti fel hasz ná lás ra) ma ga vagy az en ge dé lyé vel ren del ke zõ más sze mély a szer zõi hoz zá já ru lást meg -
sze rez te. 

A fel hasz ná ló a fen ti fel té te lek fenn ál lá sát az egye di fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té se elõtt, il let ve idõ sza kos el szá -
mo lá sá val egy ide jû leg kö te les az aláb bi ok ira tok ere de ti, meg fe le lõ en alá írt pél dá nyá nak az AR TIS JUS-hoz tör té nõ be -
nyúj tá sá val iga zol ni:

– a fel hasz ná ló nyi lat ko za ta a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén el ér he tõ tar ta lom szol gál ta tás meg je lö lé sé rõl,
– a fel hasz ná ló vagy az en ge dé lyé vel ren del ke zõ tar ta lom szol gál ta tó nyi lat ko za ta azon hang fel vé te lek fel so ro lá sá val,

ame lyek a nyi lat ko zat meg té te lé nek idõ pont já ban le hí vás ra e szol gál ta tás ke re té ben hoz zá fér he tõ ek, ha nem az
ARTISJUS en ge dé lyez te a ze ne mû vek le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lét, az en ge dé lye zõ – kül föl di kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet – nyi lat ko za tát ar ról, hogy a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel en ge dé lye zé se meg tör tént, az en ge déllyel ren -
del ke zõ fel hasz ná ló a szer zõi jog dí jat meg fi zet te, és az en ge dély ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re kiterjed.

8.3. Az e pont sze rin ti fel hasz ná lá si szer zõ dé sek meg kö té se so rán az érin tett fel hasz ná lók kö zött in do ko lat lan meg kü -
lön böz te tést nem le het al kal maz ni, az az azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez mé nye ket kell biz to sí ta ni.

9. je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vé nyes áfát is tar tal ma -
zó összeg ben kell meg fi zet ni.

10. Je len jog díj köz le mény ha tá lya: 2011.  ja nu ár 1.–2011. de cem ber 31.1

III. Véd jegy hasz ná la ti en ge dély, jog ke ze lé si ada tok vé del me

Az ARTISJUS fel hasz ná lá si en ge dé lye alap ján, az en ge dély ben meg je lölt tar ta lom mal és pél dány szám ban ki adott
hor do zón kö te le zõ fel tün tet ni az ARTISJUS lo gó ját. Az ARTISJUS véd jegy je len pont sze rin ti hasz ná la ta so rán jog ke -
ze lé si adat nak mi nõ sül [Szjt. 96. § (2) be kez dés], amely nek jo go su lat lan el tá vo lí tá sa, meg vál toz ta tá sa szerzõi jogi és
büntetõjogi jogkövetkezményekkel jár.

438 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7. szám



A ki adó ezen kö te le zett sé gé nek a tel je sí té sé hez az ARTISJUS véd jegy hasz ná la ti en ge délyt ad a hang-, il let ve kép fel -
vé tel ki adó já nak az ARTISJUS név szö ve ges védjegyének használatára.

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

1 Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek 
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak kor is,
ha az az idõ tar tam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye

az elõadások szervezõi számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának engedélyezése
fejében fizetendõ szerzõi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl (Sz 11)

Az ARTISJUS a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 16. § (1) be kez dé sé ben, 24. §
(2) be kez dé sé ben, 25. § (1), (4), (5), (6) be kez dé se i ben, 90. § (1) be kez dé sé ben, va la mint 92. § (5) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek alap ján, to váb bá a je len jog díj köz le mény I. fe je zet 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pont ja i ban és II. fe je zet 2. és 3.
pont já ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok ra az Szjt. 77. §-ában fog lalt jo gok te kin te té ben a Ma gyar Hang le mez ki adók
Szö vet sé gé vel (MAHASZ) és a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val
(MSZSZ–EJI) egyet ér tés ben az iro dal mi és ze ne mû vek nem szín pa di nyil vá nos elõ adá sá nak szer ve zõi szá má ra a nyil vá -
nos elõ adá sok engedélyezése fejében fizetendõ alábbi szerzõi jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit
állapítja meg.

I. Fe je zet

A nyil vá nos elõ adá sok szer ve zõi ál tal fi ze ten dõ jog dí jak

1. Kon cert

A kon cert re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
1.1. Fo gal ma: olyan ze nei elõ adás, amely re a kö zön ség a ze ne hall ga tá sa cél já ból gyû lik össze, és amely elõ adá son a

ze ne fõ szol gál ta tás ként ke rül felhasználásra.
1.2. Jog díj mér té ke: az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 9%-a, de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a be -

lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény 7.1. vagy a fel hasz ná lás ott meg ha tá ro zott kö rül mé nye i nek
meg va ló su lá sa ese tén 7.2., il let ve 7.3. pontjában megállapított szerzõi jogdíj mértéke.

1.3. El szá mo lás:
A ren dez vény szer ve zõ je a kon cer tet kö ve tõ 3 na pon be lül vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás ban meg ha tá -

ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás alap já ul szolgáló iratokat becsatolni.
Amennyi ben a szer ve zõ be je len té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az ARTISJUS kér he ti a szer ve zõ be vé tel re vo -

nat ko zó összes bi zony la tát, vagy elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en be te kint het a kon cert tel kap cso la tos el szá mo lá sa i ba. Ha
a kért ira to kat és bi zony la to kat írás be li fel szó lí tás után sem nyújt ják be ha tár idõ re, az ARTISJUS a ren del ke zé sé re álló
adatok alapján állapítja meg a fizetendõ szerzõi jogdíjat.
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1.4. Mér sék lé sek:

1.4.1. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá ma az 50%-ot meg ha lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát
nem tar tal ma zó bevétel 6%-a.

1.4.2. A ren dez vény szer ve zõ je az aláb bi ked vez mé nyek ben ré sze sül het: 
A ked vez mény fel té te le min den eset ben, hogy a ren dez vény után fi ze ten dõ jog díj leg alább 10 000 Ft le gyen és a ren -

dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást kös sön, amely ben vál lal ja,
hogy az ab ban rög zí tett össze gû szer zõi jog díj rész le tet a rendezvény megtartása elõtt megfizeti.

1.4.2.1. Ha a ren dez vény szer ve zõ je ál tal a 2009. ne gye dik nap tá ri ne gyed év ben és a 2010. év ben tar tott ren dez -
vény(ek) után meg ál la pí tott szer zõi jog díj a 2010. év ben az ARTISJUS szám lá já ra be fi ze tés re és jó vá írás ra ke rült, és e
jog díj ked vez mény nél kül szá mí tott össze ge nem éri el a 2 000 000 Ft-ot, a ren dez vény szervezõje 20% kedvezményben
részesül;

1.4.2.2. Ha a ren dez vény szer ve zõ je ál tal a 2009. ne gye dik nap tá ri ne gyed év ben és a 2010. év ben tar tott ren dez -
vény(ek) után meg ál la pí tott szer zõi jog díj a 2010. év ben az ARTISJUS szám lá já ra be fi ze tés re és jó vá írás ra ke rült, és e
jog díj ked vez mény nél kül szá mí tott összege eléri vagy meghaladja a

2 000 000 Ft-ot:
= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten dõ szer zõi jog díj mér ték: 6%,
= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten dõ szer zõi jog díj mér ték: 4,5%,
3 000 000 Ft-ot:
= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten dõ szer zõi jog díj mér ték: 5,5%,
= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten dõ szer zõi jog díj mér ték: 3,7%,

4 000 000 Ft-ot:

= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten dõ szer zõi jog díj mér ték: 5%,

= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten dõ szer zõi jog díj mér ték: 3,2%,

= ab ban az eset ben, ha

  – egyéb ként a szer zõi jog díj mér té ké nek meg ál la pí tá sa kor az 5%-os mér ték len ne az irány adó és

  – az egy kon cert után meg ál la pí tott szer zõi jog díj össze ge meg ha lad ja

az áfa nél kül szá mí tott 13 000 000 Ft-ot, ak kor a fi ze ten dõ jog díj mér té ke – 4,6%-ra,

az áfa nél kül szá mí tott 16 000 000 Ft-ot, ak kor a fi ze ten dõ jog díj mér té ke 4,2%-ra,

az áfa nél kül szá mí tott 21 000 000 Ft-ot, ak kor a fi ze ten dõ jog díj mér té ke – 3,8%-ra

mó do sul.

1.5. Az 1.4.2.1. és az 1.4.2.2. pon tok ban meg ha tá ro zott ked vez mé nyek együtt nem al kal maz ha tó ak.

1.6. Mû sor köz lés:

A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést ad ni a kö vet ke zõ tar ta lom mal:

– a fel hasz nált mû cí me,

– a fel hasz nált mû el hang zá si ide je,

– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.

A mû sor köz lést a kon cer tet (so ro zat ren dez vény ese tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer ve zõ be -
nyúj ta ni.

2. Disz kó, bál, össz tánc

A disz kó ra, bál ra, össz tánc ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

2.1. Fo gal ma: olyan ren dez vény, ahol a kö zön ség szer kesz tett, vá lo ga tott le mez be mu ta tás vagy élõ elõ adás út ján
nyúj tott ze ne szol gál ta tás mel lett tán col hat.

2.2. Jog díj mér té ke: az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 8%-a, de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a be -
lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény 7.1. vagy a fel hasz ná lás ott meg ha tá ro zott kö rül mé nye i nek
meg va ló su lá sa ese tén 7.2., il let ve 7.3. pont já ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj mér té ke.

2.3. El szá mo lás:

A ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vényt kö ve tõ 3 na pon be lül vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás ban meg -
ha tá ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás alap já ul szol gá ló ira to kat be csa tol ni. Amennyi ben a szer ve zõ be je len -
té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az ARTISJUS kér he ti a szer ve zõ be vé tel re vo nat ko zó összes bi zony la tát, vagy
elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en be te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá mo lá sa i ba. Ha a kért ira to kat és bi zony la to -
kat a szer ve zõ írás be li fel szó lí tás után sem nyújt ja be ha tár idõ re, az ARTISJUS a ren del ke zé sé re ál ló ada tok alap ján ál la -
pít ja meg a fi ze ten dõ szer zõi jogdíjat.
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2.4. Mér sék lés:

Ha a ren dez vény után fi ze ten dõ jog díj leg alább 10 000 Ft és a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát meg -
elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál la po dás -
ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi ze ti, 20% ked vez mény ben ré sze sül.

3. Tánc ház

A tánc ház ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

3.1. Fo gal ma: olyan ren dez vény, ahol a kö zön ség élõ nép ze né re, il let ve nép ze nei fel dol go zás ra épü lõ ze ne szol gál ta -
tás mel lett tán col hat.

3.2. Jog díj mér té ke: áfát nem tar tal ma zó be vé tel 8%-a, de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a be lé -
põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény 7.1. vagy a fel hasz ná lás ott meg ha tá ro zott kö rül mé nye i nek meg -
va ló su lá sa ese tén 7.2., il let ve 7.3. pont já ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj mér té ke.

3.3. El szá mo lás

A ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vényt kö ve tõ 3 na pon be lül vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás ban meg -
ha tá ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás alap já ul szol gá ló ira to kat be csa tol ni. Amennyi ben a szer ve zõ be je len -
té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az ARTISJUS kér he ti a szer ve zõ be vé tel re vo nat ko zó összes bi zony la tát, vagy
elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en be te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá mo lá sa i ba. Ha a kért ira to kat és bi zony la to -
kat a szer ve zõ írás be li fel szó lí tás után sem nyújt ja be ha tár idõ re, az ARTISJUS a ren del ke zé sé re ál ló ada tok alap ján ál la -
pít ja meg a fi ze ten dõ szer zõi jogdíjat.

3.4. Mér sék lés

3.4.1. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá ma a 33%-ot meg ha lad ja, de 66%-nál ke ve sebb, úgy a fi ze ten dõ
szer zõi jog díj az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 5%-a. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá ma a 66%-ot meg ha -
lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 2%-a.

3.4.2. Ha ren dez vény után fi ze ten dõ jog díj leg alább 10 000 Ft és a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát
meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál la po -
dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi ze ti, 20% ked vez mény ben ré sze sül.

3.5. Mû sor köz lés

A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést ad ni a kö vet ke zõ tar ta lom mal:

– a fel hasz nált mû cí me,

– a fel hasz nált mû el hang zá si ide je,

– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.

A mû sor köz lést a ren dez vényt (so ro zat ren dez vény ese tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül kö te les a
szer ve zõ be nyúj ta ni.

4. Mû so ros elõ adás

A mû so ros elõ adás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

4.1. Fo gal ma: olyan ve gyes iro dal mi és ze nei szó ra koz ta tó mû sor, to váb bá re vü, va ri e té, tánc be mu ta tó, tánc ver seny,
di vat be mu ta tó, lé zer szín ház stb., ame lyet egy vagy több fel lé põ (köz re mû kö dõ) rész vé te lé vel ren dez nek.

4.2. Jog díj mér té ke: az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 7%-a, de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a be -
lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény 7.1. vagy a fel hasz ná lás ott meg ha tá ro zott kö rül mé nye i nek
meg va ló su lá sa ese tén 7.2., il let ve 7.3. pont já ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj mér té ke.

4.3. El szá mo lás

A ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vényt kö ve tõ 3 na pon be lül vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás ban meg -
ha tá ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás alap já ul szol gá ló ira to kat be csa tol ni. Amennyi ben a szer ve zõ be je len -
té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az ARTISJUS kér he ti a szer ve zõ be vé tel re vo nat ko zó összes bi zony la tát, vagy
elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en be te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá mo lá sa i ba. Ha a kért ira to kat és bi zony la to -
kat a szer ve zõ írás be li fel szó lí tás után sem nyújt ja be ha tár idõ re, az ARTISJUS a ren del ke zé sé re ál ló ada tok alap ján ál la -
pít ja meg a fi ze ten dõ szer zõi jogdíjat.

4.4. Mér sék lés

4.4.1. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek ará nya az 50%-ot meg ha lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát
nem tar tal ma zó be vé tel 6%-a.

4.4.2. Ha ren dez vény után fi ze ten dõ jog díj leg alább 10 000 Ft és a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát
meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál la po -
dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi ze ti, 20% ked vez mény ben ré sze sül.
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4.5. Mû sor köz lés

A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést ad ni a kö vet ke zõ tar ta lom mal:

– a fel hasz nált mû cí me,

– a fel hasz nált mû el hang zá si ide je,

– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.

A mû sor köz lést a ren dez vényt (so ro zat ren dez vény ese tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer ve zõ
be nyúj ta ni.

5. Ve gyes ren dez vé nyek

5.1. Ha az 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. pon tok ban fel so rolt elõ adá sok bár me lyi ke egy ren dez vény (ren dez vény so ro zat) prog -
ram já nak ke re té ben úgy kap cso ló dik ze ne mû vek egy ide jû fel hasz ná lá sá val nem já ró mó don szak iro dal mi mû vek, nagy
ter je del mû szép iro dal mi mû vek (re gé nyek) tel jes fel ol va sá sá hoz, szak mai jel le gû szó be li elõ adá sok hoz, vi ták hoz, be -
szél ge té sek hez, tá jé koz ta tók hoz és más ha son ló prog ram ré szek hez, hogy a ren dez vény tel jes prog ram já nak írás be li is -
mer te tõ jé bõl meg ál la pít ha tó, hogy az em lí tett prog ram ré szek a ren dez vény (ren dez vény so ro zat) lé nye ges ré szét al kot -
ják, to váb bá a ze ne mû vek nyil vá nos elõ adá sa és az azt nem tar tal ma zó szak mai prog ram ré szek szer ve sen össze -
kapcsolódnak, a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 4%-a.

5.2. Ha a ren dez vény a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott nyil vá nos elõ adást is ma gá ban fog lal, a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az
áfát nem tar tal ma zó be vé tel 6%-a.

5.3. Ha ren dez vény után fi ze ten dõ jog díj leg alább 10 000 Ft és a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát
meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál la po -
dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi ze ti, 20% ked vez mény ben ré sze sül.

6. Mû ked ve lõ kul tu rá lis kö zös sé gek elõ adá sa

Mû ve lõ dé si in téz mény vagy ön kor mány zat ál tal tar tó san mû köd te tett mû ked ve lõ kul tu rá lis kö zös ség (dal- stb.) elõ -
adá sai után, amennyi ben az elõ adás a mû köd te tõ in téz mény ben tör té nik:

6.1. Be lé põ díj sze dé se ese tén az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 3%-át kell fi zet ni szer zõi jog díj ként.

6.2. Be lé põ díj nél kü li ren dez vény ese tén elõ adá son ként a 7.1. pont, il let ve a 7.2. pont sze rin ti szer zõi jog dí jat kell fi -
zet ni.

7. Be lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek

7.1. Be lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek (pl. kon cert, disz kó, bál egy fel lé põ vel, ki vé tel a 7.2.; 7.3 és 7.4. pont sze rin ti ren -
dez vé nyek) ese tén a kö zön ség szá má tól füg gõ en, hely szí nen ként és na pon ta az aláb bi össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

1–50 fõ ig 2 720 Ft

51–100 fõ ig 5 280 Ft

101–200 fõ ig 10 250 Ft

201–500 fõ ig 19 880 Ft

501–1000 fõ ig 37 760 Ft

1001–2000 fõ ig 67 970 Ft

2001–4000 fõ ig 115 530 Ft

4001–6000 fõ ig 138 640 Ft

6001–10 000 fõ ig 184 850 Ft

10 001–20 000 fõ ig 295 760 Ft

20 000 fõ fe lett min den meg kez dett 20 000 fõ után to váb bi 226 800 Ft

7.2. Fél vagy egész na pos be lé põ díj nél kü li ren dez vény, (pél dá ul kon cer tek több fel lé põ vel, ma já lis, sör-, bor fesz ti -
vál, bú csú, po li ti kai, tár sa dal mi cé lú ren dez vény) ese tén a kö zön ség szá má tól füg gõ en, hely szí nen ként és na pon ta az
aláb bi össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

1–500 fõ ig 23 860 Ft

501–1000 fõ ig 45 310 Ft

1001–2000 fõ ig 81 570 Ft

2001–4000 fõ ig 138 640 Ft

4001–6000 fõ ig 166 370 Ft

6001–10 000 fõ ig 221 820 Ft

10 000–20 000 fõ ig 354 910 Ft

20 000 fõ fe lett min den meg kez dett 20 000 fõ után to váb bi 272 160 Ft

442 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7. szám



7.3. Ön kor mány zat vagy az ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló, leg alább az ön kor mány zat mi nõ sí tett több sé gi be fo lyá -
sá val mû kö dõ köz hasz nú, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság ál tal ren de zett fél vagy egész na pos be lé põ díj nél kü li ren dez -
vény, pél dá ul kon cer tek több fel lé põ vel, ma já lis, sör-, bor fesz ti vál, te le pü lés nap, bú csú, po li ti kai, tár sa dal mi cé lú ren -
dez vény ese tén az aláb bi össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

 1–500 fõ ig  17 890 Ft

 501–1000 fõ ig  33 980 Ft

 1001–2000 fõ ig  61 170 Ft

 2001–4000 fõ ig 103 980 Ft

 4001–6000 fõ ig  124 780 Ft

 6001–10 000 fõ ig  166 360 Ft

 10 001–20 000 fõ ig  266 180 Ft

 20 000 fõ fe lett min den meg kez dett 20 000 fõ után to váb bi  204 120 Ft

7.4. Az 1990. évi IV. tör vény alap ján nyil ván tar tás ba vett egy há zak, val lá si kö zös sé gek, val lá si fe le ke ze tek ál tal, sa ját 
kö zös sé gi he lyi sé gük ben meg tar tott hang ver se nyek, mûsoros elõadások esetén

500 fõ ig 1 365 Ft

501–1000 fõ ig 2 795 Ft

1001–2000 fõ ig 5 420 Ft

2000 fõ fe lett min den meg kez dett 1000 fõ után to váb bi 1 405 Ft

na pi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. Nem jog díj kö te les az egy há zi ün nep sé ge ken, val lá si szer tar tá so kon (is ten tisz te le ten)
tör té nõ ze ne fel hasz ná lás, ha a sza bad fel hasz ná lás Szjt.-ben meg ha tá ro zott egyéb feltételei is fennállnak.

7.5. Mér sék lés

Ha ren dez vény után fi ze ten dõ jog díj leg alább 10 000 Ft és a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát meg elõ -
zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál la po dás ban
rög zí tett össze gû jog díj rész le tet megfizet, 20% kedvezményben részesül.

7.6. Mû sor köz lés

A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést ad ni a kö vet ke zõ tartalommal:

– a fel hasz nált mû cí me,

– a fel hasz nált mû el hang zá si ide je,

– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.

A mû sor köz lést a ren dez vényt (so ro zat ren dez vény ese tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer ve zõ
benyújtani.

8. Jó té kony cé lú ren dez vé nyek

8.1. Iro dal mi és ze ne mû vek al ka lom sze rû en ren de zett jó té kony cé lú ren dez vény (ilye nek kü lö nö sen azok a ren dez vé -
nyek, ame lye ket a ne ve lés, ok ta tás, egész ség ügy, szo ci á lis gon dos ko dás, bûn meg elõ zés tá mo ga tá sá ra szer vez nek) al kal -
má val tör té nõ nyil vá nos elõ adá sá nak en ge dé lye zé se fe jé ben az egyéb ként fi ze ten dõ szer zõi jog díj 1/3-át kell fi zet ni az
aláb bi fel té te lek együt tes fenn ál lá sa kor:

– a ren dez vényt a szer ve zõ olyan te vé keny sé gi kö ré ben szer ve zi, amely te vé keny sé gé vel el ért be vé te le után tár sa sá gi
adó fi ze té si kö te le zett ség nem terheli;

– an nak köz re mû kö dõi fel lép ti díj ban nem ré sze sül nek vagy fel lép ti dí ju kat tel jes egé szé ben a ren dez vényt meg elõ zõ -
en köz zé tett köz ér de kû célra ajánlják fel; és

– a szer ve zõ a ren dez vény bõl ere dõ tel jes be vé te lét (ide ért ve a köz re mû kö dõk eset le ge sen fel aján lott fel lép ti dí ját is)
a jó té kony cél meg va ló sí tá sá ra egy non pro fit szer ve zet nek ajánl ja fel és ténylegesen ki is fizeti.

Az ARTISJUS an nak iga zo lá sá ra, hogy az elõ adás jó té kony cé lú nak mi nõ sül, az aláb bi ira tok be csa to lá sát kéri:

– a jó té kony cél iga zo lá sá ra a szer ve zõ ré szé rõl a ren dez vény cél já nak is mer te té sét és an nak a non pro fit szer ve zet nek
a meg je lö lé sét, amely nek ré szé re a bevételt felajánlják;

– a szer ve zõ nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a ren dez vény be vé te le után tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett ség nem
terheli;

– az elõ adók kal kö tött meg ál la po dás egy pél dá nyát vagy az elõ adók nyi lat ko za tát, amely ben sze re pel a fel lép ti díj ról
való lemondás;

– an nak iga zo lá sát, hogy a ren dez vény szer ve zõ je a tel jes be vé te lét non pro fit szer ve zet nek át utal ta; valamint

– a be vé telt fel hasz ná ló non pro fit szer ve zet iga zo lá sát az át utalt összeg szám lá ján tör té nõ jóváírásáról.

Ha a ren dez vény nem mi nõ sít he tõ jó té kony cé lú nak vagy a ren dez vényt szer ve zõ szerv a kért ira to kat 3 na pon be lül
nem csa tol ja be, a ren dez vény után a je len jog díj köz le mény sze rint egyéb ként já ró jogdíjat meg kell fizetni.
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8.2. Mér sék lés
Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely ben

vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi ze ti, 20%
kedvezményben részesül.

9. Rá dió- és te le ví zió-mû so rok nyil vá nos elõ adá sa
Rá dió- vagy te le ví zió-mû so rok nyil vá nos elõ adás ke re té ben tör té nõ fel vé te le vagy köz ve tí té se ese tén az aláb bi ak sze -

rint kell a nyil vá nos elõ adá si jog dí jat fi zet ni:
9.1. Be lé põ díj nél kül:
9.1.1. Ami kor a mû sor fõ ként iro dal mi vagy ze ne mû vek bõl áll, a kö zön ség szá má tól füg gõ en, elõ adá son ként
1–50 fõ ig 8 220 Ft
51–100 fõ ig 16 360 Ft
101–500 fõ ig 24 530 Ft
501–1000 fõ ig 32 710 Ft
1000 fõ fe lett min den meg kez dett 1000 fõ után to váb bi 24 530 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
9.1.2. Azok ban az ese tek ben, ami kor iro dal mi vagy ze ne mû vek a mû sor ré szei, azon ban a mû sor nem csak iro dal mi

vagy ze ne mû vek bõl áll (hát tér ze ne) a kö zön ség szá má tól függõen, elõadásonként
1–50 fõ ig 4 030 Ft
51–100 fõ ig 8 220 Ft
101–500 fõ ig 12 250 Ft
501–1000 fõ ig 16 360 Ft
1000 fõ fe lett min den meg kez dett 1000 fõ után to váb bi 8 220 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. 
9.2. Be lé põ díj sze dé se ese tén:
9.2.1. Ami kor a mû sor fõ ként iro dal mi vagy ze ne mû vek bõl áll, az áfá val csök ken tett be vé tel 9%-át kell szer zõi jog díj -

ként fi zet ni, de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb mint a 9.1.1. pont ban meg ál la pí tott szerzõi jogdíj mértéke.
9.2.2. Azok ban az ese tek ben, ami kor iro dal mi vagy ze ne mû vek a mû sor ré szei, azon ban a mû sor nem csak iro dal mi

vagy ze ne mû vek bõl áll (hát tér ze ne), az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 7%-át kell szer zõi jog díj ként fi zet ni, de a fi ze ten dõ
szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb mint a 9.1.2. pont ban megállapított szerzõi jogdíj mértéke.

9.3. Mér sék lés
Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely ben

vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet megfizet, 20%
kedvezményben részesül.

10. Nyil vá nos csa lá di ese mé nyek
10.1. Az ön kor mány za tok ál tal ren de zett csa lá di ün nep sé gek (es kü võ, név adó stb.) ke re té ben fel hasz nált ze nei és iro -

dal mi mû vek után ese mé nyen ként 462 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni, füg get le nül at tól, hogy ezen ese mény(ek) után az
ön kor mány zat nak ke let ke zik-e be vé te le.

10.2. Ren dez vény szer ve zõk ál tal ren de zett csa lá di ün nep sé gek (szü le tés nap, el jegy zés, es kü võ, ke resz te lõ stb.) ke re -
té ben fel hasz nált ze nei és iro dal mi mû vek után a ren dez vény szer ve zõ jé nél ke let ke zett áfa nél kü li be vé tel 8%-át ese mé -
nyen ként leg alább 4000 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

10.3. Te me té sek (ra va ta lo zás, bú csúz ta tás, szó rás, sír hoz kí sé rés) so rán fel hasz nált ze nei és iro dal mi mû vek után te -
me té sen ként 2000 Ft szer zõi jogdíjat kell fizetni.

11. Já ru lé kos jel le gû ze ne fel hasz ná lás
11.1. A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá esõ bár mely ren dez vény so rán a fõ szol gál ta tás ként meg va ló su ló nyil vá nos

elõ adást meg elõ zõ en, an nak szü ne té ben vagy azt kö ve tõ en já ru lé kos jel le gû ze ne fel hasz ná lás után az elõ adás szer ve zõ je 
– e já ru lé kos fel hasz ná lás ra te kin tet tel – kö te les az egyéb ként a je len jog díj köz le mény alap ján fi ze ten dõ szer zõi jog díj
2%-ának meg fe le lõ mér té kû to váb bi szer zõi jog dí jat fizetni.

12. Ren del ke zé sek az ARTISJUS, MSZSZ–EJI és MAHASZ meg ál la po dás alap ján
12.1. Ha a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá esõ bár mely ren dez vény so rán a fõ szol gál ta tás ként meg va ló su ló nyil vá -

nos elõ adást meg elõ zõ en, an nak szü ne té ben vagy azt kö ve tõ en já ru lé kos jel leg gel ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel -
vé tel vagy ar ról ké szült má so lat bár mi lyen mó don tör té nõ köz vet len nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re ke rül sor, az elõ adás
szer ve zõ je kö te les a je len jog díj köz le mény alap ján fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon fe lül to váb bi, a je len jog díj köz le mény I.
fe je zet 11. pont ja sze rint fi ze ten dõ jog díj 25,5%-ának meg fe le lõ mér té kû, az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí -
tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it (MSZSZ–EJI, il let ve MAHASZ) meg il le tõ szom szé dos jo gi jog dí jat is megfizetni.

12.2. Ha a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá esõ ren dez vé nyen a fõ szol gál ta tás ként meg va ló su ló nyil vá nos elõ adás
alatt, ah hoz kap cso ló dó an ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé tel vagy ar ról ké szült má so lat köz vet len nyil vá nos ság -
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hoz köz ve tí té sé re ke rül sor (az elõ adás hoz hang fel vé telt is hasz nál nak), az elõ adás szer ve zõ je kö te les a je len jog díj köz -
le mény alap ján fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon fe lül to váb bi 25,5%, az elõ adó mû vé szek és hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog -
ke ze lõ szervezeteit (MSZSZ–EJI, illetve MAHASZ) megilletõ szomszédos jogi jogdíjat is megfizetni.

II. Fe je zet

Kö zös ren del ke zé sek

1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban a fel hasz ná ló a nyil vá nos elõ adás szer ve zõ je. A szer zõi jog dí jat a fel hasz -
ná ló kö te les fi zet ni. Ab ban az eset ben, ha a nyil vá nos elõ adás hoz kap cso ló dó an be vé tel ke let ke zik, a nyil vá nos elõ adás
szer ve zõ jé nek azt kell te kin te ni, akit a bár mi lyen for má ban sze dett be lé põ díj, va la mint a bár mely jog cí men a nyil vá nos
elõ adás sal össze füg gés ben be fo lyó egyéb be vé tel (tá mo ga tás, rek lám- és szpon zor be vé tel stb.) meg il let. Ha a nyil vá nos
elõ adást meg va ló sí tó ren dez vényt vagy an nak egy ré szét a szer ve zõ ál tal igény be vett har ma dik sze mély (szer ve zet)
szer ve zi, a ren dez vény szer ve zõ jé nek a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võt kell te kin te ni, amennyi ben a be -
vé tel a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võ nél ke let ke zik. Eb ben az eset ben a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) 
a szer ve zé sért (köz re mû kö dé sért) meg il le tõ (meg bí zá si vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.

2.1. Ha he lyi sé get, te rü le tet mû so ros elõ adás cél já ra hasz no sí tó szer ve zet vagy sze mély he lyi sé gé ben, te rü le tén úgy
ren dez nek mû so ros elõ adást, hogy ar ra a je len Jog díj köz le mény alap ján en ge délyt nem sze rez nek, il let ve a jog dí jat nem
fi ze tik meg (jog sér tõ fel hasz ná lás), a he lyi sé get, te rü le tet mû so ros elõ adás cél já ra hasz no sí tó szer ve zet vagy sze mély kö -
te les a mû so ros elõ adás szer ve zõ je ne vé nek és pon tos cí mé nek, va la mint a je len Jog díj köz le mény sze rin ti fi ze ten dõ jog -
díj össze gé nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada tok meg je lö lé sé vel az AR TIS JUS-nak ada tot szol gál tat ni. [Szjt. 94. §
(1) be kez dés d) pont ja és 94. § (4) és (6) be kez dés.] Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek az ARTISJUS fel szó lí tá sát kö -
ve tõ el mu lasz tá sa ese tén a pol gá ri tör vény könyv alap ján a jog díj jal meg egye zõ össze gû kár té rí tés fi ze té sé ért fe lel a he -
lyi ség gel, te rü let tel ren del kez ni jo go sult és mû so ros elõ adás meg tar tá sa cél já ból hasz no sí tó szervezet vagy személy.

2.2. Ha he lyi sé get, te rü le tet mû so ros elõ adás cél já ra hasz no sí tó szer ve zet vagy sze mély he lyi sé gé ben, te rü le tén úgy
ren dez nek mû so ros elõ adást, hogy ar ra a je len Jog díj köz le mény alap ján en ge délyt nem sze rez nek, il let ve a jog dí jat nem
fi ze tik meg (jog sér tõ fel hasz ná lás), az ARTISJUS a he lyi sé get, te rü le tet mû so ros elõ adás cél já ra hasz no sí tó szer ve zet tel
vagy sze méllyel szem ben az Szjt. 94. § (1) be kez dés b) pontja és 94. § (3) bekezdésében meghatározott igényeket
érvényesíti.

3. A fel hasz ná ló a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vek és iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sét és a már
meg kez dett fel hasz ná lás meg vál toz ta tá sát az Szjt. 25. § (4) be kez dé se alap ján írás ban elõ ze te sen kö te les az AR TIS -
JUS-nak be je len te ni.

4. Ha a ze ne- és iro dal mi mû vek nyil vá nos elõ adá sa kö ré ben a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás meg kez dé sé re vagy meg vál -
toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gé nek [Szjt. 25. § (4) be kez dés] nem tesz ele get, és az ARTISJUS csak az
el len õr zés so rán sze rez tu do mást a fel hasz ná lás ról, az Szjt. 25. § (6) be kez dé se alap ján a fel hasz ná ló – a kö zös jog ke ze lõ
szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i nek fe de zé sé re – költ ség áta lány fi ze té sé re kö te les, amely nek össze ge a fi ze ten dõ szer zõi
jog díj össze gé vel egye zik meg.

4.1. A fel hasz ná ló kö te les az elõ adá son el hang zott mû vek cí mét és szer zõ i nek át- vagy fel dol go zó i nak ne vét, va la mint 
az el hang zás idõ tar ta mát az elõ adást kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül írás ban, vagy az AR TIS JUS-hoz be je len tett elekt ro ni -
kus le vél cí mé rõl elekt ro ni kus le vél ben, il let ve az ARTISJUS ál tal e cél ból fenn tar tott on li ne fe lü le ten ke resz tül elekt ro -
ni kus úton kö zöl ni az AR TIS JUS-szal [a to váb bi ak ban: a jog díj fel osz tás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Szjt. 92. §
(5) bekezdés].

4.2. Az ARTISJUS a szer zõi jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té két, va la -
mint a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló ada to kat a helyszínen ellenõrizheti.

4.3. Amennyi ben a fel hasz ná ló a szer zõi jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get (4.1. pont), az ARTISJUS a szer zõi jog díj alap ját az Szjt. 25. § (4) be kez dé se sze rin ti hely szí ni el len õr zés ada -
tai, il let ve az egyéb ren del ke zés re ál ló ada tok (írott és elekt ro ni kus saj tó, egyéb mé dia, a hely színt ren del ke zés re bo csá tó
tá jé koz ta tá sa stb.) alap ján ál la pít ja meg. A hely szí ni el len õr zés so rán az ARTISJUS jo go sult be te kin te ni a fel hasz ná ló
azon ira ta i ba, pénz ügyi dokumentumaiba és elszámolásaiba, amelyek a jogdíj megállapításához kapcsolódnak.

4.4. Ha a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást ké se del me sen tel je sí ti és mu lasz tá sát az
ARTISJUS má so dik fel szó lí tá sát kö ve tõ en sem pó tol ja, az adat szol gál ta tás 4.1. pont ban meg ha tá ro zott ese dé kes sé gé tõl
szá mí tott ké se de lem ide jé re, leg fel jebb 120 nap ra ké se del mi köt bért kö te les fi zet ni. A köt bér mér té ke a ké se de lem min -
den nap já ra a fel hasz ná ló által fizetendõ szerzõi jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. 

4.5. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást hi á nyo san, vagy hi bá san tel je sí ti,
úgy az adat szol gál ta tás ha tár nap já tól a meg fe le lõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra hi bás tel je -
sí té si köt bért kö te les fi zet ni, amely nek mér té ke meg egye zik a 4.4. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.
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5. A sze mé lyes elõ adó-mû vé szi tel je sít ménnyel meg va ló su ló nyil vá nos elõ adás szer zõi jog dí ját az elõ adás tól szá mí -
tott 3 na pon be lül kell meg fi zet ni [Szjt. 25. § (5) be kez dés].

6. A jog dí jat kü lön-kü lön kell fi zet ni, ha olyan fel hasz ná lá sok va ló sul nak meg, ame lyek nem csak a je len jog díj köz le -
mény ha tá lya alá, ha nem a ven dég lá tó üz le tek re vo nat ko zó (a tárgy év ben al kal ma zan dó „V” je lû), il let ve az üz le tek és
egyéb ze ne fel hasz ná lók ál ta li nyil vá nos elõ adá sok ra vo nat ko zó (a tárgy év ben al kal ma zan dó „K” je lû) jog díj köz le mény
ha tá lya alá tar toz nak. Eb ben az eset ben a je len jog díj köz le mény és az V, il let ve K je lû jog díj köz le mény sze rin ti jog dí jat
is meg kell fi zet ni. Kü lön-kü lön kell a jog dí jat fi zet ni ak kor is, ha a ze ne fel hasz ná lá sok egy épü let ben vagy lég tér ben
történnek.

7. A je len kö zös jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS jo go sult a sa ját ne vé ben a fel hasz ná lók kal szem ben el jár ni, a 
fel hasz ná lá si en ge dé lye ket meg ad ni, a jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a fel hasz ná lók nak jog díj fi ze té -
si ér te sí tõt, il let ve szám lát ki bo csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés kö ré ben el jár ni. Az ARTISJUS 
a je len jog díj köz le mény alap ján a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te szi füg gõ vé. A fel hasz ná ló
az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt meg fi ze tett jog díj, il let ve
jog díj rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos mér té kû fel hasz ná lá si en ge délyt
sze rez. Rész let fi ze té si meg ál la po dás ese tén az utol só jog díj rész let meg fi ze té sé vel a szer ve zõ fel hasz ná lá si en ge dé lye a
fel hasz ná lás meg kez dé sé re vissza ha tó ha tállyal a meg fi ze tett szer zõi jog díj jal ará nyo san bõ vül, il let ve a meg tar tott nyil -
vá nos elõ adás hoz szük sé ges mértékûvé válik.

8.1. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be lé põ díj nak kell te kin te ni min den olyan fi ze tést, amely elõ fel té te le a je len
jog díj köz le mény ben fel so rolt ren dez vé nyen va ló rész vé tel nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado mány jegy, cso por tok
ré szé re szer ve zett ide gen for gal mi jel le gû ren dez vé nyek rész vé te li dí ja, meg hí vó, egyé ni azo no sí tó stb.).

8.2. A je len jog díj köz le mény I. fe je zet 1., 2., 3., 4., 5., 6.1., 8., 9.2. pont ja i nak al kal ma zá sá ban be vé te len az el adott je -
gyek bõl, bér le tek bõl szár ma zó be vé telt, va la mint a bár mi lyen for rás ból szár ma zó be fi ze tést és tá mo ga tást (pél dá ul
egyéb, be lé põ díj nak mi nõ sü lõ be vé telt, va la mint a bár mi lyen jog cí men be fo lyó rek lám- és szpon zor be vé telt), to váb bá
do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel nyúj tott szol gál ta tást kell ér te ni, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo -
lá si/könyv ve ze té si kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

8.3. Hoz zá kell szá mí ta ni a be vé tel hez a té rí tés men tes (tisz te let, szak mai stb.) je gyek ér té két is. Ilyen eset ben a szer zõi 
jog díj alap meg ál la pí tá sá hoz a ke res ke del mi for ga lom ban leg na gyobb da rab szám ban ér té ke sí tett jegy el len ér té két kell fi -
gye lem be ven ni. Ha a szer zõi jog díj szá mí tás alap ja tár gya az áfá nak, ab ban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel
értendõ.

8.4. A be vé tel bõl bi zony la tok alap ján le von ha tó:
– a ki emelt (VIP) kö zön ség ta gok ré szé re nyúj tott olyan szol gál ta tá sok ér té ke, ame lyet a be lé põ díj tar tal maz, de köz -

vet le nül nem füg ge nek össze a ze ne fel hasz ná lás sal (rek lám aján dék, in gye nes par ko lás, köz le ke dés). Nem so rol ha tó eb -
be a kör be a ven dég lá tó-szol gál ta tás, amelynek ellenértékét bevételnek kell tekinteni;

– a té rí tés men te sen át adott (szak mai, tisz te let stb.) je gyek el len ér té ké bõl az összes el adott jegy (da rab) leg fel jebb
5%-nak meg fe le lõ, a leg ala cso nyabb ér té kû jegy el len ér té ké nek fi gye lem be vé te lé vel szá mí tott rész, ha a szer ve zõ a té rí -
tés men tes je gye ket olyan sze mély nek vagy szer ve zet nek ad ja át, aki/amely szpon zo ri tá mo ga tást nyúj tott a ren dez vény -
hez. E tényt a szer ve zõ úgy iga zol hat ja, hogy teljes bizonyító erejû magánokiratban nyilatkozik

= a té rí tés men tes je gye ket át ve võ sze mély/szer ve zet pon tos nevérõl,
= az át adott je gyek szá má ról,
= ar ról, hogy a sze mély tõl/szer ve zet tõl szpon zo ri tá mo ga tást ka pott, és ar ról a ren dez vény be vé te lei kö zött a min den -

kor ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok nak megfelelõen beszámol.
9. A je len szer zõi jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a fel hasz ná lót il le ti meg,

aki nek az AR TIS JUS-szal szem ben egy hó nap nál ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és a fel hasz ná lás mér té ké re, il let -
ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó adat- (pél dá ul mû sor)köz lé si kö te le zett sé gé nek [Szjt. 92. §
(5) be kez dés] ha tár idõ ben ele get tett.

10.1. A fel hasz ná lók kal, il let ve a fel hasz ná lók kép vi se le té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg fe le -
lõ en kép vi se lõ or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i -
ben meg ha tá ro zott té te les vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel hasz ná lá si
szer zõ dést is köthet.

10.2. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés a jog díj köz le mény meg fe le lõ pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá -
sa mel lett is csak akkor köthetõ, ha

– az az zal érin tett fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás mér té ké -
re vo nat ko zó adat- (pél dá ul mû sor)köz lé si kö te le zett sé gé nek az Szjt. 92. § (5) be kez dés re figyelemmel eleget tett,

– az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és en nek
foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len tõs ré szé nek azo nos or szá -
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gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szerv ben va ló ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti szerv fel hasz ná lá si szer zõ -
dés kö té sé re irá nyu ló jog sza bály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolttá teszi.

10.3. Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az ARTISJUS az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, az az azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked -
vez mé nye ket biztosít [Szjt. 90. § (4) bekezdés].

10.4. Or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az
ér dek-kép vi se le ti szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) szer zõi jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy
az érin tett fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké -
re, il let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja, és/vagy a 
szerzõi jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

10.5. A jog díj köz le mény je len pont já nak al kal ma zá sá ban re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek nek az Eu ró pai Bi zott -
ság 2007. feb ru ár 1-jei 105/2007/EK ren de le té nek mel lék le té ben a NUTS2 ré gi ók ként meg ha tá ro zott ré gi ók szint jén
mû kö dõ re gi o ná lis érdek-képviseleti szervek minõsülnek.

11. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak mér té ke fi gye lem be ve szi, hogy a je len jog díj köz le mény ben
meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok so rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt meg tör té nik. Ha a fel hasz ná ló
bi zo nyít ja [Szjt. 92. § (3) be kez dés], hogy a fel hasz ná lás – fi gye lem mel az át dol go zott, fel dol go zott mû vek re is – ki zá ró -
lag olyan mû ve ket érint, ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, vagy ame lyek mind egyi ke a folk lór al ko tá sá -
nak mi nõ sül, il let ve hang fel vé te lek bár mely nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé vel [Szjt. 77. § (1) be kez dés] já ró nyil vá nos
elõ adás ese tén, ki zá ró lag olyan elõ adá so kat vagy hang fel vé te le ket érint, ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el -
telt, a fel hasz ná lás fe jé ben jog dí jat nem kell fizetni.

12. A je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dély nem ter jed ki a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és ze ne drá mai mû vek
vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra szánt
szép iro dal mi mû vek (pél dá ul re gé nyek) tel jes ter je de lem ben tör té nõ elõ adá sá ra [Szjt. 25. § (3) be kez dés].

13. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott nyil vá nos elõ adás ese tén a köz zé tett szer zõi jog díj mér -
té kek meg ál la pí tá sá nál al kal ma zott el vek és ará nyok fi gye lem be vé te lé vel az ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí tott
szer zõi jog díj fi ze ten dõ.

14. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfa össze gét nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vé nyes áfát
is tar tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

III. Fe je zet

A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog díj köz le mény 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ha tá lyos.1

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

1 Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek 
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak kor is,
ha az az idõ tar tam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye

az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára
az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának engedélyezése fejében,

valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok
nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról,

valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl (K 11)

A jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lók ál tal tör té nõ fel hasz ná lás te kin te té ben az ARTISJUS a szer zõi jog ról 
szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 16. § (1) be kez dé sé ben, 24. § (2) be kez dé sé ben, 25. § (1), (4),
(5), (6) be kez dé sé ben, 90. § (1) be kez dé sé ben, va la mint 92. § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, to váb bá a
77. §-ban fog lalt jo gok te kin te té ben a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel (MAHASZ) és a Mû vé sze ti Szak szer ve -
ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val (MSZSZ–EJI) egyet ér tés ben az iro dal mi és ze ne mû vek nem szín -
pa di nyil vá nos elõ adá sá nak, il let ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se fe jé ben, va la mint ke res ke del mi cél -
ból ki adott hang fel vé te lek vagy ar ról ké szült má so la tok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fi ze ten dõ aláb bi szer zõi és
szom szé dos jo gi jog dí ja kat (a to váb bi ak ban együtt: jog díj), va la mint a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it ál la pít ja meg:

I. Fe je zet

Üz le tek és egyéb ze ne fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ jog dí jak

1.1. Be vá sár ló köz pon tok ban, áru há zak ban, ke res ke del mi üz le tek ben, ál lan dó jel le gû ki ál lí tó- és áru be mu ta tó ter mek -
ben – me lyek mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott fõ (jel leg adó, el sõ he lyen meg je lölt) üz let kör áruk ér té ke sí té se –
gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta:

1–50 m2 2055 Ft/hó alap díj

51–200 m2 2055 Ft + az 50 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2055 Ft) 1,67%-a

201–500 m2 7203 Ft + a 200 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2055 Ft) 1,33%-a

501–2000 m2 15 402 Ft + az 500 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2055 Ft) 1%-a

2001–5000 m2 46 227 Ft + a 2000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2055 Ft) 0,87%-a

5001–10 000 m2 99 867 Ft + az 5000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2055 Ft) 0,74%-a

10 001–20 000 m2 175 917 Ft + a 10 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2055 Ft) 0,67%-a

20 000 m2 fe lett 313 617 Ft + a 20 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2055 Ft) 0,61%-a

Az ARTISJUS a %-ban meg ha tá ro zott 1 m2-re esõ jog díj-rész össze get két ti ze des jegy pon tos ság gal szá mít ja ki.
A fel hasz ná ló a tel jes alap te rü let re szá mí tott, a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lya i nak al kal ma zá sá val (az az 5 ti zed alatt le -

fe lé, 5 ti zed nél és 5 ti zed fö lött fel fe lé ke re kít ve) fo rint ra ke re kí tett szer zõi jog dí jat kö te les meg fi zet ni.

A be vá sár ló köz pon tok ban a kö zös te rü let hez kell szá mí ta ni a sé tá ló ut cák, fo lyo sók, mos dók alap te rü le tét, va la mint
azon üz le tek alap te rü le tét is, ame lyek a kö zös te rü let tel egy lég tér ben van nak, ha az itt em lí tett te rü le ten csak köz pon ti -
lag su gár zott gép ze ne-fel hasz ná lás van.

1.2. Szol gál ta tó üz le tek ben, me lyek mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott fõ (jel leg adó, el sõ he lyen meg je lölt) üz -
let kör szol gál ta tá sok nyúj tá sa (pél dá ul szép ség sza lon, szo lá ri um, koz me ti ka, fod rá szat stb.) – amennyi ben azok ne ve sít -
ve a díj sza bás ban egyéb he lyen nin cse nek meg ha tá roz va – gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta

1–50 m2 2723 Ft/hó alap díj

51–200 m2 2723 Ft + az 50 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2723 Ft) 1,61%-a

201–500 m2 9299 Ft + a 200 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2723 Ft) 1,43%-a

501–2000 m2 20 981 Ft + az 500 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2723 Ft) 0,95%-a

2001–5000 m2 59 786 Ft + a 2 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2723 Ft) 0,8%-a

5001–10 000 m2 125 126 Ft + az 5 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2723 Ft) 0,77%-a

10 001–20 000 m2 229 976 Ft + a 10 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2723 Ft) 0,64%-a

20 000 m2 fe lett 404 276 Ft + a 20 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj (2723 Ft) 0,54%-a

Az ARTISJUS a %-ban meg ha tá ro zott 1 m2-re esõ jog díj-rész össze get két ti ze des jegy pon tos ság gal szá mít ja ki. A fel -
hasz ná ló a tel jes alap te rü let re szá mí tott, a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lya i nak al kal ma zá sá val (az az 5 ti zed alatt le fe lé, 5 ti -
zed nél és 5 ti zed fö lött fel fe lé ke re kít ve) fo rint ra kerekített szerzõi jogdíjat köteles megfizetni.
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1.3. Ga rá zsok ban, mély ga rá zsok ban, par ko lók ban, par ko ló há zak ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet
15.1. pont) ese tén m2-en ként és ha von ta az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog díj 20%-át kell fi zet ni.

1.4. Mun ka he lye ken (pél dá ul üzem csar no kok ban, gyá rak ban, mû he lyek ben, iro dák ban, és egyéb, ki zá ró lag a mun ka -
vál la lók ál tal hasz nált he lyi sé gek ben) a mun kál ta tó ál ta li gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén m2-en ként
és ha von ta az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog díj 25%-át kell fi zet ni.

1.5. Spa és well ness-szol gál ta tá so kat (masszázs, pezs gõ für dõ, sza u na stb.) nyúj tó üz le tek ben, lé te sít mé nyek ben,
va la mint az ezek hez tar to zó öl tö zõk ben, mos dók ban, köz le ke dõ fo lyo só kon, pi he nõ- és vá ró he lyi sé gek ben tör té nõ
gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén a lé te sít mény ze ne fel hasz ná lás sal érin tett alap te rü le te alap ján az
1.2. pontban meghatározott szerzõi jogdíj 170%-át kell fizetni.

2. Üzem anyag töl tõ ál lo má so kon (a kül sõ, kút osz lo pok kö zöt ti te rü le ten) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet
15.1. pont) ese tén ha von ta 4683 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

3. Ügy fél vá rók ban, ügy fél szol gá la ti iro dák ban, va la mint egyéb nyil vá nos vá ró he lyi sé gek ben tör té nõ gép ze ne-fel -
hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az ügy fél vá ró alap te rü le té tõl füg gõ en az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha -
von ta:

1–20 m2 kö zött 2900 Ft
a 20 m2 fe let ti te rü let után m2-en ként to váb bi    18 Ft.
4.1. Egész ség ügyi in téz mény ben (pél dá ul ren de lõ in té zet, kór ház), va la mint egyéb egész ség ügyi szol gál ta tó nál (pél -

dá ul há zi or vos, szak or vos) a be te gek el lá tá sát és az eh hez kap cso ló dó vá ra ko zás cél ját szol gá ló he lyi sé gek ben, va la mint
a be te gek ál tal kö zö sen hasz nált egyéb he lyi sé gek ben (pél dá ul vá ró te rem, fo lyo só, öl tö zõ, ren de lõ, ke ze lõ szo ba, tár sal -
gó, hall) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

Egy épü let ese tén ha von ta és m2-en ként:
1–20 m2 kö zött 2900 Ft
a 20 m2 fe let ti te rü let után m2-en ként to váb bi    18 Ft, de leg fel jebb 7000 Ft szer zõi jog dí jat, to váb bá
ha a he lyi sé gek több szin ten he lyez ked nek el, ak kor a to váb bi (2., 3., 4. stb. szint,) szin tek után, azok alap te rü le té tõl

füg get le nül, szin ten ként 3000 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
Amennyi ben több épü let több szint jén is tör té nik gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont), ak kor a szin ten ként fi -

ze ten dõ szer zõi jog dí jat épü le ten ként kü lön-kü lön kell szá mí ta ni.
4.2. Fek võ be teg-el lá tást nyúj tó egész ség ügyi in téz mény ben a be te gek el he lye zé sét szol gá ló kór ter mek ben, be teg szo -

bák ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) [A) osz lop] és a rá dió- vagy te le ví zió szer ve ze tek mû so rá ban
su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don egy ide jû, 
vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té se ese tén [B) osz lop] a szo ba szám tól füg gõ en az aláb bi, A) és B) osz lop sze -
rin ti ha vi szer zõi jog dí jat kell együt te sen fi zet ni:

Betegszobák száma
A)

gépzene-felhasználás

B)

 egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

1–25 szo bá ig  7 000 Ft  237 Ft
26–50 szo bá ig 13 000 Ft  560 Ft

51–100 szo bá ig 23 000 Ft 1099 Ft
101–150 szo bá ig 30 000 Ft 2177 Ft
151 szo ba fe lett 36 000 Ft 3254 Ft

4.3. Ab ban az eset ben, ha az egész ség ügyi in téz mény, il let ve egyéb egész ség ügyi szol gál ta tó az adott he lyi ség(ek)ben 
ki zá ró lag vagy túl nyo mó részt a köz pon ti költ ség ve tés, il let ve az Egész ség biz to sí tá si Alap ter hé re fi nan szí ro zott egész -
ség ügyi szol gál ta tá so kat nyújt, az aláb bi jog dí ja kat kell fi zet ni:

4.3.1. A be te gek el lá tá sát és az eh hez kap cso ló dó vá ra ko zás cél ját szol gá ló he lyi sé gek ben, va la mint a be te gek ál tal
kö zö sen hasz nált egyéb he lyi sé gek ben (pél dá ul vá ró te rem, fo lyo só, öl tö zõ, ren de lõ, ke ze lõ szo ba, tár sal gó, hall) tör té nõ
gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

Egy épü let ese tén ha von ta és m2-en ként:
1–20 m2 kö zött 1200 Ft
a 20 m2 fe let ti te rü let után m2-en ként to váb bi 9 Ft, de leg fel jebb 3000 Ft szer zõi jog dí jat, to váb bá
ha a he lyi sé gek több szin ten he lyez ked nek el, ak kor a to váb bi (2., 3., 4. stb. szint,) szin tek után, azok  alap te rü le té tõl

füg get le nül, szin ten ként 1200 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
Amennyi ben több épü let több szint jén is tör té nik gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont), ak kor a szin ten ként fi -

ze ten dõ szer zõi jog dí jat épü le ten ként kü lön-kü lön kell szá mí ta ni.
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4.3.2. Fek võ be teg-el lá tást nyúj tó egész ség ügyi in téz mény ben a be te gek el he lye zé sét szol gá ló kór ter mek ben, be teg -
szo bák ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) [A) osz lop] és a rá dió- vagy te le ví zió szer ve ze tek mû -
sorában su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don
egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té se [B) osz lop] ese tén a szo ba szám tól füg gõ en az alábbi, A) és B)
oszlop szerinti havi szerzõi jogdíjat kell együttesen fizetni:

Betegszobák száma
A)

 gépzene-felhasználás

B) 

egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

1–25 szo bá ig  3 500 Ft  118 Ft

26–50 szo bá ig  6 500 Ft  280 Ft

51–100 szo bá ig 11 500 Ft   550 Ft

101–150 szo bá ig 15 000 Ft 1080 Ft

151 szo ba fe lett 18 000 Ft 1600 Ft

5.1. Köz te rü le ten, ál lan dó jel leg gel te le pí tett tech ni kai be ren de zé sek kel tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet
15.1. pont) ese tén, hang szó rón ként ha von ta 1800 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

5.2. Köz te rü le ten, ál lan dó jel leg gel te le pí tett tech ni kai be ren de zé sek kel tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet
15.1. pont) ese tén, amennyi ben a jog díj fi ze tõ ön kor mány zat vagy pol gár mes te ri hi va tal, hang szó rón ként ha von ta
1050 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

5.3. Köz te rü le ten, idõ sza kos jel leg gel te le pí tett tech ni kai be ren de zé sek kel tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet
15.1. pont) ese tén, na pon ta 2080 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

6. Egy vagy több na pos ren dez vény hez kap cso ló dó al kal mi áru sí tást vég zõ ke res ke del mi te vé keny ség so rán tör té nõ
gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta 1722 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

7.1. Gép jár mû vek rõl tör té nõ rek lám vagy pro pa gan da cé lú gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén ha von -
ta 2331 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

7.2. Gép jár mû vek rõl tör té nõ rek lám vagy pro pa gan da cé lú élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.2. pont) ese tén ha von ta 
4335 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

8.1. A vá sár, ki ál lí tás, áru be mu ta tó szer ve zõ je az aláb bi szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni:
8.1.1. Ren dez vé nyek ese tén (kon cert, disz kó, di vat be mu ta tó, show-mû sor, ze nés sport be mu ta tó) hely szí nen ként és

na pon ta
Bu da pes ten 55 335 Ft
vi dé ken a vá sár alap te rü le te alap ján 
5000 m2-ig 33 705 Ft
5000 m2 fe lett 41 685 Ft
8.1.2. Hát tér jel le gû gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta
Bu da pes ten hang szó rón ként és kép er nyõn ként 1 690Ft
vi dé ken a vá sár alap te rü le te alap ján 
3000 m2-ig 12 222 Ft
3001–5 000 m2-ig 20 065 Ft
5001–10 000 m2-ig 25 935 Ft
10 000 m2 fe lett min den meg kez dett 5000 m2 után to váb bi 6 016 Ft
8.2. A vá sá ron, ki ál lí tá son vagy áru be mu ta tón a ki ál lí tók nak, részt ve võk nek az ál ta luk a ki ál lí tás ra bér be vett te rü le ten 

az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:
8.2.1. Ren dez vé nyek (pél dá ul kon cert, disz kó, di vat be mu ta tó, sport be mu ta tó) után az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi -

zet ni na pon ta:
Bu da pes ten 16 170 Ft
Vi dé ken 10 006 Ft
8.2.2. Hát tér jel le gû gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni na pon ta:
Bu da pes ten 4 053 Ft
Vi dé ken 3 444 Ft
9.1.1. Film szín há zak ban a film nyil vá nos ve tí té se ese tén a film ben meg fil me sí tett ze ne mû fel hasz ná lá sá ért az áfát

nem tar tal ma zó jegy be vé tel 1,5%-ának meg fe le lõ mér té kû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
9.1.2. Film szín há zak ban a fõ film ve tí té sen kí vü li (pél dá ul hát tér, elõ ze tes, szü net) gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet

15.1. pont) ese tén elõ adá son ként 90 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

450 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7. szám



9.1.3. Film szín há zon kí vü li nyil vá nos ve tí tés vagy vi deo-elõ adás ese tén, ha az fõ szol gál ta tás ként te kint he tõ meg, a
film ben, au di o vi zu á lis mû ben meg fil me sí tett ze ne mû fel hasz ná lá sá ért az 9.1.1. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jat
kell fi zet ni. Ilyen elõ adás ese tén azon ban leg alább az aláb bi szer zõi jog dí jat kell meg fi zet ni elõ adá son ként:

1–100 fõ ig 895 Ft
101–500 fõ ig 1285 Ft
501–1000 fõ ig 1935 Ft
1000 fõ fe lett 6415 Ft
9.1.4. A film szín há zak ha von ta utó lag, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó 10. nap já ig az elõ adott fil mek cí mét és az elõ adá sok

szá mát tar tal ma zó mû sort kö te le sek be nyúj ta ni az AR TIS JUS-nak. A film szín ház a díj fi ze tés sel a fel hasz ná lá si en ge -
délyt ha von ta kö te les meg sze rez ni.

9.2. Szín há zak ban a szín pa di elõ adás cse lek mé nyén kí vül tör té nõ (pél dá ul hát tér, elõ ze tes, vagy az elõ adás szü ne té -
ben tör té nõ)

– gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén elõ adá son ként 2625 Ft
– ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.2. pont) ese tén elõ adá son ként 4200 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. 
9.3. Szín há zak ban, film szín há zak ban, mú ze u mok ban, könyv tá rak ban, mû vé sze ti, köz mû ve lõ dé si és egyéb, több -

funk ci ós kul tu rá lis in téz mé nyek ben vég zett köz pon ti hát tér ze ne jel le gû gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese -
tén négy zet mé te ren ként és ha von ta az 1.2. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog díj 25%-át kell fi zet ni.

9.4. Kon fe ren ci ák al kal má val tör té nõ hát tér jel le gû ze ne fel hasz ná lás ese tén
– gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta 4200 Ft
– ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.2. pont) ese tén na pon ta 4725 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. 
10.1. A tö meg köz le ke dés kö ré ben me net rend sze rint köz le ke dõ, sze mély szál lí tást vég zõ ví zi és szá raz föl di jár mû ve -

ken (pél dá ul ha jó, au tó busz, vo nat) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén jár mû ven ként ha von ta
1115 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

10.2. Nem tö meg köz le ke dés ke re té ben, nem me net rend sze rint köz le ke dõ (bér be adás cél já ra fenn tar tott vagy uta zás -
szer ve zés, uta zás köz ve tí tés, ide gen for gal mi szol gál ta tás so rán köz le ked te tett jár mû ve ken, ta xik ban (a 10.3. és 10.4.
pont sze rin ti jár mû vek ki vé te lé vel) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén a jár mû üzem ben tar tó já -
nak a jár mû fé rõ he lyé nek szá má tól füg gõ en az aláb bi szer zõi jog dí ja kat kell meg fi zet ni jár mû ven ként és havonta:

1–10 fõ ig 660 Ft
11–25 fõ ig 998 Ft
26–40 fõ ig 1335 Ft
41–55 fõ ig 1670 Ft
55 fõ fe lett 1995 Ft
10.3. Re pü lõ gé pen tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén a jár mû üzem ben tar tó já nak az aláb bi

szer zõi jog dí ja kat kell meg fi zet ni já ra ton ként:
– amennyi ben ze ne fel hasz ná lás csak a föl dön tör té nik 651 Ft
– amennyi ben ze ne fel hasz ná lás le ve gõ ben is tör té nik 2175 Ft
10.4. Olyan ví zi és szá raz föl di köz le ke dé si jár mû ve ken, ame lye ken ide gen for gal mi, szó ra koz ta tó vagy egyéb ke res -

ke del mi szol gál ta tást nyúj ta nak (pél dá ul nosz tal gia ha jó/vo nat; sé ta ha jó, vá ros né zõ já rat), az aláb bi szer zõi jog dí ja kat
kell fi zet ni já ra ton ként

a) hát tér jel le gû gép ze ne-fel hasz ná lás ese tén 1365 Ft
b) hát tér jel le gû élõ ze ne-fel hasz ná lás ese tén 2142 Ft
c) fõ mû sor szám (ren dez vény) ke re té ben tör té nõ  
 – gép ze ne-fel hasz ná lás (elõ adó mû vész fel lé pé se, ka ra o ke, tánc nél kü li dj.) ese tén 2660 Ft
 – élõ ze ne-fel hasz ná lás (elõ adó mû vész fel lé pé se) ese tén 3270 Ft
d) ze nés tán cos ren dez vény ke re té ben tör té nõ  
 – gép ze ne-fel hasz ná lás (disz kó) ese tén 6662 Ft
 – élõ ze ne-fel hasz ná lás (bál) ese tén 8195 Ft
10.5. Amennyi ben egy já ra ton több fé le ze ne fel hasz ná lás [10.4. a)–b)–c)–d)] is tör té nik, az en nek meg fe le lõ jog dí ja -

kat kü lön-kü lön kell meg fi zet ni.
10.6. A 10.4. pont ban meg ha tá ro zott ze ne fel hasz ná lá sok ese tén a jár mû be fo ga dó ké pes sé gét ala pul vé ve min den

meg kez dett 50 fõ után a két leg drá gább be lé põ díj nak meg fe le lõ össze get, kö te le zõ fo gyasz tá si díj ese tén pe dig szin tén a
jár mû be fo ga dó ké pes sé gét ala pul vé ve min den meg kez dett 50 fõ után egy kö te le zõ fo gyasz tá si díj nak meg fe le lõ össze gû 
szer zõi jog dí jat is meg kell fi zet ni já ra ton ként az egyéb ként fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon felül.
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11.1. Sport ese mé nyen tör té nõ hát tér jel le gû gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta, il let ve
amennyi ben a sport ese mény lá to ga tá sá ért na pon ta több al ka lom mal szed nek be lé põ dí jat, min den kü lön be lé põ díj sze dés
al kal má val

1–200 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 2 625 Ft
201–500 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 4 925 Ft
501–1000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 7 390 Ft
1001–5000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 13 850 Ft
5001–10 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 20 775 Ft
10 001–30 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 38 945 Ft
30 001–60 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 58 420 Ft
60 001–120 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 87 625 Ft
120 000 fõ be fo ga dó ké pes ség fe lett 131 435 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. 
Amennyi ben a sport ese mé nyen be lé põ dí jat nem szed nek, úgy ezen szer zõi jog dí ja kat na pon ta kell meg fi zet ni.
11.2. Amennyi ben a sport ese mény a nyil vá nos elõ adást szer ve zõk re vo nat ko zó kü lön (a tárgy év ben al kal ma zan dó

„Sz” je lû) jog díj köz le mény sze rin ti prog ra mot is tar tal maz (pl. kon cert, disz kó), ak kor a 11.1. pont sze rin ti jog dí jon fe lül
a tárgy év ben al kal ma zan dó „Sz” je lû jog díj köz le mény 7.1. pont ja sze rin ti szer zõi jog dí jat is meg kell fi zet ni.

12.1. Mû jég pá lyá kon, ter mé sze tes jég pá lyá kon tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén a be fo ga dó ké pes ség fi gye lem be vé te -
lé vel min den meg kez dett 50 fõ után na pon ta a két leg drá gább jegy árá nak meg fe le lõ szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
Amennyi ben a be lé põ dí jat na pon ta több al ka lom mal sze dik, a szer zõi jog dí jat al kal man ként kell fi zet ni.

12.2. Amennyi ben be lé põ dí jat nem szed nek, úgy leg fel jebb 100 fõ be fo ga dó ké pes ség ese tén na pon ta 700 Ft szer zõi
jog dí jat, 100 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség ese tén na pon ta 1000 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

13.1. Stran do kon, uszo dák ban, gyógy für dõk ben, kem pin gek ben tör té nõ köz pon ti gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet
15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta:

1000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 13 650 Ft
min den to váb bi meg kez dett 1000 fõ után to váb bi 8 085 Ft
13.2. Aqu a par kok ban, ví zi vi dám par kok ban és egyéb, emelt szin tû szol gál ta tást nyúj tó für dõ he lye ken tör té nõ köz -

pon ti gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta
1000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 21 105 Ft
min den to váb bi meg kez dett 1000 fõ után to váb bi 9 180 Ft
14.1. Ze nés cso por tos sport fog lal ko zá son (pél dá ul ae ro bic, kon di ci o ná ló tor na, egyéb) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás

(II. fe je zet 15.1. pont) után az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni he ten te:

Budapesten, megyeszékhelyen, 

megyei jogú városban
Egyéb településen

He ti 1–5 al ka lom  667 Ft  557 Ft

He ti 6–14 al ka lom 1890 Ft 1334 Ft

He ti 15–21 al ka lom 2835 Ft 1995 Ft

He ti 21 al ka lom fe lett fog lal ko zá son ként to váb bi 136 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.
14.2. Kon di ci o ná ló ter mek ben, va la mint az ezek hez tar to zó öl tö zõk ben, mos dók ban, köz le ke dõ fo lyo só kon, pi he nõ-

és vá ró he lyi sé gek ben tör té nõ hát tér jel le gû gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén a lé te sít mény ze ne fel -
hasz ná lás sal érin tett alap te rü le te alapján az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

Budapesten, megyeszékhelyen, 

megyei jogú városban
Egyéb településen

1–100 m2-ig  4 662 Ft   4 274 Ft

101–200 m2-ig  6 064 Ft   5 555 Ft

201–500 m2-ig  8 186 Ft   7 499 Ft

501–1000 m2-ig 13 524 Ft 12 773 Ft

1001–2000 m2-ig 22 313 Ft 20 416 Ft

2000 m2 fe lett 35 700 Ft 32 665 Ft

452 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7. szám



15.1. Uta zó vi dám par kok ban (mu tat vá nyo sok: kör hin ta, ha jó hin ta, cél lö völ de stb.) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén
vi dám par kon ként 25 515 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni éven te.

15.2. Ál lan dó vi dám par kok ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén hang fa lan ként és na pon ta 882 Ft szer zõi jog dí jat kell
fi zet ni.

15.3. Cir ku szok elõ adá sa i ban be mu ta tott, nem szín pad ra szánt ze ne mû vek fel hasz ná lá sá ért az áfát nem tar tal ma zó
jegy be vé tel 5%-át kell szer zõi jog díj ként fi zet ni.

16.1. Já ték ka szi nók ban gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta 2160 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
16.2. El sõ ka te gó ri á jú já ték ter mek ben gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta
1–50 m2-ig 1035 Ft
51–100 m2-ig 1150 Ft
101–200 m2-ig 1270 Ft
200 m2 fe lett 1395 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. 
16.3. Nye rõ gép nél kü li já ték ter mek ben (csak ügyes sé gi já té kok kal fel sze relt), va la mint bi li árd ter mek és bow ling pá -

lyák ese té ben tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén a 16.2. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog díj
50%-át kell fi zet ni.

16.4. A 16.1., 16.2. és 16.3. pont sze rin ti fel hasz ná lá si he lye ken tör té nõ ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet
15.2. pont), vagy fõ mû sor szám ként tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta 2 783 Ft szer zõi
jog dí jat kell fi zet ni.

16.5. Ha a 16.1., 16.2. és 16.3. pont sze rin ti fel hasz ná lá si he lye ken a ze ne fel hasz ná lás olyan esz köz al kal ma zá sá val
(pél dá ul ze ne gép, tánc gép) va ló sul meg, amely le he tõ vé te szi, hogy a kö zön ség tag ja egyé ni leg vá lassza ki a meg hall gat -
ni kí vánt ze ne mû vet, ak kor a 16.1., 16.2. és 16.3. pont ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí jak 10%-kal emel ked nek.

17. Ero ti kus szol gál ta tást, il let ve sze xu á lis és fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tást nyúj tó üz le tek ben (pél dá ul pe ep
show, masszázs sza lon) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta 1400 Ft szer zõi jog dí jat kell
fi zet ni.

18. Táv be szé lõ út ján meg va ló su ló, le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel nek nem mi nõ sü lõ [Szjt. 26. § (8) be kez dés, el sõ
mon dat] ze ne fel hasz ná lás után az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

18.1. Kap cso lá si, vá ra ko zá si idõ alatt meg va ló su ló ze ne fel hasz ná lás ese tén:
Ze ne fel hasz ná lást le he tõ vé te võ tech ni kai esz kö zön ként (pél dá ul köz pont, al köz pont) a tech ni kai esz közt üze mel te tõ:
1–20 vo na lig, ha von ta 2005 Ft
21–100 vo na lig, ha von ta 3014 Ft
ezt meg ha la dó an 50 vo na lan ként ha von ta to váb bi 1008 Ft

szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni.
18.2. Emelt dí jas táv köz lé si szol gál ta tás nyúj tá sa so rán meg va ló su ló ze ne fel hasz ná lás (ide nem ért ve a kü lön jog díj -

köz le mény ben meg ha tá ro zott, táv köz lé si szol gál ta tás ke re té ben meg va ló su ló le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té telt) ese té ben a 
szol gál ta tó:

1–20 vo na lig, ha von ta 2 615 Ft
21–50 vo na lig, ha von ta 9 062 Ft
51–100 vo na lig, ha von ta 18 115 Ft
ezt meg ha la dó an 50 vo na lan ként ha von ta to váb bi 5 040 Ft

szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni.
A je len pont al kal ma zá sa so rán vo nal nak kell te kin te ni a hí vó fél ál tal ön ál ló kap cso lá si szám mal hív ha tó fõ vo na lat,

va la mint az ön ál ló kap cso lá si szám mal ren del ke zõ mel lék ál lo mást is. A vo na lak szá mát az egy ide jû leg le foly tat ha tó be -
szél ge té sek szá ma ha tá roz za meg.

19. Ren del ke zés az ARTISJUS, MSZSZ–EJI és MAHASZ meg ál la po dás alap ján
Az 1–18. pon tok ban meg ha tá ro zott gép ze ne-fel hasz ná lá sok (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén [ide nem ért ve a 9.1.1.

és 9.1.3. pon tok sze rin ti gép ze ne-fel hasz ná lást és a 4.2. B) osz lop, 4.3.2. B) osz lop sze rin ti fel hasz ná lást] az ott meg ál la -
pí tott szer zõi jog dí jak mel lett to váb bi 25,5%, az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze -
te it (MSZSZ–EJI, il let ve MAHASZ) il le tõ szom szé dos jo gi jog dí jat is meg kell fi zet ni ak kor, ha ke res ke del mi cél ból ki -
adott hang fel vé tel vagy ar ról ké szült má so lat bár mi lyen mó don tör té nõ köz vet len és köz ve tett nyil vá nos ság hoz köz ve tí -
té sé re al kal mas tech ni kai esz köz (bár mi lyen be ren de zés) áll ren del ke zés re a ze ne szol gál ta tás hoz. A je len pont nem al -
kal maz ha tó a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó élõ ze ne-fel hasz ná lá sok esetén.

20. A 4.2., 4.3.2. pon tok B) osz lo pa i ban fog lalt jog dí jak az Szjt. 28. § (4) be kez dé se sze rin ti szer zõi és szom szé dos
jo gi jo go sul tak nak já ró jog dí ja kat tar tal maz zák.
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II. Fe je zet

Kö zös ren del ke zé sek

1.1. A je len kö zös jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS jo go sult a sa ját ne vé ben a fel hasz ná lók kal szem ben el jár -
ni, a fel hasz ná lá si en ge dé lye ket meg ad ni, a jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a fel hasz ná lók nak jog díj fi -
ze té si ér te sí tõt, il let ve szám lát ki bo csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés kö ré ben el jár ni. Az
ARTISJUS a je len jog díj köz le mény alap ján és kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te szi
füg gõ vé. A fel hasz ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt
meg fi ze tett jog díj, il let ve jog díj rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos mér té kû
fel hasz ná lá si engedélyt szerez.

1.2. A díj fi ze tés sel leg alább ne gyed éves idõ szak ra – en nél rö vi debb vagy idény jel le gû üze mel te tés ese tén pe dig az
üze mel te tés tel jes idõ tar ta má ra – elõ ze te sen kell jo got sze rez ni a fel hasz ná lás ra, az az elõ ze te sen kell meg fi zet ni a jog dí -
jat. [Szjt. 25. § (5) be kez dés].

2.1. A je len jog díj köz le mény I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ze ne fel hasz ná lá sok ese tén az üz let mû kö dé si en ge dé lyé -
ben vagy tar tal mi lag en nek meg fe le lõ köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott üze mel te tõ mi nõ sül fel hasz ná ló nak.
A jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les fi zet ni. A jog díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás ról a 2.2. pont ren del ke zik.

2.2. Ha ese ti ren dez vény szer ve zé se so rán a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná ló és olyan sze mély, akit a je len pont 
sze rint az ese ti ren dez vény szer ve zõ jé nek kell te kin te ni, úgy ál la pod nak meg, hogy a je len jog díj köz le mény sze rin ti jog -
dí jat e sze mély fi ze ti meg az ARTISJUS a fel hasz ná ló és az em lí tett sze mély ilyen meg ál la po dá sá hoz, mint tar to zás át vál -
la lás hoz jo go sult ként hoz zá já rul hat [Ptk. 332. §]. Az ese ti ren dez vény szer ve zõ jé nek a je len pont szem pont já ból azt kell
te kin te ni, akit a bár mi lyen for má ban sze dett be lé põ díj, va la mint a bár mely jog cí men a nyil vá nos elõ adás sal össze füg gés -
ben be fo lyó egyéb be vé tel (rek lám- és szpon zor be vé tel, il let ve tá mo ga tás stb.) meg il let. Ha a nyil vá nos elõ adást meg va -
ló sí tó ren dez vényt vagy an nak egy ré szét a szer ve zõ ál tal igény be vett har ma dik sze mély (szer ve zet) szer ve zi, a ren dez -
vény szer ve zõ jé nek a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võt kell te kin te ni, amennyi ben a be vé tel a har ma dik
sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võ nél ke let ke zik. Eb ben az eset ben a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) a szer ve zé sért
(köz re mû kö dé sért) meg il le tõ (meg bí zá si vagy egyéb) díj nem mi nõ sül be vé tel nek.

3.1. je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be vé te len a je gyek, bér le tek el adá sá ból szár ma zó be vé telt, va la mint a bár -
mi lyen for rás ból szár ma zó be fi ze tést (pél dá ul egyéb, be lé põ díj nak mi nõ sü lõ be vé telt, va la mint a bár mi lyen jog cí men
be fo lyó rek lám- és szpon zor be vé telt, il let ve tá mo ga tást stb.), to váb bá do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel
nyúj tott szol gál ta tást kell ér te ni, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor
ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed.

3.2. Hoz zá kell szá mí ta ni a be vé tel hez a té rí tés men tes (tisz te let, szak mai stb.) je gyek ér té két is. Ilyen eset ben a jog díj -
alap meg ál la pí tá sá hoz a ke res ke del mi for ga lom ban leg na gyobb da rab szám ban ér té ke sí tett jegy el len ér té két kell fi gye -
lem be ven ni.

3.3. Ha a jog díj szá mí tás alap ja tár gya az áfá nak, ab ban az eset ben be vé tel alatt az áfa nél kü li be vé tel ér ten dõ.
Amennyi ben a szer zõi jog díj meg ha tá ro zá sa kor be lé põ dí jat kell fi gye lem be ven ni, ak kor a szá mí tás alap ja a be lé põ díj
áfa nél kü li össze ge.

3.4. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be lé põ díj nak kell te kin te ni min den olyan fi ze tés áfát nem tar tal ma zó össze gét,
amely elõ fel té te le a mû so ros elõ adá son vagy tánc mu lat sá gon va ló rész vé tel nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado mány jegy,
cso por tok ré szé re szer ve zett ide gen for gal mi jel le gû ren dez vé nyek rész vé te li dí ja, meg hí vó, egyé ni azo no sí tó stb.).

4. A fel hasz ná ló a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vek és iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sét és a már
meg kez dett fel hasz ná lás meg vál toz ta tá sát az Szjt. 25. § (4) be kez dé se alap ján írás ban elõ ze te sen kö te les az AR TIS -
JUS-nak be je len te ni.

5.1. Ha a ze ne- és iro dal mi mû vek nyil vá nos elõ adá sa kö ré ben a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás meg kez dé sé re vagy meg -
vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gé nek [Szjt. 25. § (4) be kez dés] nem tesz ele get és az ARTISJUS csak
az el len õr zés so rán sze rez tu do mást a fel hasz ná lás ról, az Szjt. 25. § (6) be kez dé se alap ján a fel hasz ná ló – a kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i nek fe de zé sé re – költ ség áta lány fi ze té sé re kö te les, amely nek össze ge a fi ze ten dõ
szer zõi jog díj össze gé vel egye zik meg.

5.2. Ha a fel hasz ná ló az Szjt. 25. § (4) be kez dé se alap ján a fel hasz ná lás meg szün te té sét az 5.1. pont sze rin ti el len õr zés
nap ját kö ve tõ en, az el len õr zés nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év ben, il let ve ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta mú vagy
idény jel le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés tar ta mán be lül je len ti be, a jog dí jat és a költ ség áta lányt a be je len tés 5.3.
pont sze rin ti ha tá lyos sá vá lá sá nak nap já ig kell fi zet ni.
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5.3. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná lá sért a dí jat leg alább ne gyed éves idõ szak ra kell fi zet ni, a be je len tés ha tá lya
leg ko ráb ban a be je len tés nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év utol só nap já ra szól hat. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná -
lá sért a dí jat az üze mel te tés tel jes, ne gyed év nél rö vi debb, il let ve egyéb eset ben ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta má ra kell
fi zet ni, a be je len tés ha tá lya az üze mel te tés idõ tar ta má nak utol só nap já ra szól hat. A be je len tés ha tá lyos sá vá lá sá ról szó ló
ren del ke zé se ket nem kell al kal maz ni, ha a fel hasz ná lás meg szün te té sé nek az oka a fel hasz ná ló ze ne fel hasz ná lás sal já ró
üz le ti te vé keny sé gé nek meg szün te té se (szü ne te lé se).

5.4. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get, az ARTISJUS a jog díj alap ját az Szjt. 25. § (4) be kez dé se sze rin ti hely szí ni el len õr zés ada tai, il let ve az egyéb ren del -
ke zés re ál ló ada tok (pél dá ul írott és elekt ro ni kus saj tó, egyéb mé dia, a hely színt ren del ke zés re bo csáj tó tá jé koz ta tá sa
stb.) alap ján ál la pít ja meg. A hely szí ni el len õr zés so rán az ARTISJUS be te kint het a fel hasz ná ló bir to ká ban lé võ azon ok -
ira tok ba (ide ért ve a fel hasz ná ló pénz ügyi do ku men tu ma it és el szá mo lá sa it), ame lyek olyan pénz ügyi, il let ve ke res ke del -
mi ada to kat tar tal maz nak, ame lyek a jog díj meg ál la pí tá sá hoz vagy a jog díj mér té ké nek el len õr zé sé hez szük sé ge sek.

6.1. Ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó-mû vé szi tel je sít ménnyel meg va ló su ló nyil vá nos elõ adá sa (élõ ze nei fel hasz ná lás)
ese tén a fel hasz ná ló kö te les a fel hasz nált mû vek cí mét, szer zõ jét, az el hang zás idõ tar ta mát és az el hang zá si gya ko ri sá gát
az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett ûr la pon vagy az ARTISJUS ál tal e cél ból fenn tar tott on li ne fe lü le ten ke resz tül elekt -
ro ni kus úton kö zöl ni [a to váb bi ak ban: a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tás, Szjt. 92. § (5) be kez dés].

6.2. Ha a 6.1. pont ban meg je lölt fel hasz ná lás rend sze re sen is mét lõ dik, ak kor a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul
szol gá ló adat szol gál ta tást a fel hasz ná lás sal érin tett ne gye dé vet kö ve tõ hó 15. nap já ig, ha pe dig a fel hasz ná lás (üze mel te -
tés) tar ta ma egy ne gyed év nél rö vi debb vagy idény jel le gû, a fel hasz ná lás (üze mel te tés) idõ tar ta mát kö ve tõ 15 na pon be -
lül kö te les tel je sí te ni. Ha a fel hasz ná lás ese ti, il let ve adott idõ sza kon be lül nem rend sze re sen is mét lõ dik, ak kor a fel hasz -
ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást a fel hasz ná lást kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül kö te les tel je sí te ni.

6.3. Ha a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást ké se del me sen tel je sí ti és mu lasz tá sát az
ARTISJUS má so dik fel szó lí tá sát kö ve tõ en sem pó tol ja, az adat szol gál ta tás 6.2. pont ban meg ha tá ro zott ese dé kes sé gé tõl
szá mí tott ké se de lem ide jé re, leg fel jebb 120 nap ra ké se del mi köt bért kö te les fi zet ni. A köt bér mér té ke a ké se de lem min -
den nap já ra a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj 0,5%-a, de leg alább egy nap ra 500 Ft.

6.4. Amennyi ben a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást rend sze re sen is mét lõ dõ fel hasz ná lás után kell
tel je sí te ni, a köt bér alap ja a fel hasz ná ló ál tal az adott ne gyed év re, ha pe dig a fel hasz ná lás (üze mel te tés) tar ta ma egy ne -
gyed év nél rö vi debb vagy idény jel le gû, a fel hasz ná lás idõ tar ta má ra fi ze ten dõ szer zõi jog díj.

6.5. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást hi á nyo san, vagy hi bá san tel je sí ti,
úgy az adat szol gál ta tás ha tár nap já tól a meg fe le lõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra hi bás tel je -
sí té si köt bért kö te les fi zet ni, amely nek mér té ke meg egye zik a 6.3. pont ban meg ha tá ro zott ké se del mi köt bér mér té ké vel.

7.1. A jog dí jat kü lön-kü lön kell fi zet ni, ha olyan fel hasz ná lá sok va ló sul nak meg, ame lyek nem csak a je len jog díj köz -
le mény ha tá lya alá, ha nem a ven dég lá tó üz le tek re vo nat ko zó (a tárgy év ben al kal ma zan dó „V” je lû), il let ve a nyil vá nos
elõ adást szer ve zõk re vo nat ko zó (a tárgy év ben al kal ma zan dó „Sz” je lû) jog díj köz le mény ha tá lya alá tar toz nak. Eb ben az
eset ben a je len jog díj köz le mény és az Sz, il let ve V je lû jog díj köz le mény sze rin ti jog dí jat is meg kell fi zet ni. Kü lön-kü lön 
kell a jog dí jat fi zet ni ak kor is, ha a ze ne fel hasz ná lá sok egy épü let ben vagy lég tér ben tör tén nek, és ak kor is, ha a ze ne -
szol gál ta tás ugyan azon mû sza ki esz köz zel köz pon ti lag tör té nik.

7.2. Ha va la mely üz let ben, vagy fel hasz ná lá si hely szí nen több ér té ke sí tõ he lyen is meg va ló sul a jog díj köz le mény ben
rög zí tett azo nos fel hasz ná lá si mód, és kü lön-kü lön szol gál tat nak ze nét, he lyen ként kü lön-kü lön kell a meg fe le lõ szer zõi
jog dí jat meg fi zet ni, ak kor is, ha a ze ne szol gál ta tás ugyan azon mû sza ki esz köz zel tör té nik.

7.3. Ha va la mely fel hasz ná ló nál a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó több fé le ze ne fel hasz ná lás [pl. élõ ze ne,
mû sza ki esz kö zök kel szol gál ta tott ze ne (gép ze ne), disz kó stb.] is meg va ló sul, a meg fe le lõ szer zõi jog dí jat min den fel -
hasz ná lá sért kü lön-kü lön kell fi zet ni az I. fe je zet ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

8.1.1. A fel hasz ná lók kal, a fel hasz ná lók kép vi se le té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg fe le lõ en
kép vi se lõ or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel, il let ve a 8.4. pont sze rin ti há ló zat tag já val, a há ló -
zat ban részt ve võ összes fel hasz ná ló ra ki ter je dõ en a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott té te les
vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel hasz ná lá si szer zõ dést is köt het.

8.1.2. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha
a) az az zal érin tett fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és be je len té si (4. pont)

[Szjt. 25. § (4) be kez dés], il let ve a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó adat- (pél dá ul mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek
(6. pont) [Szjt. 92. § (5) be kez dés] ele get tett;

b) az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és
en nek foly tán a fel hasz ná ló, il let ve fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók
je len tõs ré szé nek azo nos or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szerv ben va ló ön kén tes tag sá ga és az
ér dekkép vi se le ti szerv fel hasz ná lá si szer zõ dés kö té sé re irá nyu ló jog sza bály- és alap sza bály sze rû fel ha tal ma zá sa ezt
le he tõ vé és in do kolt tá teszi.
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8.2. Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az ARTISJUS az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, az az azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked -
vez mé nye ket biz to sít. [Szjt. 90. § (4) be kez dés].

8.3.1. Or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az
ér dek-kép vi se le ti szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin -
tett fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re, il let ve a fel -
hasz nált mû vek re (szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja,
és/vagy a jog díj fi ze té si kö te le zett sé get egész ben vagy rész ben át vál lal ja.

8.3.2. A jog díj köz le mény je len pont já nak al kal ma zá sá ban re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek nek az Eu ró pai Bi zott -
ság 2007. feb ru ár 1-jei 105/2007/EK ren de le té nek mel lék le té ben a NUTS2 ré gi ók ként meg ha tá ro zott ré gi ók szint jén
mû kö dõ re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek mi nõ sül nek.

8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dést 
köt het áruk ér té ke sí té sé vel, il let ve szol gál ta tá sok nyúj tá sá val egy sé ge sí tett el vek sze rint mû kö dõ há ló zat (pél dá ul fran -
chi se) azon tag já val (pél dá ul fran chi se adó), amely

– szer zõ dés ben a há ló zat tag ja i nak (fel hasz ná lók nak) jog díj fi ze té si kö te le zett sé gét át vál lal ja; vagy

– a há ló zat tag ja i nak (fel hasz ná lók nak) jog díj fi ze té si kö te le zett sé gé re meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt; és/vagy

– a há ló zat tag jai (fel hasz ná lók) ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, il let ve a fel hasz ná lás 
mér té ké re, a fel hasz nált mû vek re (szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak
to váb bít ja.

8.4.2. Ab ban az eset ben, ha a há ló zat szer zõ dést kö tõ tag ja a há ló zat töb bi tag já nak (fel hasz ná lók nak) a jog díj fi ze -
té si kö te le zett sé gét nem vál lal ja át, a há ló zat tag jai (fel hasz ná lók) kö zül a szer zõ dés ál tal biz to sí tott áta lány jog díj-fi -
ze té si le he tõ ség gel csak a há ló zat nak azon tag ja (fel hasz ná ló) él het, amely ön ál ló an meg fe lel a 8.1.2. a) pont ban fog -
lalt fel té tel nek.

8.4.3. Az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg köt he tõ ab ban az eset ben is, ha a há ló zat egyes tag jai egy más fe lett
be fo lyás sal ren del kez nek, il let ve egy más be fo lyá sa alatt áll nak, il let ve az ilyen be fo lyás hi á nyá ban is, ha a há ló zat egy -
sé ges el vek sze rin ti mû kö dé sét a ta gok kö zöt ti szer zõ dés ha tá roz za meg.

9. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a fel hasz ná lót il le ti meg, aki nek az
AR TIS JUS-szal szem ben egy hó nap nál ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és be je len té si (4. pont) [Szjt. 25. § (4) be -
kez dés], il let ve a fel hasz ná lás mér té ké re, il let ve a fel hasz nált mû vek re (szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó
adat- (pél dá ul mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek (6. pont) [Szjt. 92. § (5) be kez dés] ha tár idõ ben ele get tett.

10. Az ARTISJUS a szer zõi jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té -
két a hely szí nen el len õriz he ti. [Szjt. 25. § (4) be kez dés]

11.1. A ze ne fel hasz ná lást vég zõ üz le tek, fel hasz ná lá si hely szí nek jog díj fi ze tés szem pont já ból tör té nõ be so ro lá sát a
ze ne-, il let ve iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sa mér té ké nek, va la mint an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy a fel hasz ná lás mi -
lyen mér ték ben szol gál ja jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját [Szjt. 38. § (2) be kez dés], az ARTISJUS ha tá -
roz za meg.

11.2. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott, de a jog díj köz le mény al kal ma zá si kö ré be tar to zó
fel hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett jog díj mér té kek meg ál la pí tá sá nál al kal ma zott el vek és ará nyok fi gye lem be vé te lé vel az
ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí tott jog díj fi ze ten dõ.

12. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak mér té ke fi gye lem be ve szi, a je len jog díj köz le mény ben meg -
ha tá ro zott fel hasz ná lá sok so rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt meg tör té nik. Ha a fel hasz ná ló bi -
zonyítja [Szjt. 92. § (3) be kez dés], hogy a fel hasz ná lás – fi gye lem mel az át- és fel dol go zott mû vek re is – ki zá ró lag olyan
mû ve ket érint, ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, vagy ame lyek mind egyi ke a folk lór al ko tá sá nak mi nõ -
sül, il let ve hang fel vé te lek bár mely nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé vel [Szjt. 77. § (1) be kez dés] já ró nyil vá nos elõ adás ese -
tén ki zá ró lag olyan elõ adá so kat vagy hang fel vé te le ket érint, ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, a fel hasz -
ná lás fe jé ben jog dí jat nem kell fi zet ni.

13. A je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lye zés nem ter jed ki a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és ze ne drá mai mû -
vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra
szánt szép iro dal mi mû vek (pél dá ul re gé nyek) tel jes ter je de lem ben tör té nõ elõ adá sá ra. [Szjt. 25. § (3) be kez dés]

14. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfa össze gét nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vé nyes áfát
is tar tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

15.1. A je len jog díj köz le mény ér tel mé ben gép ze ne-fel hasz ná lás a ze ne mû ér zé kel he tõ vé té te le bár mi lyen mû sza ki
esz köz zel vagy mód szer rel [Szjt. 24. § (2) be kez dés b) pont]. Gép ze ne-fel hasz ná lás töb bek kö zött:
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– rá dió, te le ví zió mû so rá nak le ját szá sa (hang szó ró val tör té nõ meg szó lal ta tá sa, il let ve kép er nyõn va ló meg je le ní té se)
rá dió ké szü lék, te le ví zió ké szü lék vagy egyéb er re al kal mas ké szü lék út ján;

– a ze ne mû – ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón vagy bár mi lyen for má tu mú di gi tá lis fájl ként ren del ke zés re ál ló – pél dá -
nyá nak le ját szá sa mag nó, le mez ját szó, mu sic-cen ter, vi deo le ját szó, CD-, CD-ROM-, kép le mez-, DVD-le ját szó, mp3 le -
ját szó, egyéb hor doz ha tó ze ne le ját szó ké szü lék, szá mí tó gép, ze ne gép, szá mí tó gép ala pú ze ne gép vagy egyéb er re al kal -
mas ké szü lék út ján; va la mint

– bár mi lyen mó don, ide ért ve bár mi lyen szá mí tó gé pes há ló zat út ján kö zön ség hez köz ve tí tett ze ne mû le ját szá sa szá mí -
tó gép pel vagy egyéb er re al kal mas tech ni kai esz köz zel.

15.2. Je len jog díj köz le mény ér tel mé ben élõ ze ne-fel hasz ná lás a ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó-mû vé szi tel je sít -
ménnyel meg va ló su ló nyil vá nos elõ adá sa. [Szjt. 24. § (2) be kez dés a) pont]

III. Fe je zet

A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog díj köz le mény 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ha tá lyos.1

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

1 Az  Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za. En -
nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak kor 
is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben lejárt.

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye

 a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára
az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának engedélyezése fejében,

valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok
nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról, 

valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl (V 11)

A jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lók ál tal tör té nõ fel hasz ná lás te kin te té ben az ARTISJUS
– a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 16. § (1) be kez dé sé ben, 24. § (2) be kez dé sé -

ben, 25. § (1), (4), (5), (6) be kez dé sé ben, to váb bá és a 90. § (1) be kez dé sé ben, va la mint a 92. § (5) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek alap ján, to váb bá a 77. §-ban fog lalt jo gok te kin te té ben a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel
(MAHASZ) és a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val (MSZSZ–EJI) egyet ér tés -
ben az iro dal mi és ze ne mû vek nem szín pa di nyil vá nos elõ adá sá nak, il let ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek en ge dé lye -
zé se fe jé ben, va la mint ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé te lek vagy ar ról készült másolatok nyilvánossághoz
közvetítéséért fizetendõ alábbi szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakat, valamint

– a II. fe je zet 1. c), 1. f), 1. i), 1. l), 1. m) és 5. pont ja i nál a 28. § (2) és (3) be kez dé sé ben fog lalt jog te kin te té ben a szer -
zõk, to váb bá az Szjt. 77. § (2) be kez dés má so dik mon da ta alap ján az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók ja vá ra
a Film jus, Film szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le té vel, a HUNGART Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös Jog ke ze lõ 
Tár sa sá ga Egye sü let tel, a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel (MAHASZ), va la mint a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek 
Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val (MSZSZ–EJI) egyet ér tés ben a rá dió- vagy te le ví zió szer ve zet, il let ve a
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sa ját mû sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként köz ve tí tõ mû so rá ban su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek,
elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don – az ere de ti hez ké pest más szer ve zet köz be ik -
ta tá sá val – a nyil vá nos ság hoz tör té nõ egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té se (má sod la gos nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí tés) en ge dé lye zé sé nek feltételeit és az ennek fejében fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakat (a
továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fe je zet

Ven dég lá tó üz le tek ze ne fel hasz ná lá sa

1. Ven dég lá tó üz le tek ben (ki vé ve a 2., 3., 4., és 13. pont ban meg ha tá ro zott ven dég lá tó üz le te ket) tör té nõ gép ze ne-fel -
hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jogdíjat kell fizetni:

1. a) Bu da pest, va la mint gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lés naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 20 óráig nyitva

I. ka te gó ria: 1727 1444 1176 938

A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, va la -
mint ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká -
vé ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz -
let, ame lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz -
le te i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame -
lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek
szín vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 1123 844 668 528

A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, va la mint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz -
let, ame lyek a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i -
vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de
nem éri el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 869 659 517 418

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., il let ve az
V. ka te gó ri á ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát.

IV. ka te gó ria: 679 528 433 334

Ital bolt, kocs ma, sön tés, bü fé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 441 351 282 238

Cuk rász da, fagy lal to zó sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül, me lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. b) 50 000 fõ fö löt ti te le pü lés, me gye szék hely és me gyei jo gú vá ros na pon ta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. ka te gó ria: 1512 1260 1027 819

A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó,
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

ká vé zó, ká vé ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven -
dég lá tó üz let, ame lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven -
dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak,
és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt
üz le tek szín vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 978 735 582 460

A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, va la mint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel
meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg -
je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri
el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 757 574 451 365

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., il let ve az
V. ka te gó ri á ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát.

IV. ka te gó ria: 591 460 377 291

Ital bolt, kocs ma, sön tés, bü fé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 386 306 247 208

Cuk rász da, fagy lal to zó sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül, me lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. c) Vá ros 10 001–50 000 fõ ig na pon ta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. ka te gó ria: 1323 1100 896 715

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te -
i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 856 641 507 402

A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, va la mint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel
meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg -
je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri
el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

III. ka te gó ria: 659 500 395 320

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., il let ve az
V. ka te gó ri á ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát.

IV. ka te gó ria: 515 401 328 254

Ital bolt, kocs ma, sön tés, bü fé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 336 267 216 181

Cuk rász da, fagy lal to zó sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül, me lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. d) Vá ros 10 000 fõ ig na pon ta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. ka te gó ria: 1158 965 781 624

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te -
i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek
meg je le né se 
és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát meg -
ha lad ja.

II. ka te gó ria: 747 562 442 352

A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, va la mint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel
meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg -
je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri
el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 574 435 344 279

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., il let ve az
V. ka te gó ri á ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát.

IV. ka te gó ria: 449 349 286 221

Ital bolt, kocs ma, sön tés, bü fé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 293 233 189 158

Cuk rász da, fagy lal to zó sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül, me lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.
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1. e) Egyéb te le pü lés 5000 fõ fö lött na pon ta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. ka te gó ria: 1008 840 680 543

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te -
i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 650 489 385 308

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel
meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg -
je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri
el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 500 379 301 244

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., il let ve az
V. ka te gó ri á ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát.

IV. ka te gó ria: 391 304 249 193

Ital bolt, kocs ma, sön tés, bü fé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 255 204 165 138

Cuk rász da, fagy lal to zó sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül, me lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. f) Egyéb te le pü lés 1001–5000 fõ ig na pon ta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. ka te gó ria: 882 735 595 474

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te -
i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 566 427 335 268

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel
meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg -
je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri
el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 435 330 263 213

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk -
rász da, étel-, sa lá ta bár és mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se 
és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., il let ve az V. ka te gó ri á ba, de
nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

IV. ka te gó ria: 341 265 217 168

Ital bolt, kocs ma, sön tés, bü fé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 222 178 144 120

Cuk rász da, fagy lal to zó sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül, me lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. g) Egyéb te le pü lés 1000 fõ ig na pon ta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl nyitva 24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. ka te gó ria: 772 643 520 414

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te -
i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 493 372 292 234

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let,
ame lyek a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel
meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg -
je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri
el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 379 288 230 186

Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk -
rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek meg je -
le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., il let ve az V. ka te gó ri á ba, 
de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

IV. ka te gó ria: 297 231 189 147

Ital bolt, kocs ma, sön tés, bü fé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 194 155 126 105

Cuk rász da, fagy lal to zó sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül, me lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. h) Az 1. a)–1. g) pon tok ban a 24 órán tú li nyit va tar tás ese té re meg ha tá ro zott jog dí jat kell meg fi zet ni azok ban az
ese tek ben, ha a ven dég lá tó üz let akár fo lya ma to san („non-stop”) nyit va tart, akár éj sza ka nyit ki és 24 és 04 óra kö zött
bár mi lyen idõtartamban nyitva tart.

2. Négy- és öt csil la gos szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i ben gép ze ne-fel hasz ná lás ese tén, 50 000 fõ alat ti vá ro sok ban
és egyéb te le pü lé sen [I. fe je zet 1. c), 1. d), 1. e), 1. f), 1. g)] az 1. b) pont I. ka te gó ria sze rin ti szer zõi jog dí ja kat kell meg fi -
zet ni.

3. Au tó pá lyák, au tó utak par ko ló i ban, pi he nõ he lye in lé võ ven dég lá tó üz le tek ben tör té nõ gép ze ne-ze ne fel hasz ná lás
ese tén az 1. b) pont sze rin ti szer zõi jog dí jat kell meg fi zet ni.

4. Éj sza kai szó ra ko zó he lye ken (ki vé tel disz kó) gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi
jog dí jat kell fi zet ni:

4.1. Be lé põ díj, kö te le zõ fo gyasz tá si díj nél kü li ven dég lá tó üzletekben:

a) Bu da pes ten, gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken 2314 Ft
b) Vá ro sok ban 1485 Ft
c) Egyéb te le pü lé se ken 1038 Ft

össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni na pon ta. 
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4.2. Be lé põ díj, kö te le zõ fo gyasz tá si díj sze dé se ese tén
a) Bu da pes ten, gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken 3390 Ft
b) Vá ro sok ban  2561 Ft
c) Egyéb te le pü lé se ken  2116 Ft

össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni na pon ta. 
5. Ze ne gép út ján tör té nõ ze ne fel hasz ná lás: Ha az 1., 2., 3., 4. és a 13. a) pont ban meg ha tá ro zott gép ze ne-fel hasz ná lás

olyan esz köz al kal ma zá sá val (pl. ze ne gép, tánc gép) va ló sul meg, amely le he tõ vé te szi, hogy a kö zön ség tag ja egyé ni leg
vá lassza ki a meg hall gat ni kí vánt ze ne mû vet, ak kor az 1., 2., 3., 4., il let ve a 13. a) pont ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj
10%-kal emel ke dik.

6. Hát tér jel le gû élõ ze ne-fel hasz ná lás:
6.1. Hát tér jel le gû élõ ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.2. pont) ese tén az 1., 2., 3., il let ve a 4. pont ban meg ál la pí tott

összeg 150%-át kell szer zõi jog díj ként fi zet ni.
6.2. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább két ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re irá -

nyu ló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), az 1., 2., 3., il let ve a 4. pont ban meg ál la pí tott összeg 120%-át kell
szer zõi jog díj ként fi zet ni.

6.3. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább négy ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re
irá nyu ló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), az 1., 2., 3., il let ve a 4. pont ban meg ál la pí tott összeg 105%-át kell
szer zõi jog díj ként fi zet ni.

6.4. Ha a fel hasz ná ló gép ze ne-fel hasz ná lást (IV. fe je zet 15.1. pont) és élõ ze ne-fel hasz ná lást (IV. fe je zet 15.2. pont) is
meg va ló sít, a gép ze ne-fel hasz ná lás ra esõ jog dí jat az 1., 2., il let ve 3., 4. pont alap ján olyan nyit va tar tá si idõ alap ján kell
meg ál la pí ta ni, mint ha az üz let az élõ ze ne-fel hasz ná lás meg kez dé sé nek idõ pont já ig len ne csak nyit va.

6.5. A 6.1–6.3. pon tok alap ján az élõ ze ne-fel hasz ná lás fe jé ben fi ze ten dõ jog díj ból a fel hasz ná lót 20%-os mér té kû
jog díj ked vez mény il le ti meg, ha az élõ ze ne-fel hasz ná lás sal össze füg gõ, a IV. fe je zet 6. pont já ban meg ha tá ro zott adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek két nap tá ri ne gyed éven ke resz tül, il let ve idény jel le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés
tel jes idõ tar ta má ra hi ány ta la nul és pon tos tar ta lom mal ele get tett. A jog díj ked vez mény utó lag, az adat szol gál ta tás sal
érin tett utol só nap tá ri ne gye dé vet (idényt) kö ve tõ nap tá ri ne gyed év re (idény re) ese dé kes jog díj ból mind ad dig jár, amíg
az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek a fel hasz ná ló az elõ zõ mon dat sze rint ele get tesz.

7. Disz kó prog ram, tán cos ren dez vény ke re té ben tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb -
bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

a) Bu da pes ten, gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken ese ten ként 6662 Ft
b) Me gye szék he lyen, me gyei jo gú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 5262 Ft
c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 3520 Ft
8. Ze nés tán cos ren dez vény (pél dá ul bál) ese tén, ha an nak so rán ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet

15.2. pont) tör té nik, az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:
a) Bu da pes ten, gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken ese ten ként 8195 Ft
b) Me gye szék he lyen, me gyei jo gú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 6475 Ft
c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 4330 Ft
9. Fõ mû sor szám (ren dez vény) ke re té ben tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) – elõ adó mû vész (tán -

cos, ar tis ta stb.) fel lé pé se, ka ra o ke mû sor, to váb bá tánc nél kü li le mez be mu ta tó – ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi -
zet ni:

a) Bu da pes ten, gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken ese ten ként 2660 Ft
b) Me gye szék he lyen, me gyei jo gú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 2390 Ft
c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 1865 Ft
10. Fõ mû sor szám (ren dez vény) ke re té ben tör té nõ ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.2. pont) – elõ adó -

mû vész (éne kes, ze nész stb.) fel lé pé se – ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:
a) Bu da pes ten, gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken 3270 Ft
b) Me gye szék he lyen, me gyei jo gú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 2940 Ft
c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 2290 Ft
11. A be fo ga dó ké pes ség gel kap cso la tos ren del ke zé sek
11.1. Az 1., 2., 3., 4.1., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pont ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí jak (e pont al kal ma zá sá ban: az alap

szer zõi jog díj) al kal ma zá sa kor, ab ban az eset ben, ha a ven dég lá tó üz let ben, il let ve a ren dez vény so rán nem szed nek be -
lé põ dí jat, il let ve nincs kö te le zõ fo gyasz tás, a ven dég lá tó üz let be fo ga dó ké pes sé gét ala pul vé ve:

1–50 fõ ig az alap szer zõi jog dí jat,
51–100 fõ ig az alap szer zõi jog díj 10%-kal nö velt össze gét,
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101–200 fõ ig az alap szer zõi jog díj 20%-kal nö velt össze gét,
201–300 fõ ig az alap szer zõi jog díj 35%-kal nö velt össze gét,
300 fõ fe lett az alap szer zõi jog díj 50%-kal nö velt össze gét kell meg fi zet ni.
11.2. A ven dég lá tó üz let be fo ga dó ké pes sé gét ala pul vé ve a 4.2. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lás ese tén, az ott

meg ál la pí tott szer zõi jog dí jat alap szer zõi jog díj nak te kint ve, a 11.1. pont sze rint nö velt összeg ben kell a szer zõi jog dí jat
meg fi zet ni.

12. be lé põ díj jal és a kö te le zõ fo gyasz tás sal kap cso la tos ren del ke zé sek
12.1. Az 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pon tok ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kon fe lül be lé põ díj sze dé se ese tén a he -

lyi ség be fo ga dó ké pes sé gét ala pul vé ve min den meg kez dett 50 fõ után a két leg drá gább be lé põ díj nak meg fe le lõ össze gû
to váb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

12.2. A 7., 8., 9. és 10. pon tok ban meg ha tá ro zott, va la mint ese ti (nem he ti vagy ha vi rend sze res ség gel is mét lõ dõ) ren -
dez vény ese tén az 1., 2., 3., és 6. pon tok ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí ja kon fe lül, amennyi ben kö te le zõ fo gyasz tá si díj
van, a he lyi ség be fo ga dó ké pes sé gét ala pul vé ve min den meg kez dett 50 fõ után egy kö te le zõ fo gyasz tá si díj nak meg fe le -
lõ össze gû to váb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

13. Al kal mi áru sí tást vég zõ ven dég lá tó üz le tek ze ne fel hasz ná lá sa: Egy- vagy több na pos ren dez vény hez kap cso ló dó,
ön ál ló ze ne fel hasz ná lást al kal mi áru sí tás ke re té ben vég zõ ven dég lá tó üz le tek üze mel te tõ i nek na pon ta az aláb bi szer zõi
jog dí jat kell fi zet ni:

 
a) Gépzene-felhasználás 

 (IV. fejezet 15.1. pont)

 b) Élõzene-felhasználás  

(IV. fejezet 15.2. pont)

 c) Diszkó program, 

 fõ mûsorszám

1–100 fõ ig 1786 Ft 3595 Ft 8900 Ft
101–200 fõ ig 2120 Ft 4241 Ft 8900 Ft
201–500 fõ ig 2755 Ft 5371 Ft 8900 Ft
500 fõ fe lett 3595 Ft 7146 Ft 8900 Ft

II. Fe je zet

Szál lás he lyek ze ne fel hasz ná lá sa

1. Szál lás he lye ken tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:
1. a) Szál lo dák kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb. ven dég lá tó ki szol gá lás nél kül) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás

(IV. fe je zet 15.1. pont) ese tén he lyi sé gen ként az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta:
5* és 4* szál lo dák ban 19 480 Ft
3* szál lo dák ban 12 764 Ft
2* és 1* szál lo dák ban 6 964 Ft
Egy kö zös he lyi ség nek kell te kin te ni a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift és/vagy fo lyo só és/vagy mel lék he lyi ség) vég -

zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû gép ze ne-fel hasz ná lást is.
1. b) Szál lo dák olyan kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.), ahol azo nos üze mel te tõ vel drink bár, presszó mû kö dik

és gép ze ne-fel hasz ná lás tör té nik (IV. fe je zet 15.1. pont), az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta:
5* és 4* szál lo dák ban 40 746 Ft
3* szál lo dák ban 24 172 Ft
2* és 1* szál lo dák ban 16 337 Ft
1. c) Szál lo dák szo bá i ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) [A) osz lop] és a rá dió- vagy te le ví zió -

szer ve ze tek mû so rá ban su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy 
egyéb mó don egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té se [B) osz lop] ese tén a szál lás hely szo ba szá má tól és a 
csil lag be so ro lás tól füg gõ en az aláb bi, A) és B) osz lop sze rin ti ha vi szer zõi jog dí jat kell együt te sen fi zet ni:

4* és 5* szálláshelyek
A) 

gépzene-felhasználás

B) 

egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

11–25 szo bá ig  8 394 Ft  237 Ft

26–50 szo bá ig 16 858 Ft  560 Ft

51–100 szo bá ig 25 031 Ft 1099 Ft

101–150 szo bá ig 33 080 Ft 2177 Ft

151–200 szo bá ig 40 477 Ft 3254 Ft

201–250 szo bá ig 40 547 Ft 4332 Ft
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4* és 5* szálláshelyek
A) 

gépzene-felhasználás

B) 

egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

251–300 szo bá ig 42 687 Ft 5409 Ft

301–350 szo bá ig 44 149 Ft 6487 Ft

351–400 szo bá ig 46 979 Ft  7 564 Ft

401–500 szo bá ig 48 892 Ft  8 642 Ft

500 szo ba fe lett 49 234 Ft 10 797 Ft
3* szálláshelyek A)  gépzene-felhasználás B)  egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

11–25 szo bá ig 7 978 Ft 237 Ft

26–50 szo bá ig 16 015 Ft 560 Ft

51–100 szo bá ig 23 754 Ft 1 099 Ft

101–150 szo bá ig 31 343 Ft 2 177 Ft

151–200 szo bá ig 38 794 Ft 3 254 Ft

201–250 szo bá ig 39 141 Ft 4 332 Ft

251–300 szo bá ig 40 242 Ft 5 409 Ft

301–350 szo bá ig 41 556 Ft 6 487 Ft

351–400 szo bá ig 44 165 Ft 7 564 Ft

401–500 szo bá ig 45 910 Ft 8 642 Ft

500 szo ba fe lett 46 066 Ft 10 797 Ft
1* és 2* szálláshelyek A)  gépzene-felhasználás B)  egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

11–25 szo bá ig 7 569 Ft 237 Ft

26–50 szo bá ig 15 186 Ft 560 Ft

51–100 szo bá ig 22 506 Ft 1 099 Ft

101–150 szo bá ig 29 654 Ft 2 177 Ft

151–200 szo bá ig 36 674 Ft 3 254 Ft

201–250 szo bá ig 36 945 Ft 4 332 Ft

251–300 szo bá ig 37 939 Ft 5 409 Ft

301–350 szo bá ig 39 125 Ft 6 487 Ft

351–400 szo bá ig 41 550 Ft 7 564 Ft

401–500 szo bá ig 42 757 Ft 8 642 Ft

500 szo ba fe lett 43 182 Ft 10 797 Ft

1. d) Pan zi ók kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb. ven dég lá tó ki szol gá lás nél kül) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás
(IV. fe je zet 15.1. pont) ese tén he lyi sé gen ként az aláb bi szer zõi jogdíjat kell fizetni havonta:

– Bu da pes ten, gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken 10 117 Ft
– Me gye szék he lyen, me gyei jo gú vá ro sok ban 9 223 Ft
– Vá ro sok ban 6 662 Ft
– Egyéb te le pü lé sen 5 381 Ft
Egy kö zös he lyi ség nek kell te kin te ni a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift és/vagy fo lyo só és/vagy mel lék he lyi ség) vég -

zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû gépzene-felhasználást is.
1. e) Pan zi ók olyan kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.), ahol azo nos üze mel te tõ vel drink bár, presszó mû kö dik és

gép ze ne-fel hasz ná lás tör té nik (IV. fe je zet 15.1. pont), az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fizetni havonta:
– Bu da pes ten, gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken 18 296 Ft
– Me gye szék he lyen, me gyei jo gú vá ro sok ban 16 466 Ft
– Vá ro sok ban 11 946 Ft
– Egyéb te le pü lé sen 9 858 Ft

1. f) Pan zi ók szo bá i ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lá sért (IV. fe je zet 15.1. pont) [A) osz lop] és a rá dió- vagy te le ví zió -
szer ve ze tek mû so rá ban su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy 
egyéb mó don egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té sért [B) osz lop] az aláb bi szer zõi jog dí jat kell együt -
te sen meg fi zet ni ha von ta:

A) 

gépzene-felhasználás

B) 

egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

5422 Ft 62 Ft
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1. g) Kem pin gek és üdü lõ há zak kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb. ven dég lá tó ki szol gá lás nél kül) tör té nõ gép ze -
ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) ese tén a kem pin gek és az üdü lõ há zak fé rõ he lyé tõl füg gõ en he lyi sé gen ként ha -
von ta:

– 500 fé rõ he lyig  7038 Ft
– min den to váb bi meg kez dett 100 fõ fé rõ hely után ha von ta to váb bi 937 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.
Egy kö zös he lyi ség nek kell te kin te ni a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift és/vagy fo lyo só és/vagy mel lék he lyi ség) vég -

zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû gépzene-felhasználást is.
1. h) Kem pin gek és üdü lõ há zak olyan kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.), ahol azo nos üze mel te tõ vel drink bár,

presszó mû kö dik és gép ze ne-fel hasz ná lás tör té nik (IV. fe je zet 15.1. pont), az aláb bi szer zõi jogdíjat kell fizetni havonta:
– 500 fé rõ he lyig  13 830 Ft
– ezen fe lül min den meg kez dett 100 fõ fé rõ hely után ha von ta to váb bi 1819 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.
1. i) Kem pin gek és üdü lõ há zak szo bá i ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) [A) osz lop] és a rá dió-

vagy te le ví zió szer ve ze tek mû so rá ban su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve -
ze ték út ján vagy egyéb mó don egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té se [B) osz lop] ese tén a szál lás hely
fé rõ he lye i nek szá má tól füg gõ en ha von ta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzõi jogdíjat kell együttesen fizetni:

 
A) 

gépzene-felhasználás

B) 

egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

50 fé rõ he lyig 2529 Ft 260 Ft
100 fé rõ he lyig 3206 Ft 521 Ft

100 fé rõ hely fe lett 3257 Ft 754 Ft

1. j) Kö zös sé gi szál lás he lyek (pl. tu ris ta ház, hos tel, mun kás szál lás) kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb. ven dég lá tó 
ki szol gá lás nél kül) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) ese tén he lyi sé gen ként ha von ta  4735 Ft szerzõi
jogdíjat kell fizetni.

Egy kö zös he lyi ség nek kell te kin te ni a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift és/vagy fo lyo só és/vagy mel lék he lyi ség) vég -
zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû gépzene-felhasználást is.

1. k) Kö zös sé gi szál lás he lyek (pl. tu ris ta ház, hos tel, mun kás szál lás) olyan kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.),
ahol azo nos üze mel te tõ vel drink bár, presszó mû kö dik és gép ze ne-fel hasz ná lás tör té nik (IV. fe je zet 15.1. pont) ha von ta
9148 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. l) Kö zös sé gi szál lás he lyek (pl. tu ris ta ház, hos tel, mun kás szál lás) szo bá i ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je -
zet 15.1. pont) [A) osz lop] és a rá dió- vagy te le ví zió szer ve ze tek mû so rá ban su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá -
sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí -
té se [B) osz lop] ese tén a szál lás hely fé rõ he lyé tõl füg gõ en ha von ta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzõi jogdíjat kell
együttesen fizetni:

 
A) 

gépzene-felhasználás

B)

 egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

50 fé rõ he lyig 1550 Ft 260 Ft
100 fé rõ he lyig 1635 Ft 521 Ft

100 fé rõ hely fe lett 1727 Ft 715 Ft

2.1. Szál lás he lye ken tör té nõ élõ ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.2. pont): Az 1.a)–1.b); 1.d)–1.e); 1.g)–1.h) és
1.j)–1.k) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás ese tén az 1.a)–1.b); 1.d)–1.e); 1.g)–1.h)
és 1.j)–1.k) pon tok ban meg ál la pí tott összeg 150%-a a fi ze ten dõ jog díj.

2.2. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább két ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re irá -
nyu ló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), ab ban az eset ben az 1.a)–1.b); 1.d)–1.e); 1.g)–1.h) és 1.j)–1.k) pon -
tok ban meg ál la pí tott összeg 120%-a a fizetendõ jogdíj.

2.3. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább négy ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re
irá nyu ló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), ab ban az eset ben az 1.a)–1.b); 1.d)–1.e); 1.g)–1.h) és
1.j)–1.k) pon tok ban meg ál la pí tott összeg 105%-a a fizetendõ jogdíj.

2.4. A 2.1–2.3. pon tok alap ján az élõ ze ne fe jé ben fi ze ten dõ jog díj ból a fel hasz ná lót 20%-os mér té kû jog díj ked vez -
mény il le ti meg, ha az élõ ze ne-fel hasz ná lás sal össze füg gõ, a IV. fe je zet 6. pont já ban meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé nek egy nap tá ri éven át, il let ve idény jel le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés tel jes idõ tar ta má ra hi ány ta la -
nul és pon tos tar ta lom mal ele get tesz. A jog díj ked vez mény utó lag, az adat szol gál ta tás sal érin tett nap tá ri évet (idényt)
kö ve tõ nap tá ri év re (idény re) ese dé kes jog díj ból mind ad dig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó
az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
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3. Fa lu si és egyéb szál lás he lye ken gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je zet 15.1. pont) [A) osz lop] és a rá dió- vagy te le ví zió -
szer ve ze tek mû so rá ban su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy 
egyéb mó don egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té se [B) osz lop] ese tén a szál lás hely szo ba szá má tól
füg gõ en ha von ta az aláb bi, A) és B) osz lop sze rin ti szer zõi jog dí jat kell együt te sen fi zet ni:

 
A)

 Gépzene-felhasználás

B) 

Egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

1–2 szo bá ig 1650 Ft 31 Ft
3–5 szo bá ig 2500 Ft 62 Ft
6–8 szo bá ig 3800 Ft 115 Ft

4. Nem ke res ke del mi szál lás he lye ken a szál lás hely jel le ge sze rint, a szál lás hely kö zös he lyi sé ge i ben tör té nõ gép ze ne
fel hasz ná lás ese tén az. 1.g), 1.h) vagy az 1.j), 1.k) pon tok ban, a szál lás hely kö zös he lyi sé ge i ben tör té nõ élõ ze ne fel hasz -
ná lás ese tén a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott szerzõi jogdíjat kell megfizetni. 

5. Ze ne gép út ján tör té nõ ze ne fel hasz ná lás: Ha az 1., 3. és 4. pon tok ban meg ha tá ro zott gép ze ne-fel hasz ná lás (IV. fe je -
zet 15.1. pont) olyan esz köz al kal ma zá sá val (pl. ze ne gép, tánc gép) va ló sul meg, amely le he tõ vé te szi, hogy a kö zön ség
tag ja egyé ni leg vá lassza ki a meg hall gat ni kí vánt ze ne mû vet, ak kor az 1., 3. és 4. pont ban meg ál la pí tott jog díj 10%-kal
emel ke dik.

6. Az 1.c), 1.f), 1.i), 1.l) és 3. pon tok B) osz lo pa i ban fog lalt jog dí jak az Szjt. 28. § (4) be kez dé se sze rin ti szer zõi és
szom szé dos jo gi jo go sul tak nak já ró jog dí ja kat tar tal maz zák.

III. Fe je zet

Ren del ke zé sek az ARTISJUS, MSZSZ–EJI és MAHASZ meg ál la po dás alap ján

1. Az I. fe je zet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12. és 13. a) és c) pon tok ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kon fe lül to váb bi
25,5% az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it (MSZSZ–EJI, il let ve MAHASZ) il -
le tõ szom szé dos jo gi jog dí jat is meg kell fi zet ni azok ban a ven dég lá tó üz le tek ben, ahol ke res ke del mi cél ból ki adott
hang fel vé tel vagy ar ról ké szült má so lat bár mi lyen mó don tör té nõ köz vet len vagy köz ve tett nyil vá nos ság hoz köz ve tí té -
sé re al kal mas tech ni kai esz köz (bár mi lyen be ren de zés) áll ren del ke zés re a felsorolt pontokban említett
gépzene-felhasználáshoz (IV. fejezet 15.1. pont).

2. A II. fe je zet 1. (ki vé ve az 1.c), 1.f), 1.i), 1.l) pon tok B) osz lo pa it), 3. (ki vé ve a B) osz lo pot), 4., 5. pon tok ban meg ál -
la pí tott szer zõi jog dí ja kon fe lül to váb bi 25,5% az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve -
ze te it (MSZSZ-EJI, il let ve MAHASZ) il le tõ szom szé dos jo gi jog dí jat is meg kell fi zet ni a fel so rolt pon tok ban meg ha tá -
ro zott fel hasz ná lá sok ese tén, ahol ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé tel vagy ar ról ké szült má so lat bár mi lyen mó don
tör té nõ köz vet len vagy köz ve tett nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re al kal mas tech ni kai esz köz (bár mi lyen be ren de zés) áll
ren del ke zés re a fel so rolt pon tok ban em lí tett gép ze ne-fel hasz ná lás hoz (IV. fe je zet 15.1. pont).

3. A ze ne fel hasz ná lást vég zõ üz le tek (pl. ven dég lá tó üz le tek) jog díj fi ze tés szem pont já ból tör té nõ be so ro lá sát a ke res -
ke del mi cél ból ki adott hang fel vé te lek fel hasz ná lá sa mér té ké nek, va la mint an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy a fel hasz ná -
lás mi lyen mér ték ben szol gál ja jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját [Szjt. 38. § (2) be kez dés], az
MSZSZ–EJI és a MAHASZ az AR TIS JUS-szal egyet ér tés ben ha tá roz za meg.

IV. Fe je zet

Kö zös ren del ke zé sek

1.1. A je len kö zös jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS jo go sult a sa ját ne vé ben a fel hasz ná lók kal szem ben el jár -
ni, a fel hasz ná lá si en ge dé lye ket meg ad ni, a jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a fel hasz ná lók nak jog díj fi -
ze té si ér te sí tõt, il let ve szám lát ki bo csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés kö ré ben el jár ni. Az
ARTISJUS a je len jog díj köz le mény alap ján és kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te szi
füg gõ vé. A fel hasz ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt
meg fi ze tett jog díj, il let ve jog díj rész let fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékû
felhasználási engedélyt szerez.

1.2. A díj fi ze tés sel leg alább ne gyed éves idõ szak ra – en nél rö vi debb idény jel le gû üze mel te tés ese tén pe dig az üze mel -
te tés tel jes idõ tar ta má ra – elõ ze te sen kell jo got sze rez ni a fel hasz ná lás ra, az az elõ ze te sen kell meg fi zet ni a jogdíjat
[Szjt. 25. § (5) bekezdés].
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2.1. A je len jog díj köz le mény I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ze ne fel hasz ná lá sok ese tén az üz let mû kö dé si en ge dé lyé -
ben vagy tar tal mi lag en nek meg fe le lõ köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott üze mel te tõ mi nõ sül fel hasz ná ló nak.
A jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les fi zet ni. A jog díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás ról a 2.2. pont ren del ke zik.

2.2. Ha ese ti ren dez vény szer ve zé se so rán a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná ló és olyan sze mély, akit a je len pont 
sze rint az ese ti ren dez vény szer ve zõ jé nek kell te kin te ni, úgy ál la pod nak meg, hogy a je len jog díj köz le mény sze rin ti jog -
dí jat e sze mély fi ze ti meg az ARTISJUS a fel hasz ná ló és az em lí tett sze mély ilyen meg ál la po dá sá hoz, mint tar to zás át vál -
la lás hoz jo go sult ként hoz zá já rul hat [Ptk. 332. §]. Az ese ti ren dez vény szer ve zõ jé nek azt kell te kin te ni, akit a bár mi lyen
for má ban sze dett be lé põ díj, va la mint a bár mely jog cí men a nyil vá nos elõ adás sal össze füg gés ben be fo lyó egyéb be vé tel
(rek lám- és szpon zor be vé tel, il let ve tá mo ga tás stb.) meg il let. Ha a nyil vá nos elõ adást meg va ló sí tó ren dez vényt vagy an -
nak egy ré szét a szer ve zõ ál tal igény be vett har ma dik sze mély (szer ve zet) szer ve zi, a ren dez vény szer ve zõ jé nek a har ma -
dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võt kell te kin te ni, amennyi ben a be vé tel a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be 
ve võ nél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közremûködésért) megilletõ
(megbízási vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.

3.1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be vé te len a je gyek, bér le tek el adá sá ból szár ma zó be vé telt, va la mint a
bár mi lyen for rás ból szár ma zó be fi ze tést (pl. egyéb, be lé põ díj nak mi nõ sü lõ be vé telt, va la mint a bár mi lyen jog cí men be -
fo lyó rek lám- és szpon zor be vé telt, il let ve tá mo ga tást stb.), to váb bá do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel nyúj -
tott szol gál ta tást kell ér te ni, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá -
lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben kiterjed.

3.2. Hoz zá kell szá mí ta ni a be vé tel hez a té rí tés men tes (tisz te let-, szak mai stb.) je gyek ér té két is. Ilyen eset ben a szer -
zõi jog díj alap meg ál la pí tá sá hoz a ke res ke del mi for ga lom ban leg na gyobb da rab szám ban ér té ke sí tett jegy ellenértékét
kell figyelembe venni.

3.3. Ha a jog díj szá mí tás alap ja tár gya az áfá nak, ab ban az eset ben be vé tel alatt az áfa nél kü li be vé tel ér ten dõ.
Amennyi ben a szer zõi jog díj meg ha tá ro zá sa kor be lé põ dí jat kell fi gye lem be ven ni, ak kor a szá mí tás alap ja a belépõdíj
áfa nélküli összege.

3.4. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be lé põ díj nak kell te kin te ni min den olyan fi ze tés áfát nem tar tal ma zó össze -
gét, amely elõ fel té te le a mû so ros elõ adá son vagy tánc mu lat sá gon va ló rész vé tel nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado -
mány jegy, meg hí vó, egyé ni azo no sí tó stb.). Nem mi nõ sül be lé põ jegy nek a tu risz ti kai vál lal ko zás ál tal szer ve zett ide gen -
for gal mi jel le gû ren dez vény nek a vendéglátó szolgáltatásokon kívüli részére beszedett részvételi díja.

4. A fel hasz ná ló a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vek és iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sét és a már
meg kez dett fel hasz ná lás meg vál toz ta tá sát az Szjt. 25. § (4) be kez dé se alap ján írás ban elõ ze te sen kö te les az AR TIS -
JUS-nak be je len te ni.

5.1. Ha a ze ne- és iro dal mi mû vek nyil vá nos elõ adá sa kö ré ben a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás meg kez dé sé re vagy meg -
vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gé nek [Szjt. 25. § (4) be kez dés] nem tesz ele get, és az ARTISJUS csak
az el len õr zés so rán sze rez tu do mást a fel hasz ná lás ról, az Szjt. 25. § (6) be kez dé se alap ján a fel hasz ná ló – a kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i nek fe de zé sé re – költ ség áta lány fi ze té sé re kö te les, amely nek össze ge a fi ze ten dõ
szer zõi jog díj össze gé vel egye zik meg.

5.2. Ha a fel hasz ná ló az Szjt. 25. § (4) be kez dé se alap ján a fel hasz ná lás meg szün te té sét az 5.1. pont sze rin ti el len õr zés
nap ját kö ve tõ en, az el len õr zés nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év ben, il let ve ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta mú idény jel -
le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés tar ta mán be lül je len ti be, a jog dí jat és a költ ség áta lányt a be je len tés 5.3. pont
szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.

5.3. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná lá sért a dí jat leg alább ne gyed éves idõ szak ra kell fi zet ni, a be je len tés ha tá lya
leg ko ráb ban a be je len tés nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év utol só nap já ra szól hat. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná -
lá sért a dí jat az üze mel te tés tel jes, ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta má ra kell fi zet ni, a be je len tés ha tá lya az üze mel te tés
idõ tar ta má nak utol só nap já ra szól hat. A be je len tés ha tá lyos sá vá lá sá ról szó ló ren del ke zé se ket nem kell al kal maz ni, ha a
fel hasz ná lás meg szün te té sé nek az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti tevékenységének megszüntetése
(szünetelése).

5.4. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get, az ARTISJUS a jog díj alap ját az Szjt. 25. § (4) be kez dé se sze rin ti hely szí ni el len õr zés ada tai, il let ve az egyéb ren del -
ke zés re ál ló ada tok (pél dá ul írott és elekt ro ni kus saj tó, egyéb mé dia, a hely színt ren del ke zés re bocsátó tájékoztatása stb.) 
alapján állapítja meg.

6.1. Ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó-mû vé szi tel je sít ménnyel meg va ló su ló nyil vá nos elõ adá sa (élõ ze nei fel hasz ná lás)
ese tén a fel hasz ná ló kö te les a fel hasz nált mû vek cí mét, szer zõ jét, az el hang zás idõ tar ta mát és az el hang zá si gya ko ri sá gát
az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett ûr la pon vagy az ARTISJUS ál tal e cél ból fenn tar tott on li ne fe lü le ten ke resz tül elekt -
ro ni kus úton kö zöl ni [a to váb bi ak ban: a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tás, Szjt. 92. § (5) be kez dés].
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6.2. Ha a 6.1. pont ban meg je lölt fel hasz ná lás rend sze re sen is mét lõ dik, ak kor a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul
szol gá ló adat szol gál ta tást a fel hasz ná lás sal érin tett ne gye dé vet kö ve tõ hó 15. nap já ig, ha pe dig a fel hasz ná lás (üze mel te -
tés) tar ta ma egy ne gyed év nél rö vi debb, vagy idény jel le gû, a fel hasz ná lás (üze mel te tés) idõ tar ta mát kö ve tõ 15 na pon be -
lül kö te les tel je sí te ni. Ha a fel hasz ná lás ese ti, il let ve adott idõ sza kon be lül nem rend sze re sen is mét lõ dik, ak kor a fel hasz -
ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követõ 3 munkanapon belül köteles teljesíteni.

6.3. Ha a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást ké se del me sen tel je sí ti és mu lasz tá sát az
ARTISJUS má so dik fel szó lí tá sát kö ve tõ en sem pó tol ja, az adat szol gál ta tás 6.2. pont ban meg ha tá ro zott ese dé kes sé gé tõl
szá mí tott ké se de lem ide jé re, leg fel jebb 120 nap ra ké se del mi köt bért kö te les fi zet ni. A köt bér mér té ke a ké se de lem min -
den nap já ra a fel hasz ná ló által fizetendõ szerzõi jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. 

6.4. Amennyi ben a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást rend sze re sen is mét lõ dõ fel hasz ná lás után kell
tel je sí te ni, a köt bér alap ja a fel hasz ná ló ál tal az adott ne gyed év re, ha pe dig a fel hasz ná lás (üze mel te tés) tar ta ma egy ne -
gyed év nél rö vi debb vagy idény jel le gû, a fel hasz ná lás idõtartamára fizetendõ szerzõi jogdíj.

6.5. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást hi á nyo san, vagy hi bá san tel je sí ti,
úgy az adat szol gál ta tás ha tár nap já tól a meg fe le lõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra hi bás tel je -
sí té si köt bért kö te les fi zet ni, amely nek mér té ke meg egye zik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

6.6. A II. fe je zet 1.c), 1.f), 1.i), 1.l) és 3. pont B) osz lo pai sze rin ti, a rá dió- vagy te le ví zió szer ve ze tek mû so rá ban su gár -
zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don egy ide jû, vál -
to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té se ese tén a fel hasz ná ló ne gyed éven ként a ne gye dé vet kö ve tõ hó 15. nap já ig kö -
te les az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett ûrlapon közölni az átvitt rádió-, illetve televíziócsatornákat.

7.1. A jog dí jat kü lön-kü lön kell fi zet ni, ha olyan fel hasz ná lá sok va ló sul nak meg, ame lyek nem csak a je len jog díj köz -
le mény ha tá lya alá, ha nem a nyil vá nos elõ adást szer ve zõk re vo nat ko zó (a tárgy év ben al kal ma zan dó „Sz” je lû), il let ve az 
üz le tek és egyéb ze ne fel hasz ná lók ál ta li nyil vá nos elõ adá sok ra vo nat ko zó (a tárgy év ben al kal ma zan dó „K” je lû) jog díj -
köz le mény ha tá lya alá tar toz nak. Eb ben az eset ben a je len jog díj köz le mény és az Sz, il let ve K je lû jog díj köz le mény sze -
rin ti jog dí jat is meg kell fi zet ni. Kü lön-kü lön kell a jog dí jat fi zet ni ak kor is, ha a ze ne fel hasz ná lá sok egy épü let ben vagy
lég tér ben tör tén nek, és ak kor is, ha a ze ne szol gál ta tás ugyan azon mû sza ki esz köz zel köz pon ti lag történik.

7.2. Ha va la mely ven dég lá tó üz let ben vagy szál lás he lyen több ér té ke sí tõ he lyen is meg va ló sul a jog díj köz le mény ben
rög zí tett azo nos fel hasz ná lá si mód, és kü lön-kü lön szol gál tat nak ze nét, he lyen ként kü lön-kü lön kell a meg fe le lõ szer zõi
jog dí jat meg fi zet ni, ak kor is, ha a ze ne szol gál ta tás ugyanazon mûszaki eszközzel történik.

7.3. Ha va la mely fel hasz ná ló nál a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó több fé le ze ne fel hasz ná lás [pl. élõ ze ne,
mû sza ki esz kö zök kel szol gál ta tott ze ne (gép ze ne), disz kó stb.] is meg va ló sul, a meg fe le lõ szer zõi és szom szé dos jo gi
jog dí jat min den fel hasz ná lá sért kü lön-kü lön kell fi zet ni az I., II. és a III. fejezetben meghatározottak szerint.

8.1.1. A fel hasz ná lók kal, a fel hasz ná lók kép vi se le té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg fe le lõ en
kép vi se lõ or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel, il let ve a 8.4. pont sze rin ti há ló zat tag já val, a há ló -
zat ban részt ve võ összes fel hasz ná ló ra ki ter je dõ en a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott té te les
vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel hasz ná lá si szer zõ dést is köthet.

8.1.2. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha
a) az az zal érin tett fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és be je len té si (4. pont)

[Szjt. 25. § (4) be kez dés], il let ve a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek
(6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] eleget tett;

b) az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és en -
nek foly tán a fel hasz ná ló, il let ve fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len -
tõs ré szé nek azo nos or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szerv ben va ló ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti
szerv fel hasz ná lá si szer zõ dés kö té sé re irá nyu ló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és
indokolttá teszi.

8.2. Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az ARTISJUS az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, az az azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked -
vez mé nye ket biztosít [Szjt. 90. § (4) bekezdés].

8.3.1. Or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az
ér dek-kép vi se le ti szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) jog díj-fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin -
tett fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re, il let ve a fel -
hasz nált mû vek re (szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak továbbítja,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

8.3.2. A jog díj köz le mény je len pont já nak al kal ma zá sá ban re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek nek az Eu ró pai Bi zott -
ság 2007. feb ru ár 1-jei 105/2007/EK ren de le té nek mel lék le té ben a NUTS2 ré gi ók ként meg ha tá ro zott ré gi ók szint jén
mû kö dõ re gi o ná lis érdek-képviseleti szervek minõsülnek.
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8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dést 
köt het áruk ér té ke sí té sé vel, il let ve szol gál ta tá sok nyúj tá sá val egy sé ge sí tett el vek sze rint mû kö dõ há ló zat (pél dá ul fran -
chi se) azon tagjával (például franchise adó), amely

– szer zõ dés ben a há ló zat tag ja i nak (fel hasz ná lók nak) jog díj fi ze té si kö te le zett sé gét átvállalja; vagy
– a há ló zat tag ja i nak (fel hasz ná lók nak) jog díj fi ze té si kö te le zett sé gé re meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt; és/vagy
– a há ló zat tag jai (fel hasz ná lók) ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, il let ve a fel hasz ná lás 

mér té ké re, a fel hasz nált mû vek re (szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûjti és az ARTISJUS-nak
továbbítja.

8.4.2. Ab ban az eset ben, ha a há ló zat szer zõ dést kö tõ tag ja a há ló zat töb bi tag já nak (fel hasz ná lók nak) a jog díj fi ze té si
kö te le zett sé gét nem vál lal ja át, a há ló zat tag jai (fel hasz ná lók) kö zül a szer zõ dés ál tal biz to sí tott áta lány jog díj-fi ze té si le -
he tõ ség gel csak a há ló zat nak azon tag ja (fel hasz ná ló) él het, amely ön ál ló an meg fe lel a 8.1.2. a) pont ban fog lalt fel té tel -
nek.

8.4.3. Az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg köt he tõ ab ban az eset ben is, ha a há ló zat egyes tag jai egy más fe lett
be fo lyás sal ren del kez nek, il let ve egy más be fo lyá sa alatt áll nak, il let ve az ilyen be fo lyás hi á nyá ban is, ha a há ló zat egy -
sé ges el vek sze rin ti mû kö dé sét a tagok közötti szerzõdés határozza meg.

9. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a fel hasz ná lót il le ti meg, aki nek az
AR TIS JUS-szal szem ben egy hó nap nál ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és be je len té si (4. pont) [Szjt. 25. § (4) be -
kez dés], il let ve a fel hasz ná lás mér té ké re, il let ve a fel hasz nált mû vek re (szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó
adat- (pl. mû sor)köz lé si kö te le zett sé gé nek (6. pont) [Szjt. 92. § (5) be kez dés] ha tár idõ ben ele get tett.

10. Az ARTISJUS a szer zõi jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té -
két a hely szí nen el len õriz he ti [Szjt. 25. § (4) be kez dés].

11.1. A ze ne fel hasz ná lást vég zõ üz le tek (pl. ven dég lá tó üz le tek) jog díj fi ze tés szem pont já ból tör té nõ be so ro lá sát a
ze ne-, il let ve iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sa mér té ké nek, va la mint an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy a fel hasz ná lás
mi lyen mér ték ben szol gál ja jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját [Szjt. 38. § (2) be kez dés], az ARTISJUS
ha tá roz za meg. 

11.2. Az I. és II. fe je zet al kal ma zá sá ban a szál lás he lyek csil lag be so ro lá sa a 45/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let 2. szá mú
mel lék le té nek 2009. ok tó ber 24-én ha tá lyos szö ve gé ben meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik, ak kor is, ha egy szál lás hely
nem alkalmazza ezt az osztályba sorolást.

11.3. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott, de a jog díj köz le mény al kal ma zá si kö ré be tar to zó
fel hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett jog díj mér té kek meg ha tá ro zá sa kor al kal ma zott el vek és ará nyok fi gye lem be vé te lé vel
az ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.

12. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak mér té ke fi gye lem be ve szi a je len jog díj köz le mény ben meg ha -
tá ro zott fel hasz ná lá sok so rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt meg tör té nik. Ha a fel hasz ná ló bi zo nyít -
ja [Szjt. 92. § (3) be kez dés], hogy a fel hasz ná lás – fi gye lem mel az át- és fel dol go zott mû vek re is – ki zá ró lag olyan mû ve -
ket érint, ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, vagy ame lyek mind egyi ke a folk lór al ko tá sá nak mi nõ sül, il -
let ve hang fel vé te lek bár mely nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé vel [Szjt. 77. § (1) be kez dés] já ró nyil vá nos elõ adás ese tén, ki -
zá ró lag olyan elõ adá so kat vagy hang fel vé te le ket érint, ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, a fel hasz ná lás
fe jé ben jog dí jat nem kell fizetni.

13. A je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lye zés nem ter jed ki a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és ze ne drá mai mû -
vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra
szánt szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) tel jes ter je de lem ben tör té nõ elõ adá sá ra [Szjt. 25. § (3) be kez dés].

14. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfa össze gét nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vé nyes áfát
is tar tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

15.1. A je len jog díj köz le mény ér tel mé ben gép ze ne-fel hasz ná lás a ze ne mû ér zé kel he tõ vé té te le bár mi lyen mû sza ki
esz köz zel vagy mód szer rel [Szjt. 24. § (2) be kez dés b) pont]. Gép ze ne-fel hasz ná lás töb bek kö zött:

– rá dió, te le ví zió mû so rá nak le ját szá sa (hang szó ró val tör té nõ meg szó lal ta tá sa, il let ve kép er nyõn va ló meg je le ní té se)
rá dió ké szü lék, te le ví zió ké szü lék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;

– a ze ne mû – ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón vagy bár mi lyen for má tu mú di gi tá lis fájl ként ren del ke zés re ál ló – pél dá -
nyá nak le ját szá sa mag nó, le mez ját szó, mu sic-cen ter, vi deo le ját szó, CD-, CD-ROM-, kép le mez-, DVD-le ját szó, mp3 le -
ját szó, egyéb hor doz ha tó ze ne le ját szó ké szü lék, szá mí tó gép, ze ne gép, szá mí tó gép ala pú zenegép vagy egyéb erre
alkalmas készülék útján; valamint

– bár mi lyen mó don, ide ért ve bár mi lyen szá mí tó gé pes há ló zat út ján kö zön ség hez köz ve tí tett ze ne mû le ját szá sa szá mí -
tó gép pel vagy egyéb er re al kal mas technikai eszközzel.

15.2. Je len jog díj köz le mény ér tel mé ben élõ ze ne-fel hasz ná lás a ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó-mû vé szi tel je sít -
ménnyel meg va ló su ló nyil vá nos elõ adá sa [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pont].
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V. Fe je zet

A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog díj köz le mény 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ha tá lyos.1

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

1 Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek 
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak kor is,
ha az az idõ tar tam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak határozatai

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak

131/2011. (I. 19.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár
22-én meg je lent 5. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.)
102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Szé kes fe hér vár 106,6 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott
pá lyá za ti el já rás (to váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A  Pá lyá za ti El já rás nyer te se a 
Lánc híd Rá dió Kft. ( 1089 Bu da pest, Ül lõi út 102.).
E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -

lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je,az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé az 1. szá mú mel lék let 8. sor szá mú Szé kes fe hér vár
106,6 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár 22-én meg je lent
5. szá má ban. A Fel hí vás ra a be adá si ha tár na pon 2010. már ci us 24-én a kö vet ke zõ négy Pá lyá za ti Aján lat ér ke zett. 
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Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. ENTERCORP Kft. 1132 Bu da pest, Kresz Gé za u. 14.

2. Lánc híd Rá dió Kft. 1089 Bu da pest, Ül lõi út 102.

3. FM 4 Rá dió Kft. 8200 Veszp rém Ház gyá ri út 7.

4. Kon szen zus Ala pít vány Fej ér Me gyei Szer ve ze te 8000 Szé kes fe hér vár Pri vi gyei u. 11.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 1.1.6. pont ja sze rint a Szé kes fe hér vár 106,6 MHz jo go sult ság ra ki zá ró lag köz mû sor-szol gál ta tó
jel le gû pá lyá zat volt be nyújt ha tó.

A Mé dia ta nács a 465-467/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot nyil ván tar tás ba vet te 
az ENTERCORP Kft., a Lánc híd Rá dió Kft., va la mint az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá za ti Aján la tát a Pá lyá za ti Fel hí vás
3.4.1.3. sza ka sza alap ján.

A Kon szen zus Ala pít vány Fej ér Me gyei Szer ve ze té nek a Szé kes fe hér vár 106,6 MHz mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság
hasz no sí tá sá ra be nyúj tott Pá lyá za ti Aján la tát a Mé dia ta nács a 468/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za tá val a Pá lyá za ti Fel hí -
vás 3.4.1.2. sza kasz sze rint a 3.4.1.1. sza ka sza d) pont alap ján, mint Ala ki lag Ér vény te len Aján la tot vissza uta sí tot ta, te -
kin tet tel ar ra, hogy a Pá lyá zó a Pá lyá za ti Díj ra vo nat ko zó, a Pá lyá za ti Fel hí vás 2.7.5. pont ja sze rin ti el vá rá so kat, fel té te -
le ket nem tel je sí tet te, vagy nem meg fe le lõ en teljesítette.

A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján  a nyil ván tar tás ba vett ENTERCORP
Kft., a Lánc híd Rá dió Kft., va la mint az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zók tól hi ány pót lást kért, ame lyek az elõ írt ha tár idõ ben be -
ér kez tek. 

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te:

A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:

„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:

3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes és nem Ki zárt Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az
aláb bi mó don tör té nik:

3.4.3.1.2. A Pá lyá za ti Fel hí vás 1. sz. mel lék let 1.-9. sor szá mú jo go sult sá gai ese té ben:

A mû sor terv: ma xi mum 30 pont (20+10 pont).

Ezen be lül:

A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák
(23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben (eb be a ka te gó ri á ba tar to zó rá di ós mû sor szá mok nál a ze ne ará nya nem
ha lad hat ja meg a 70 %-ot az adott vál lalt mû sor szám te kin te té ben) a mû sor idõ leg alább

30 szá za lé ka fe lett: 20 pont

21–30 szá za lé ka: 5 pont

20 szá za lé ka vagy alat ta: 0 pont

A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.

3.4.3.1.3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont

A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a
2.11.5. sza kasz ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell be nyúj ta ni.

3.4.3.1.4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból
1 pon tot au to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá -
za ti aján la tá ban.”

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza sze rint a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács pon to zás sal ér té kel te a
Pá lyá zók mû sor ter vét, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok
ará nyát az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, a mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la -
tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

Mû sor ter vé ben a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nyát te kint -
ve az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben az ENTERCORP Kft. 31 %-os, a Lánc híd Rá dió Kft.
50 %-os, az FM 4 Rá dió Kft. pe dig 40%-os vál la lást tett. 

Mi vel mind egyik vál la lás meg ha lad ta a 30 %-ot, ezért a Mé dia ta nács a Pá lyá zók he lyi köz éle ti vál la lá sa it a Pá lyá za ti
Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza alap ján egy aránt a ma xi má lis 20 ponttal értékelte.

A Mé dia ta nács a Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza II. pont ja alap ján a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó mû sor ter vét,  te kin tet tel
an nak ki emel ke dõ mi nõ sé gi je gye i re a ma xi má lis 10 pont tal ér té kel te.

A Mé dia ta nács a Lánc híd Rá dió Kft. mû sor ter vé nek ér té ke lé sé nél – a mû sor ter vek egy más sal tör té nõ össze ha son lí tá -
sát is ala pul vé ve –, kü lö nö sen fi gye lem be vet te a Pá lyá zó ál tal az egyes mû sor szám tí pu sok te kin te té ben tett szá za lé kos
vál la lá sa it, a Pá lyá zó mû sor struk tú rá ját, és a mû sor terv ben meg je le nõ tar tal mi ér té ke ket.  
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A Mé dia ta nács ki emel ke dõ mi nõ sé gi jegy ként ér té kel te to váb bá, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. a má sik két Pá lyá zó nál
na gyobb hang súlyt fek te tett a he lyi jel le gû mû sor terv re, amely ben több ki fe je zet ten a te le pü lés szá má ra ké szí tett mû sor -
szá mot sze re pel te tett. A Mé dia ta nács az ér té ke lés so rán fi gye lem be vet te, hogy a Pá lyá zó ter ve zett hír szol gál ta tá sá ban
gon dot for dít a vé tel kör ze té ben élõ kö zön ség tá jé ko zó dá si szük ség le te i nek ki elé gí té sé re.  

A Mé dia ta nács  az FM 4 Rá dió Kft., va la mint az ENTERCORP Kft. Pá lyá zók mû sor ter vé nek ér té ke lés kor ugyan eze -
ket a szem pon to kat fi gye lem be vé ve 6-6 pont tal ér té kel te azo kat.

Te kin tet tel ar ra, hogy az ENTERCORP Kft. mû sor ter ve más rá di ók ar cu la tá hoz ké pest ke ve sebb el té rést mu tat, és ab -
ban a vé tel kör zet ben élõ kö zön ség he lyi tar ta lom mal va ló ki szol gá lá sá nak szán dé ka ke vés bé je le nik meg, va la mint te -
kin tet tel ar ra is, hogy az FM 4 Rá dió Kft. szin te ki zá ró lag val lá si mû so ra i val kí ván ja tel je sí te ni a he lyi kö zön ség igé nye i -
nek ki szol gá lá sát, így a Mé dia ta nács úgy ítél te meg, hogy a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak összes sé gé ben  a Lánc -
híd Rá dió Kft Aján la tá ban be mu ta tott mû sor terv fe lel meg leg job ban.

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát a Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza alap ján ér té kel te. A Pá lyá -
za ti Fel hí vás ér tel me zõ ren del ke zé sei sze rint: „Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: amennyi ben a Pá lyá zó vagy a Pá lyá zó -
ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás, amely a Pá lyá za ti Aján lat be nyúj tá sa kor már leg alább egy éve fo -
lya ma to san szol gál tat rá dió mû sort.” 

Az ENTERCORP Kft. Pá lyá zó, il let ve a Pá lyá zó ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás a Pá lyá za ti
Fel hí vás sze rint elõ írt mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal, mû sor ké szí té si ta pasz ta lat tal nem ren del ke zik, en nek meg fe le -
lõ en a Mé dia ta nács a Pá lyá zó mé di a szol gál ta tói ta pasz ta la tát 0 pont ra ér té kel te.

 A Lánc híd Rá dió Kft. 2006. óta mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zik a Bu da pest 100,3 MHz he lyi rá di ós jo -
go sult sá gon, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a
Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

Az FM 4 Rá dió Kft. a Bu da pest 94,2 MHz + Ko má rom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Mo nor 106,3
MHz + Pé cel 91,7 MHz + Dö mös 104,9 MHz + Kom ló 91,4 MHz + Pi lis csa ba 104,2 MHz + Esz ter gom 97,4 MHz + Da -
bas 97,5 MHz kör ze ti köz mû sor-szol gál ta tói rá di ós jo go sul tág gal ren del ke zik, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja
sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

Az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok te kin te té ben az ENTERCORP Kft. PS, PI, AF, PTY,
TP, TA, TMC, DI, M/S, PIN, RT, EON, CT, EWS, ECC szol gál ta tást; 

a Lánc híd Rá dió Kft. PS, PI, PTY, TP, M/S, RT, CT, PTN szol gál ta tást,

míg az FM 4 Rá dió Kft. PS, PI, AF, PTY, DI, M/S, PIN, RT szol gál ta tást vál lalt. 

A Mé dia ta nács ezért a ki egé szí tõ és ér ték nö ve lõ szol gál ta tá sok te kin te té ben mind há rom Pá lyá zó vál la lá sa it a ma xi -
má lis 2 pont tal ér té kel te.

Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõk:  

Pá lyá zó ne ve

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Mû sor szol gál ta tá si
ta pasz ta lat

(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ,
ér ték nö ve lõ

(max. 2 pont)
Össze sen

He lyi köz éle ti
mû sor szá mok ará nya

az éj sza kai órák
nél kü li he ti át la gos

mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

 ENTERCORP Kft. 20 pont 6 pont 0 pont 2 pont 28 pont

Lánc híd Rá dió Kft. 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 34 pont

 FM 4 Rá dió Kft. 20 pont 6 pont 2 pont 2 pont 30 pont

A Mé dia ta nács a leg ma ga sabb pont szám mal a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tát ér té kel te. 
A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint: 
„A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.”
2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV.

tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv).
Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán

az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Szé kes fe hér vár 106,6 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel -
hívás ren del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.
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Er re te kin tet tel a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
2010. évi feb ru ár 22-i, 5. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Szé kes fe hér vár
106,6 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer -
tese a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és a (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg. 

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -

za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.
A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.
Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló

ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven -
öt nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság  Mé dia ta ná csá nak

132/2011. (I. 19.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. évi áp ri -
lis 19-i 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41.§ alap ján pá lyáz ta tott Deb re cen 94,4 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí -
tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (to váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. 
E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -

lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let az
Rttv. 41.§ alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé az 1. szá mú mel lék let 2. sor szá mú Deb re cen 94,4 MHz he lyi rá di ós jo go -
sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2011. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban. A Fel hí vás ra a be -
adá si ha tár na pon 2010. má jus 31-én a kö vet ke zõ ket tõ Pá lyá za ti Aján lat ér ke zett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. 3530 Mis kolc Kos suth u. 17.

2. Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. 8200 Veszp rém Ház gyá ri út 7.
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A Mé dia ta nács a 481-482/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot a Pá lyá za ti Fel hí vás
3.4.1.3. sza ka sza alap ján mind két Pá lyá zó aján la tát nyil ván tar tás ba vet te. 

A Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. Pá lyá zó Aján la ta ma ra dék ta la nul meg fe lelt a Pá lyá za ti Fel hí vás va la mennyi fel té te lé -
nek, azon ban az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft-tõl, hi ány pót lás el ren de lé sé re volt szük ség, ame lyet a Pá lyá zó ha tár idõ ben
tel je sí tett.  

2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV.
tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.).

Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se és el -
bí rá lá sa so rán az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Deb re cen 94,4 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti
Fel hí vás ren del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

A Mé dia ta nács dön té se meg ho za ta la so rán fi gye lem be vet te az Rttv. 101. § (3) be kez dé sé nek anya gi jo gi ren del ke zé -
sét, amely sze rint ha a ver sen gõ pá lyá zók kö zött nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó is pá lyá zott – az or szá gos mû -
sor szol gál ta tást ki vé ve – a jo go sult sá got a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó szer zi meg, amennyi ben az adott vé -
tel kör zet la ko sa i nak nyolc van szá za lé ka szá má ra már leg alább két nye re ség ér de kelt he lyi mû sor szol gál ta tás el ér he tõ és
kö zü lük leg alább egy mû sor szó rás sal va ló sul meg.

A Deb re cen 94,4 MHz jo go sult ság ra mind két Pá lyá zó nem nye re ség ér de kelt jel leg gel nyúj tot ta be aján la tát, azon ban
a két Pá lyá zó kö zül ki zá ró lag az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. fe lel meg az Rttv. 101. § (3) be kez dé sé nek, ugyan is a pá -
lyá za ti aján lat be nyúj tá sa kor ki zá ró lag az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. mi nõ sült nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta -
tó nak. Az Rttv. 101. § (3) be kez dé se sze rint a jo go sult sá got a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó szer zi meg,
amennyi ben az adott vé tel kör zet la ko sa i nak nyolc van szá za lé ka szá má ra már leg alább két nye re ség ér de kelt he lyi mû sor -
szol gál ta tás el ér he tõ és kö zü lük leg alább egy mû sor szó rás sal va ló sul meg.

 Az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. Pá lyá zó val a Tes tü let 2001. áp ri lis 5-én kö tött mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést a Mis -
kolc 90,4 MHz + Me zõ kö vesd 102,1 MHz + Zá hony 90,4 MHz + Kis új szál lás 103,2 MHz és a Nyír egy há za 100,5 MHz
jo go sult ság te kin te té ben, mint nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó val.  

A má sik Pá lyá zó, a Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. szin tén nem nye re ség ér de kelt jel leg gel nyúj tot ta be aján la tát, azon -
ban fi gye lem be vé ve azt, hogy meg lé võ mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság gal nem ren del ke zik, így nem mi nõ sül nem nye -
re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó nak.

Te kin tet tel ar ra, hogy Deb re cen ben már mû kö dik két nye re ség ér de kelt he lyi mû sor szol gál ta tás, amely bõl leg alább
egy mû sor szó rás sal va ló su ló meg, így a 101. § (3) be kez dés egyéb fel té te lei is tel je sül nek. Így az Rttv. 101. § (3) be kez -
dés ren del ke zé se i nek je len Pá lyá za ti El já rás ban az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. fe lel meg. 

Fent em lí tet tek alap ján a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz -
löny 2010. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Deb re cen 94,4 MHz he lyi
rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, és Pá lyá za ti El já rás nyer te se az Rttv. 101.§ 
(3) be kez dé se alap ján az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. Pá lyá zó.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és a (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg. 

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -

za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.
A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.
Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló

ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven öt
nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.
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A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság  Mé dia ta ná csá nak

133/2011. (I. 19.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. évi áp -
rilis 19-i 11. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.) 41.§
alap ján pá lyáz ta tott Szé kes fe hér vár 96,1 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (to -
váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se a

Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. (cím: 1062 Bu da pest, Dé li báb u. 15–17.) 

3. A Mé dia ta nács meg ál la pít ja, hogy a Lo ko mo tív Rá dió Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta ér vény te len.

E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -
lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv. 41.§ alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé az 1. szá mú mel lék let 4. sor szá mú Szé kes fe hér vár 96,1 MHz he lyi rá di ós
jo go sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2011. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban. A Fel hí vás ra a 
be adá si ha tár na pon 2010. május 31-én a következõ négy Pályázati Ajánlat érkezett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. ALPHA Mû sor szol gál ta tó Kft. 8000 Szé kes fe hér vár Ho mok sor 7.

2. Lo ko mo tív Rá dió Tö meg kom mu ni ká ci ós Kft. 4025 Deb re cen Hat van u. 12–14.

3. Lánc híd Rá dió Kft. 1089 Bu da pest Ül lõi út 102.

4. Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. 1062 Bu da pest Dé li báb u. 15–17.

A Mé dia ta nács a 489-492/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot, a Pá lyá za ti Fel hí vás
3.4.1.3. sza ka sza alap ján mind a négy pá lyá zó aján la tát nyilvántartásba vette. 

Az el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján mind egyik Pá lyá zó tól hi ány pót lást kért, ame lyek 
az elõ írt ha tár idõ ben be ér kez tek. 

A Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Aján la tok tar tal mi vizs gá la ta alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a Lo ko mo tív Rá dió Kft. Aján la -
ta ér vény te len, a kö vet ke zõk mi att.

A Lo ko mo tív Rá dió Kft. a Klub rá dió Zrt-vel va ló há ló zat ba kap cso ló dás ra irá nyu ló an nyúj tot ta be Aján la tát.

A Pá lyá zó és a há ló za tos mû sor szol gál ta tó (a Klub rá dió Zrt.) a há ló zat ba kap cso ló dást kö zö sen ké rel mez ték az aláb bi -
ak nak meg fe le lõ en:

A Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tá ban há ló za tos mû sor szol gál ta tó ként a Klub rá dió Zrt-t je löl te meg, fel tün tet ve, hogy a
mé dia szol gál ta tó a Pá lyá za ti Aján lat be nyúj tá sa kor a Bu da pest 95,3 MHz vo nat ko zá sá ban ren del ke zik ke res ke del mi jo -
go sult ság gal, azon ban vár ha tó an (180 na pon be lül) szer zõ dést köt a Bu da pest 92,9 MHz te kin te té ben, mint köz mû -
sor-szol gál ta tó.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 2.15.1. pont ja le he tõ vé te szi, hogy a Pá lyá zó olyan mû sor struk tú rá val is be nyújt has son pá lyá za -
tot, amely ben sa ját mû sor szol gál ta tá sa mel lett há ló za tos mû sor szol gál ta tás is he lyet kap. Há ló za tos mû sor szol gál ta tó -
ként azon ban csak olyan – a pá lyá zó val azo nos tí pu sú rá di ós – mû sor szol gál ta tó je löl he tõ meg, amely nek nem áll fenn
tar to zá sa az ORTT fe lé, s a Tes tü let nem al kal ma zott ve le szem ben a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés, vagy az Rttv.112. §
(1) b) pont ja sze rin ti írás be li fi gyel mez te tést.

Bár a Tes tü let 720/2010. (IV. 21.) szá mú ha tá ro za tá val az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2009. évi de cem ber 28-i
36. szá má ban meg je lent Bu da pest 92,9 MHz körze ti, köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go sult -
ság te kin te té ben nyer tes sé és köz mû sor-szol gál ta tó vá nyil vá ní tot ta a Klub rá dió Zrt. Pá lyá zót..ezt kö ve tõ en azon ban a
Mé dia ta nács 771/2010. (XII. 15.) szá mú ha tá ro za tá val az ÁPF 76. pont ja és a pá lyá za ti fel hí vás 4.1.3. a) és e) pont ja
alap ján a Bu da pest 92,9 MHz mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek
nyil vá ní tot ta. 
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Az ered mény te len né nyil vá ní tás oka az volt, hogy a nyer tes pá lyá zó Klub rá dió Zrt. a Pá lyá za ti Fel hí vás 2.6.3. sza -
kasza sze rin ti kor lá to zó ren del ke zés alá esett, il let ve a Mû sor szol gál ta tá si Szer zõ dést a Pá lyá za ti Fel hí vás ban elõ írt
45 mun ka na pos ha tár idõn be lül nem kö töt te meg. 

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta nem fe lel meg a Fel hí vás 2.15.1 pont já nak, te kin -
tet tel ar ra, a Klub rá dió Zrt. nem ren del ke zik köz mû sor-szol gál ta tói jo go sult ság gal. A Bu da pest 95,3 MHz + Esz ter gom
98,1 MHz + Ta ta bá nya 96,7 MHz jo go sult ság ke res ke del mi jel le gû, a Bu da pest 92,9 MHz jo go sult ság te kin te té ben pe -
dig a fen ti ek alap ján a szer zõ dés meg kö té sé re nem ke rült sor. Így a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján nem mi nõ sül azo nos tí pu -
sú nak a Pá lyá zó ál tal meg pá lyá zott köz mû sor-szol gál ta tói jo go sult ság gal.

2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV.
tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.).

Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se és
el bí rá lá sa so rán az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Szé kes fe hér vár 96,1 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt
Pá lyá za ti Fel hí vás ren del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it
al kal maz ta.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.2.7. pont ja alap ján a Lo ko mo tív Rá dió Kft. Pá lyá za ti Aján la ta ki zá rá sá nak lett vol na he lye,
te kin tet tel ar ra, hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta nem fe lel meg a 2.15.1. sza kasz sze rint a há ló zat ba kap cso ló dás ra vo -
nat ko zó fel té te lek nek.

Az Mttv. sza bá lyo zá si rend sze ré ben a ki zá rás nak meg fe le lõ el já rá si sza bá lyo zás, dön tés tí pus a tar tal mi érvényte -
lenség.

A fen ti ek re te kin tet tel a Mé dia ta nács je len ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben fog lal tak sze rint a Lo ko mo tív Rá dió Kft. Pá -
lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta, hogy az Mttv.  58. § (3) be kez dé se alap ján ér vény te len, te kin tet tel ar ra,
hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tát há ló zat ba kap cso ló dás ra nyúj tot ta be, en nek el le né re Pá lyá za ti Aján la ta nem fe lel
meg a Pá lyá za ti Fel hí vás 2.15.1. sza kasz sze rint a há ló zat ba kap cso ló dás ra vo nat ko zó fel té te lek nek.

Az Mttv. 71. § (5) be kez dé sé re és a Mé dia ta nács je len ha tá ro za tá nak meg ho za ta la nap ján ho zott 131/2011. (I. 19.)
szá mú ha tá ro za tá ra te kin tet tel úgy dön tött, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá za ti aján la tát nem ér té ke li.

Az Mttv. 71.§ (5) be kez dé se sze rint a kör ze ti és he lyi li ne á ris rá di ós mé dia szol gál ta tó vagy an nak tu laj do no sa a mé -
dia szol gál ta tá sá nak vé tel kör ze té be esõ más kör ze ti vagy he lyi li ne á ris rá di ós mé dia szol gál ta tást vég zõ vál lal ko zás ban
be fo lyá so ló ré sze se dést nem sze rez het.

A Mé dia ta nács a je len ha tá ro za tá nak meg ho za ta lát meg elõ zõ en a  131/2011. (I. 19.) szá mú ha tá ro za tá val a Szé kes fe -
hér vár 106,6 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás nyer te sé ül a Lánc híd Rá dió Kft.
Pá lyá zót nyil vá ní tot ta.

Az Mttv. 71. § (5) be kez dé sé ben fog lal, azon a fen ti ek ben is idé zett sza bály ér vé nye sü lé se ér de ké ben, hogy ugyan ab -
ban a vé tel kör zet ben azo nos mé dia szol gál ta tó nem ren del kez het két mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal,a Mé dia ta nács
úgy dön tött, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. Szé kes fe hér vár 96,1 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra be nyúj tott Pá -
lyá za ti aján la tát a je len pá lyá za ti el já rás ban nem ér té ke li. 

A Mé dia ta nács az ALPHA Mû sor szol gál ta tó Kft. és a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zók Pá lyá za ti Aján la tát a
Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te:

A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:
„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:
3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az aláb bi mó don

tör té nik.
3.4.3.1.2. A Pá lyá za ti Fel hí vás 2. és 4. sor szá mú jo go sult sá gok ese té ben:
1. Mû sor terv: ma xi mum 30 pont
I./a) A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák

(23.00-05.00) nél kü li he ti mû sor idõ ben, a mû sor idõ leg alább
30 szá za lé ka fe lett: 20 pont
21–30 szá za lé ka:   5 pont
20 szá za lé ka vagy alat ta:  0 pont
vagy
I./b) A pá lyá zó ál tal meg ha tá ro zott arány szá mok sze rint az adott spe ci á lis ka rak te risz ti ká nak meg fe le lõ mû sor szá -

mok ará nya az éj sza kai órák (23.00-05.00 órá ig) nél kü li he ti tel jes mû sor idõ ben 
 50% fe lett 20 pont
 46–50% 16 pont
 42–45% 13 pont
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 38–41% 11 pont
 34–37%   8 pont
 30–33%   5 pont
 30% alatt  0 pont
Spe ci á lis ka rak te risz ti ká ra csak az kap hat ezen ér té ke lé si szem pon tok alap ján pon tot, aki az 3. szá mú mel lék let ben

fel tün tet te a meg kí vánt arányt, és meg tet te az 5. sz. mel lék let 5., 6. szá mú nyi lat ko za ta it.
Amennyi ben a pá lyá zó spe ci á lis ka rak te risz ti ká jú mû sor szol gál ta ta tást vál lal, a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi

min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok vál la lá sá ért pon tot nem kap hat a pá lyá zat ér té ke lé se során.
Amennyi ben a Pá lyá zó mind a spe ci á lis ka rak te risz ti ká ra vo nat ko zó an, mind a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, he lyi min -

den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ra vo nat ko zó an vál la lást tett, a Tes tü let a Pá lyá za ti Aján la tot a Fel hí vás
1.1.6. pont ja sze rint spe ci á lis ka rak te risz ti ká jú Pá lyá za ti Aján lat ként ér té ke li, és ki zá ró lag a spe ci á lis ka rak te risz ti ká ra
vonatkozó Ajánlatot pontozza.

II.  A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.
2. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont
A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a 2.11.5.

sza kasz ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell kö zöl ni.
3. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból

1 pontot au to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá -
lyá za ti aján la tá ban.”

A Pá lyá zók Pá lyá za ti Aján la tuk ban spe ci á lis ka rak te risz ti ká jú mû sor szol gál ta tást nem vál lal tak.
A fen ti e ket fi gye lem be vé ve a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1. sza ka sza sze rint a Mé dia ta nács a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán 

pon to zás sal ér té kel te a Pá lyá zók ál tal be nyúj tott Mû sor ter vet, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na -
pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nyát az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû -
sor ter vet, a mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

A mû sor ter vé ben az ALPHA Mû sor szol gál ta tó Kft. a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó,
se gí tõ mû sor szá mok ará nyát te kint ve az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben 8 %-os, a Ma gyar
Ka to li kus Rá dió Zrt. 34,5 %-os vál la lást tett. 

Te kin tet tel ar ra, hogy az ALPHA Mû sor szol gál ta tó Kft. he lyi köz éle ti vál la lá sa nem ha lad ta meg a 20 %-ot, ezért a
Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka szá nak 1. I. /a) pont ja alap ján azt 0 pont tal, a Ma gyar Ka to li kus Rá dió
Zrt. he lyi köz éle ti vál la lá sát pe dig a ma xi má lis 20 pont tal ér té kel te, te kin tet tel ar ra, hogy az meg ha lad ta a 30 %-ot.

A Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza II. pont ja alap ján a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zó mû -
sor ter vét te kin tet tel an nak ki emel ke dõ mi nõ sé gi je gye i re azt a ma xi má lis 10 pont tal ér té kel te.

A Mé dia ta nács a mû sor terv ér té ke lé sé nél kü lö nös te kin tet tel vet te fi gye lem be a Pá lyá zó ál tal az egyes mû sor szám-tí -
pu sok vo nat ko zá sá ban tett szá za lé kos vál la lá sa it, a Pá lyá zó mû sor struk tú rá ját, a mû sor terv ben megjelenõ tartalmi
értékeket.  

A Mé dia ta nács – a mû sor ter vek egy más sal tör té nõ össze ha son lí tá sát is ala pul vé ve - ki emel ke dõ mi nõ sé gi jegy ként ér té -
kel te, hogy a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. a má sik Pá lyá zó nál na gyobb hang súlyt fek te tett a he lyi jel le gû mû sor terv re.

A Mé dia ta nács az ALPHA Mû sor szol gál ta tó Kft. mû sor ter vé nek ér té ke lés kor ugyan eze ket a szem pon to kat fi gye lem -
be vé ve azt 2 pont tal ér té kel te, mi vel a Pá lyá zó több sé gé ben csu pán gaz da sá gi té má jú in for má ci ós ma ga zin mû so rá val és
he lyi hír mû so rá val kí ván ja tel je sí te ni a he lyi la kos ság igé nye i nek ki szol gá lá sát, így a Mé dia ta nács úgy ítél te meg, hogy a 
Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak összes sé gé ben a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá za ti Aján la tá ban be mu ta tott
mû sor terv fe lel meg legjobban.

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka szá nak 2. pont ja alap ján ér té kel te.
A Pá lyá za ti Fel hí vás de fi ní ci ó ja alap ján mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tot a pon to zás so rán ab ban az eset ben le het fi -

gye lem be ven ni, amennyi ben a Pá lyá zó vagy a Pá lyá zó ban ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás a Pá lyá za ti Aján lat be -
nyúj tá sa kor már leg alább egy éve fo lya ma to san szol gál tat rá dió mû sort. A mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta lat te kin te té ben rá -
dió mû sor szol gál ta tá sa fo ga lom alá tar to zó nak kell te kin te ni a mû sor ké szí tõt is.

A Tes tü let a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt-vel 2004. ja nu ár 16-án kö tött mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést or szá gos kö zép -
hul lá mú köz mû sor-szol gál ta tói rá di ós jo go sult ság vo nat ko zá sá ban. A Pá lyá zó 2011. ja nu ár 16-tól or szá gos mû hol das
jo go sult ság gal ren del ke zik. A Mé dia ta nács a Pá lyá zó mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tát 2 pont tal ér té kel te. 

A Mé dia ta nács úgy dön tött, hogy az ALPHA Mû sor szol gál ta tó Kft. ál tal mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta lat ként elõ adot -
tak nem fe lel nek meg a Pá lyá za ti Fel hí vás mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta lat fo gal má nak, ezért a Pá lyá zó mû sor szol gál ta tá si 
ta pasz ta la tát 0 pont tal ér té kel te.

A Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. az egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok (ma xi má li san 2 pont)
te kin te té ben PS, PI, RT szol gál ta tást, az ALPHA Mû sor szol gál ta tó Kft. PS, PI, RT, PTY szol gál ta tást vál lalt.  A Mé dia -
ta nács ezért az RDS szol gál ta tá sok te kin te té ben mind két Pá lyá zó vál la lá sát a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.
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Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai az aláb bi ak:  

Pá lyá zó ne ve

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Mû sor szol gál ta tá si
ta pasz ta lat

(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ,
ér ték nö ve lõ

(max. 2 pont)

Össze senHe lyi köz éle ti
mû sor szá mok ará nya

az éj sza kai órák
nél kü li he ti

át la gos mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

ALPHA
Mû sor szol gál ta tó Kft. 

0 pont  2 pont 0 pont 2 pont 4 pont

Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 34 pont

A Mé dia ta nács a leg ma ga sabb pont szám mal a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tát ér té kel te. 
A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint: 
„A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.”
Er re te kin tet tel a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010.

áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Szé kes fe hér vár 96,1 MHz he lyi rá di ós
jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és a Pá lyá za ti El já rás nyer te se a Ma gyar Ka to li kus
Rá dió Zrt. Pá lyá zó.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és a (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg. 

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -

za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.
A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.
Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló ha tó -

sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven öt nap.
Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény

(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak

135/2011. (I. 19.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár
22-én meg je lent 5. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.)
102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Gyõr 88,1 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti
el já rás (to váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se a 
Lánc híd Rá dió Kft. (cím: 1089 Bu da pest, Ül lõi út 102.).
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E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -
lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je,az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé az 1. szá mú mel lék let 5. sor szá mú Gyõr 88,1 MHz he lyi
rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár 22-én meg je lent 5. szá má ban. A Fel hí -
vás ra a be adá si ha tár na pon 2010. március 24-én a következõ négy Pályázati Ajánlat érkezett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. DJ PROMOTION Kft. 1132 Bp. Kresz Gé za u. 14.

2. Kis al föld Rá dió Kon zor ci um 9024 Gyõr Des sewf fy u. 13.

3. Lánc híd Rá dió Kft. 1089 Bp. Ül lõi út 102.

4. FM 4 Rá dió Kft. 8200 Veszp rém Ház gyá ri út 7.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 1.1.6. pont ja sze rint a Gyõr 88,1 MHz jo go sult ság ra ki zá ró lag köz mû sor-szol gál ta tó jel le gû pá -
lyá zat volt be nyújt ha tó.

A Mé dia ta nács a 456-459/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot a Pá lyá za ti Fel hí vás
3.4.1.3. sza ka sza alap ján mind a négy Pá lyá zó Aján la tát nyil ván tar tás ba vet te. 

A Mé dia ta nács az el já rás so rán a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a DJ PROMOTION Kft., a Kis al föld Rá dió Kon -
zor ci um, a Lánc híd Rá dió Kft., va la mint az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zók tól hi ány pót lást kért, ame lyek az elõ írt határidõben 
beérkeztek. 

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te:
A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:
„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:
3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes és nem Ki zárt Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az

aláb bi mó don tör té nik:
3.4.3.1.2. A Pá lyá za ti Fel hí vás 1. sz. mel lék let 1.-9. sor szá mú jo go sult sá gai ese té ben:
A mû sor terv: ma xi mum 30 pont (20+10 pont).
Ezen be lül:
A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák

(23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben (eb be a ka te gó ri á ba tar to zó rá di ós mû sor szá mok nál a ze ne ará nya nem
ha lad hat ja meg a 70 %-ot az adott vál lalt mû sor szám te kin te té ben) a mû sor idõ leg alább

30 szá za lé ka fe lett: 20 pont
21–30 szá za lé ka: 5 pont
20 szá za lé ka vagy alat ta: 0 pont
A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.
3.4.3.1.3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont
A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a

2.11.5. sza kasz ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell be nyúj ta ni.
3.4.3.1.4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból

1 pon tot au to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá -
za ti aján la tá ban.”

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1. sza ka sza sze rint a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács pon to zás sal ér té kel te a Pá -
lyá zók mû sor ter vét, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok
ará nyát az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, mint szub jek tív ér té ke lé si ka te -
gó ri át, a mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

A mû sor ter vé ben a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nyát te -
kint ve az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben DJ PROMOTION Kft. 31 %-os, a Kis al föld
Rá dió Kon zor ci um 40,67%-os a Lánc híd Rá dió Kft. 50 %-os, az FM 4 Rá dió Kft. pe dig 46%-os vál la lást tett. 

Te kin tet tel ar ra, hogy mind egyik vál la lás meg ha lad ta a 30 %-ot, ezért a Mé dia ta nács a Pá lyá zók he lyi köz éle ti vál la lá -
sa it a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza alap ján egy aránt a ma xi má lis 20 ponttal értékelte.

480 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7. szám



A Mé dia ta nács a Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza II. pont ja alap ján a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó mû sor ter vét te kin tet tel
an nak ki emel ke dõ mi nõ sé gi je gye i re a ma xi má lis 10 pont tal ér té kel te.

A Mé dia ta nács a Mû sor terv ér té ke lé sé nél kü lö nös te kin tet tel vet te fi gye lem be a  Pá lyá zó ál tal az egyes mû sor -
szám tí pu sok te kin te té ben tett szá za lé kos vál la lá sa it, a Pá lyá zó mû sor struk tú rá ját, a mû sor terv ben meg je le nõ tar tal -
mi ér té ke ket.

A Mé dia ta nács – a mû sor ter vek egy más sal tör té nõ össze ha son lí tá sát is ala pul vé ve –, ki emel ke dõ mi nõ sé gi jegy ként
ér té kel te to váb bá, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. a töb bi Pá lyá zó nál na gyobb hang súlyt fek te tett a he lyi jel le gû mû sor terv re,
amely ben több, ki fe je zet ten a te le pü lés szá má ra ké szí tett mû sor szá mot sze re pel te tett. A Mé dia ta nács az ér té ke lés so rán
fi gye lem be vet te, hogy a Pá lyá zó ter ve zett hír szol gál ta tá sá ban gon dot fordít a vételkörzetében élõ közönség tájé -
kozódási szükségleteinek kielégítésére.  

A Mé dia ta nács a DJ PROMOTION Kft., a Kis al föld Rá dió Kon zor ci um, va la mint az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zók mû -
sor ter vé nek ér té ke lés kor ugyan eze ket a szem pon to kat fi gye lem be vé ve 6-6 pont tal ér té kel te azo kat, a kö vet ke zõ in do -
kok alap ján.

A DJ PROMOTION Kft. mû sor ter ve a más rá di ók ál ta lá nos ar cu la tá hoz ké pest ke ve sebb el té rést mu tat, és ab ban a vé -
tel kör zet ben élõ kö zön ség he lyi tar ta lom mal va ló ki szol gá lá sá nak szándéka kevésbé jelenik meg.

A Kis al föld Rá dió Kon zor ci um mû sor ter vé ben ugyan ma gas köz szol gá la ti arányt vál lal, azon ban a he lyi jel leg szin tén 
ke vés bé je lent meg az egyes mûsorszámaiban.

Az FM 4 Rá dió Kft. pe dig szin te ki zá ró lag val lá si mû so ra i val kí ván ta tel je sí te ni a he lyi köz éle ti vállalásait.
Fen ti ek re te kin tet tel a Mé dia ta nács úgy ítél te meg, hogy a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak, az adott te le pü lés rá -

di ós pi a ca sok szí nû sé ge meg te rem té se kö ve tel mé nyé nek összes sé gé ben a Lánc híd Rá dió Kft Aján la tá ban bemutatott
mûsorterv felel meg legjobban.

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tát a Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza alap ján ér té kel te. A Pá lyá -
za ti Fel hí vás ér tel me zõ ren del ke zé sei sze rint: „Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: amennyi ben a Pá lyá zó vagy a Pá lyá zó -
ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás, amely a Pá lyá za ti Aján lat be nyúj tá sa kor már leg alább egy éve fo -
lya ma to san szol gál tat rá dió mû sort.” 

A DJ Pro mo ti on Kft., va la mint a Kis al föld Rá dió Kon zor ci um, il let ve a Pá lyá zók ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren -
del ke zõ vál lal ko zás mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal nem ren del kez nek en nek meg fe le lõ en a Mé dia ta nács a Fel hí vás
alap ján Pá lyá zók mé di a szol gál ta tói ta pasz ta la tát 0 pont ra ér té kel te.

A Lánc híd Rá dió Kft. 2006. óta mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zik a Bu da pest 100,3 MHz he lyi rá di ós jo -
go sult sá gon, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a
Médiatanács a maximális 2 ponttal értékelte.

Az FM 4 Rá dió Kft. a Bu da pest 94,2 MHz + Ko má rom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Mo nor 106,3
MHz + Pé cel 91,7 MHz + Dö mös 104,9 MHz + Kom ló 91,4 MHz + Pi lis csa ba 104,2 MHz + Esz ter gom 97,4 MHz + Da -
bas 97,5 MHz kör ze ti köz mû sor-szol gál ta tói rá di ós jo go sul tág gal ren del ke zik, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja
sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

Az egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok te kin te té ben a
DJ Pro mo ti on Kft.PS, PI, AF, PTY, TP, TA, TMC, DI, M/S, PIN, RT, EON, CT, EWS, ECC szol gál ta tást; 
a Kis al föld Rá dió Kon zor ci um PS, PI, AF, PTY, TP, TA, TMC, DI, M/S, PIN, RT, EON, CT, EWS, ECC szol gál ta tást, 
a Lánc híd Rá dió Kft. PS, PI, PTY, TP, M/S, RT, CT, PTN szol gál ta tást,
míg az FM 4 Rá dió Kft. PS, PI, AF, PTY, DI, M/S, PIN, RT szol gál ta tást vál lalt. 
A Mé dia ta nács ezért a ki egé szí tõ és ér ték nö ve lõ szol gál ta tá sok te kin te té ben va la mennyi Pá lyá zó vál la lá sa it a ma xi -

má lis 2 ponttal értékelte.
Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -

tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõ: 

Pá lyá zó ne ve

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Mû sor szol gál ta tá si
ta pasz ta lat

(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ,
ér ték nö ve lõ

(max. 2 pont)

Össze senHe lyi köz éle ti
mû sor szá mok ará nya

az éj sza kai órák
nél kü li he ti át la gos

mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

DJ PROMOTION KFT. 20 pont  6 pont 0 pont 2 pont 28 pont

Kis al föld Rá dió Kon zor ci um 20 pont 6 pont 0 pont 2 pont 28 pont

Lánc híd Rá dió Kft. 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 34 pont

FM 4 Rá dió Kft. 20 pont 6 pont 2 pont 2 pont 30 pont
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A Mé dia ta nács a leg ma ga sabb pont szám mal a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tát ér té kel te. 

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint: 

„A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.”

2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) tör vény.

Az Mttv. 216. §-a  alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán
az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Gyõr 88,1 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel hí vás ren del ke -
zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

Er re te kin tet tel a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
2010. évi feb ru ár 22-i, 5. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Gyõr 88,1 MHz he lyi
rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer te se a Lánc híd Rá dió 
Kft. Pá lyá zó.

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és a (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.

A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -
za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.

A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.

Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel
va ló ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je
negy ven öt nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak

136/2011. (I. 19.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. áp ri lis
19-én meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Fe hér gyar mat 99,5 MHz he lyi rá di ós jo go -
sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (to váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se a 

Fri ends Lan Kft. (cím: 4931 Tar pa, Pe tõ fi u. 3.).

E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -
lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 
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I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, a rá -
di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (Rttv.) 41. § be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a
6. sor szá mú  Fe hér gyar mat 99,5 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010.
áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban. A Fel hí vás ra a be adá si határnapon 2010. május 31-én a következõ két Pályázati
Ajánlat érkezett.

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Ze ne boly gó Kft. 1016 Bp. Mé szá ros u. 58/B

2. Fri ends-Lan  Kft. 4931 Tar pa Pe tõ fi u. 3.

A Mé dia ta nács az 502-503/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot a Pá lyá za ti Fel hí vás
3.4.1.3. sza ka sza alap ján mind két Pá lyá zó Aján la tát nyil ván tar tás ba vet te. án.

Az el já rás so rán a  Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján mind két Pá lyá zó tól hi ány pót lást kért, ame lyek
az elõ írt ha tár idõ ben be ér kez tek. 

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te:
A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:
„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:
3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az aláb bi mó don

tör té nik.
3.4.3.1. 3. A Pá lyá za ti Fel hí vás 5-8. sor szá mú jo go sult sá ga ese té ben:
1. Mû sor szol gál ta tá si díj: ma xi mum 20 pont
A leg ma ga sabb - egy mû sor órá ra ve tí tett - Díj aján lat 20 pon tot ér.
A töb bi Díj aján lat pont szá mát úgy kell ki szá mí ta ni, hogy az adott órá ra ve tí tett Díj aján la tot el kell osz ta ni a leg ma ga -

sabb órá ra ve tí tett Díj aján lat tal, és az így ka pott há nya dost meg kell szo roz ni 20-szal. Az így ka pott szor zat (nem egész
szám ese tén öt ti zed alatt le fe lé ke re kít ve egész számra) az adott Díjajánlat pontszáma.

Nem nye re ség ér de kelt, il let ve köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ese tén, a töb bi Díj aján lat ra adott pont -
szá mok át la go lá sá val ki szá mí tott pont szá mot kell az ér té ke lés so rán a töb bi pont hoz hoz zá ad ni. Amennyi ben négy vagy
több ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû mû sor szol gál ta tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a
leg ki sebb és a leg na gyobb pont ér té ket fi gye lem be nem vé ve a töb bi pont szám ból egy sze rû szám ta ni át la got kell ké pez ni. 
Amennyi ben négy nél ke ve sebb ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a
pontokból egyszerû számtani átlag képzésével kapható meg a közmûsor-szolgáltató pályázó ide vonatkozó pontszáma.

2. A mû sor terv: ma xi mum 30 pont.

I. A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák
(23.00-05.00) nél kü li he ti mû sor idõ ben, a mûsoridõ legalább

30 szá za lé ka fe lett: 20 pont
21–30 szá za lé ka: 10 pont
20 szá za lé ka vagy alat ta: 0 pont
II.  A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.
3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont
A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a 2.11.5. sza -

kaszban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell kö zöl ni.
4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból 1 pon tot

au to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá za ti
aján la tá ban.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1. sza ka sza sze rint a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács pon to zás sal ér té kel te a
Pá lyá zók Díj aján la tát, a Mû sor ter vet, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ 
mû sor szá mok ará nyát az éj sza kai órák (23.00–05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, a mû sor  -
szol gál ta tá si ta pasz ta la tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

A Fri ends-Lan Kft. díj aján la ta 1.000.000 Ft volt, a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. 800.000 Ft-os díj aján la tot
tett.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. 1. pont já nak meg fe le lõ en a Mé dia ta nács a Fri ends-Lan Kft. díj aján la tát a ma xi má lis
20 pont tal, a Ze ne boly gó Kft. díj aján la tát a Pá lyá za ti Fel hí vás ban meg ha tá ro zott ará nyo sí tás alkalmazásával 16 ponttal
értékelte.
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A mû sor ter vé ben a Fri ends-Lan Kft. a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor -
szá mok ará nyát te kint ve az éj sza kai órák (23.00–05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben 36 %-os, a Ze ne boly gó Kft.
33%-os vál la lást tett. 

Mi vel mind két vál la lás meg ha lad ta a 30 %-ot, ezért a Mé dia ta nács a Fri ends-Lan Kft. és a Ze ne boly gó Kft. he lyi köz -
éle ti vál la lá sát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka szá nak 2. /a) pont ja alap ján egy aránt a ma xi má lis 20 ponttal értékelte.

A Mé dia ta nács a Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza II. pont ja alap ján a Fri ends-Lan Kft. Pá lyá zó mû sor ter vét te kin tet tel
an nak ki emel ke dõ mi nõ sé gi je gye i re a ma xi má lis 10 pont tal ér té kel te.

A Mé dia ta nács a Mû sor terv ér té ke lé sé nél kü lö nös te kin tet tel vet te fi gye lem be a  Pá lyá zó ál tal az egyes mû sor szá mok
te kin te té ben tett szá za lé kos vál la lá sa it, a Pá lyá zó mû sor struk tú rá ját, a a mû sor terv ben megjelenõ tartalmi ér té ke ket.

A Mé dia ta nács ki emel ke dõ mi nõ sé gi jegy ként ér té kel te to váb bá, hogy a Fri ends-Lan Kft. a má sik Pá lyá zó nál na -
gyobb hang súlyt fek te tett a he lyi jel le gû mû sor terv re, amely ben szá mos ki fe je zet ten a te le pü lés szá má ra ké szí tett szó ló
mû sor szá mot sze re pel te tett. A Mé dia ta nács az ér té ke lés so rán fi gye lem be vet te, hogy a Pá lyá zó ter ve zett hír szol gál ta tá -
sá ban gon dot for dít a vé tel kör ze té ben élõ kö zön ség tá jé ko zó dá si szük ség le te i nek ki elé gí té sé re.

A Mé dia ta nács  a Ze ne boly gó Kft. mû sor ter vé nek ér té ke lés kor ugyan eze ket a szem pon to kat fi gye lem be vé ve azt
9 pont tal ér té kel te.

Te kin tet tel ar ra, hogy a Ze ne boly gó Kft. mû sor ter ve a  ke res ke del mi rá di ók ál ta lá nos ar cu la tá hoz ké pest ke ve sebb el -
té rést mu tat, és ab ban a vé tel kör zet ben élõ kö zön ség he lyi tar ta lom mal va ló ki szol gá lá sá nak szán dé ka ke vés bé je le nik
meg, így a Mé dia ta nács úgy ítél te meg, hogy a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak, az adott te le pü lés rá di ós pi a ca sok -
szí nû sé ge meg te rem té se kö ve tel mé nyé nek összes sé gé ben  a Friends-Lan Kft Ajánlatában bemutatott mûsorterv felelt
meg jobban.

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza alap ján ér té kel te. 
A Ze ne boly gó Kft. 2010. év no vem be ré ben nyer te el a Nyír egy há za 91,1 MHz jo go sult sá got. 
Te kin tet tel ar ra, hogy ezen a jo go sult sá gon a tény le ges mé dia szol gál ta tás nem kez dõ dött meg, ezért a Mé dia ta nács azt 

mé di a szol gál ta tói ta pasz ta lat ként nem vet te fi gye lem be, és a Pá lyá zó ta pasz ta la tát en nek meg fe le lõ en 0 pont ra ér té kel te.
A Fri ends-Lan Kft. ta pasz ta la ta ként egy ter mé sze tes sze mély ön élet raj zát csa tol ta, aki 2006-tól a Köl csey TV kül sõs

ope rat õre. 
A Pá lyá za ti Fel hí vás de fi ní ci ó ja alap ján mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tot a pon to zás so rán ab ban az eset ben le het fi -

gye lem be ven ni, amennyi ben a Pá lyá zó vagy a Pá lyá zó ban ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás a Pá lyá za ti Aján lat be -
nyúj tá sa kor már leg alább egy éve fo lya ma to san szol gál tat rá dió mû sort. A mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta lat te kin te té ben rá -
dió mû sor szolgáltatása fogalom alá tartozónak kell tekinteni a mûsorkészítõt is.

A Fri ends-Lan Kft. ál tal ta pasz ta lat ként is mer te tett adat te kin te té ben a Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a te le ví zi ós
mû sor ké szí tés ben ese ti meg bí zás alap ján részt ve võ ter mé sze tes sze mély ta pasz ta la ta mû sor ké szí tõi tapasztalatként nem
vehetõ figyelembe.

A fen ti ek alap ján a Mé dia ta nács úgy dön tött, hogy a Fri ends-Lan Kft. ál tal elõ adot tak sem fe lel nek meg a Pá lyá za ti
Fel hí vás „ta pasz ta lat” fo gal má nak, ezért a a Fri ends-Lan Kft. Pá lyá zó mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tát is 0 pont tal ér té -
kel te.

A Fri ends-Lan Kft. az egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok (ma xi má li san 2 pont) te kin te té ben
PS, PI, RT,CT, TA, TP szol gál ta tást,  a Ze ne boly gó Kft. PS, PI, RT, CT szol gál ta tást vál lalt.  A Mé dia ta nács ezért az
RDS szol gál ta tá sok te kin te té ben  mind két Pá lyá zó vál la lá sát a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõ:

Pá lyá zó ne ve Díj aján lat 

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Mû sor szol gál ta tá si
ta pasz ta lat

(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ,
ér ték nö ve lõ         

(max. 2 pont)

Össze senHe lyi köz éle ti mû sor -
szá mok ará nya

az éj sza kai órák nél kü li
he ti át la gos

mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

 Ze ne boly gó Kft.  16 pont 20 pont (33 %) 9 0 2 pont 47

 Fri ends-Lan  Kft.  20 pont 20 pont (36 %) 10 0 2 pont 52
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A Mé dia ta nács a leg ma ga sabb pont szám mal a Fri ends-Lan Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tát ér té kel te. 

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint: 

„A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.”

2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Mttv.).

Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben  a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán
az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Fe hér gyar mat 99,5 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel hí vás
ren del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

Er re te kin tet tel a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010.
áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Fe hér gyar mat 99,5 MHz he lyi rá di ós
jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer te se a Fri ends- Lan Kft.
Pá lyá zó.

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és a (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.

A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -
za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.

A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.

Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló
ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven öt
nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak

147 /2011. (I. 26.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár
22-én meg je lent 5. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (to váb bi ak ban: Rttv.)
102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Veszp rém 95,1 he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti
el já rás (to váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se az

FM 4 Rá dió Kft. (8200 Veszp rém Ház gyá ri út 7.)

3. A Mé dia ta nács meg ál la pít ja, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. (1089 Bu da pest, Ül lõi út 102.) Pá lyá zó 2011. ja nu ár 25-én
vissza vont Pá lyá za ti Aján la ta ala ki lag ér vény te len. 

E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -
lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 
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I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a Veszp rém 95,1 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí -
tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár 22-én meg je lent 5. szá má ban. A Fel hí vás ra a be adá si ha tár na pon
2010. március 24-én a következõ három Pályázati Ajánlat ér ke zett.

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. ENTERCORP Kft. 1132 Bu da pest, Kresz Gé za u. 14.

2. Lánc híd Rá dió Kft. 1089 Bu da pest, Ül lõi út 102.

3. FM 4 Rá dió Kft. 8200 Veszp rém Ház gyá ri út 7.

A Mé dia ta nács a 460-462/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot nyil ván tar tás ba vet te 
az ENTERCORP Kft., a Lánc híd Rá dió Kft., va la mint az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá za ti Aján la tát a Pá lyá za ti Fel hí vás
3.4.1.3. sza ka sza alap ján.

A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a nyil ván tar tás ba vett ENTERCORP
Kft., a Lánc híd Rá dió Kft., va la mint az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zók tól hi ány pót lást kért, ame lyek az elõ írt ha tár idõ ben be -
ér kez tek. 

A Lánc híd Rá dió Kft. 2011. ja nu ár 25. nap ján vissza von ta Aján la tát a Veszp rém 95,1 MHz jo go sult ság vo nat ko zá sá -
ban.

A Pá lyá za ti Fel hí vás vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint:
„Ha a Pá lyá zó Aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt va la mely Pá lyá za ti Aján la tát a Tes tü let nek meg kül dött írás be li ér te sí -

tés sel vissza von ja, ak kor ezen idõ pont tól a Tes tü let a vissza vont Pá lyá za ti Aján la tát Ala ki lag ér vény te len nek nyil vá nít ja.”
2.10. Aján la ti Kö tött ség
2.10.1. A Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tá hoz a 3.4.5.1. sza kasz sze rin ti be nyúj tá si ha tár idõ le jár tá tól a 2.10.2-2.10.5. sza -

ka szok sze rint köt ve van (ÁPF 11.). 
(…)
2.10.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se alap ján a Pá lyá zó Aján la ti Kö tött sé ge meg szû nik:
2.10.3.1. ha a Tes tü let a Pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja, vagy ha a Tes tü let nem a Pá lyá zót nyil vá ní tot ta a

Pá lyá zat nyer te sé vé vagy má so dik he lye zett jé vé, vagy 
2.10.3.2. ha a Tes tü let és a nyer tes Pá lyá zó a Szer zõ dést meg kö tik, a szer zõ dés kö tés nap ján; vagy 
2.10.3.3. ha a Tes tü let a 3.4.4. sza kasz alap ján a Pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja, vagy a Szer zõ dést a má so -

dik he lye zet tel kö ti meg, az er rõl szó ló dön tés nap ján.
Az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek 11. pont ja sze rint:
„11. Ren del ke zés és kö tött ség együt tes el ve
A ki író a pá lyá za ti fel té te lek meg vál toz ta tá sá ról szó ló dön tést kö te les a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé vel azo nos mó -

don köz zé ten ni.
A pá lyá zó aján la ti kö tött sé ge ak kor kez dõ dik, ha az aján la tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le járt. A pá lyá zó az

aján la tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár tá ig a ki író hoz be ér ke zõ írás be li nyi lat ko zat tal a be nyúj tott aján la tát
jog kö vet kez mé nyek nél kül vissza von hat ja. A pá lyá zó az aján la tá hoz a ki írás ban meg je lölt idõ pon tig, de leg alább a be -
nyúj tá si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 120 na pig köt ve van. A pá lyá zó az aján la ta be nyúj tá sa után az aján la tá tól csak az
ÁPF-ben il let ve a pá lyá za ti felhívásban közölt jogkövetkezmények terhével léphet vissza.”

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó Aján la ta a Pá lyá za ti Fel hí vás 2.8.3. pont ja alap ján
ér vény te len, te kin tet tel ar ra, hogy a Pá lyá zó Aján la tát aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt vissza von ta.

A Mé dia ta nács a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 3. pont já ban sze rep lõ dön té sét 2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a
mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mun ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) 216. §
(2) b) sza ka szá nak fi gye lem be vé te lé vel hoz ta meg, az az a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény,
az álta lános pá lyá za ti fel té te lek és a pá lyá za ti fel hí vás pá lyá za tok vizs gá la tá ra, el bí rá lá sá ra és ér té ke lé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé sei sze rint járt el, az zal, hogy dön té se it az Mttv. el já rá si sza bá lya i nak meg fe le lõ en, ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg.

Az Mttv. 216. § (1) be kez dé se, és (2) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Veszp rém 95,1 MHz rá -
diós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já rás az Mttv. alap ján ha tó sá gi ügy nek és ha tó sá gi el já rá si jog -
viszonynak mi nõ sül.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.
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Az Mttv. 58. § (3) be kez dé se sze rint amennyi ben a Mé dia ta nács az ala ki ér vény te len sé gi okot a pá lyá za ti nyil ván tar -
tás ba vé telt kö ve tõ en, a pá lyá za ti aján lat ér de mi el bí rá lá sa so rán ész le li, a pá lyá zat ala ki ér vény te len sé gét kü lön vég zés -
sel nem ál la pít ja meg, a pá lyá zat ér vény te len sé gét a pá lyá za ti el já rást le zá ró dön té sé be fog lal ja.

Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta,
hogy az Mttv.  58. § (3) be kez dé se sze rint ala ki lag ér vény te len.

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te:

A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:

„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:

3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes és nem Ki zárt Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az
aláb bi mó don tör té nik:

3.4.3.1.2. A Pá lyá za ti Fel hí vás 1. sz. mel lék let 1.-9. sor szá mú jo go sult sá gai ese té ben:

A mû sor terv: ma xi mum 30 pont (20+10 pont).

Ezen be lül:

A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák
(23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben (eb be a ka te gó ri á ba tar to zó rá di ós mû sor szá mok nál a ze ne ará nya nem
ha lad hat ja meg a 70 %-ot az adott vál lalt mû sor szám te kin te té ben) a mû sor idõ leg alább

30 szá za lé ka fe lett: 20 pont

21–30 szá za lé ka:    5 pont

20 szá za lé ka vagy alat ta:  0 pont

A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.

3.4.3.1.3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont

A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a
2.11.5. sza kasz ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell be nyúj ta ni.

3.4.3.1.4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból
1 pon tot au to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá -
za ti aján la tá ban.”

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza sze rint a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács pon to zás sal ér té kel te a
Pá lyá zók mû sor ter vét, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok
ará nyát az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, a mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la -
tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

Mû sor ter vé ben a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nyát te kint -
ve az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben az ENTERCORP Kft. 31 %-os, az FM 4 Rá dió Kft.
pe dig 40%-os vál la lást tett. 

Te kin tet tel ar ra, hogy mind egyik vál la lás meg ha lad ta a 30 %-ot, ezért a Mé dia ta nács a Pá lyá zók he lyi köz éle ti vál la lá -
sa it a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza alap ján egy aránt a ma xi má lis 20 ponttal értékelte.

A Mé dia ta nács a Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza II. pont ja alap ján az ENTERCORP Kft. és az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zók
mû sor ter vét egy aránt a ma xi má lis 10 pont tal ér té kel te, fi gye lem mel a Pá lyá zók mû sor ter vé ben meg je le nõ mi nõ sé gi je -
gyek re, az egyes mû sor szám tí pu sok te kin te té ben tett szá za lé kos vál la lá sok ra, a Pá lyá zók mû sor struk tú rá já ra, és a mû -
sor ter vek ben meg je le nõ tar tal mi ér té kek re,  va la mint ar ra, hogy egy más sal össze vet ve az ENTERCORP Kft. és az FM 4
Rá dió Kft. mû sor ter vé ben a he lyi kö zön ség igé nye i nek ki szol gá lá sa hoz zá ve tõ le ge sen egy for mán jelenik meg. 

Így a Mé dia ta nács úgy ítél te meg, hogy a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak összes sé gé ben mind két Pá lyá zó ál tal
be mu ta tott mû sor terv egyen lõ mértékben felel meg.

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát a Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza alap ján ér té kel te. A Pá lyá -
za ti Fel hí vás ér tel me zõ ren del ke zé sei sze rint: „Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: amennyi ben a Pá lyá zó vagy a Pá lyá zó -
ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás, amely a Pá lyá za ti Aján lat be nyúj tá sa kor már leg alább egy éve fo -
lya ma to san szol gál tat rá dió mû sort.” 

A Mé dia ta nács fen ti ek alap ján a Pá lyá zók ta pasz ta la tát a kö vet ke zõk sze rint ér té kel te:

Az ENTERCORP Kft. Pá lyá zó, il let ve a Pá lyá zó ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás a Pá lyá za ti
Fel hí vás sze rint elõ írt mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal, mû sor ké szí té si ta pasz ta lat tal nem ren del ke zik, en nek megfe -
lelõen a Mé dia ta nács a Pá lyá zó mé di a szol gál ta tói ta pasz ta la tát 0 pont ra ér té kel te.

Az FM 4 Rá dió Kft. a Bu da pest 94,2 MHz + Ko má rom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Mo nor 106,3
MHz + Pé cel 91,7 MHz + Dö mös 104,9 MHz + Kom ló 91,4 MHz + Pi lis csa ba 104,2 MHz + Esz ter gom 97,4 MHz + Da -
bas 97,5 MHz kör ze ti köz mû sor-szol gál ta tói rá di ós jo go sul tág gal ren del ke zik, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja
sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

7. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 487



Az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok te kin te té ben az ENTERCORP Kft. PS, PI, AF, PTY,
TP, TA, TMC, DI, M/S, PIN, RT, EON, CT, EWS, ECC szol gál ta tást; míg az FM 4 Rá dió Kft. PS, PI, AF, PTY, DI, M/S, 
PIN, RT szol gál ta tást vál lalt. 

A Mé dia ta nács ezért a ki egé szí tõ és ér ték nö ve lõ szol gál ta tá sok te kin te té ben mind két Pá lyá zó vál la lá sa it a ma xi má lis
2 ponttal értékelte.

Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõk:  

Pá lyá zó ne ve Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Mû sor szol gál ta tá si
ta pasz ta lat

 (max. 2 pont)

Ki egé szí tõ, 
ér ték nö ve lõ         

(max. 2 pont)

Össze senHe lyi köz éle ti 
mû sor szá mok ará nya

az éj sza kai órák nél kü li 
he ti át la gos mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

 ENTERCORP Kft. 20 pont 10 pont 0 pont 2 pont 32 pont

 FM 4 Rá dió Kft. 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 34 pont

A Mé dia ta nács a leg ma ga sabb pont szám mal az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tát ér té kel te. 
A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint
A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.
Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán

az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Szé kes fe hér vár 106,6 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel hí -
vás ren del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

Er re te kin tet tel a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
2010. évi feb ru ár 22-i, 5. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Veszp rém 95,1 MHz 
he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer te se az
FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zó.  

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -

za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.
A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.
Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló

ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven öt
nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak

148/2011. (I. 26.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.), meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár
22-én meg je lent 5. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.)
102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Ba la ton fü red 96,2 he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti 
el já rás (to váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.
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2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se a
Lánc híd Rá dió Kft. (1089 Bp. Ül lõi út 102.) 
E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -

lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a Ba la ton fü red 96,2 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz -
no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár 22-én meg je lent 5. szá má ban. A Fel hí vás ra a be adá si ha tár na -
pon 2010. március 24-én a következõ kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Lánc híd Rá dió Kft. 1089 Bp. Ül lõi út 102.

2. FM 4 Rá dió Kft. 8200 Veszp rém Ház gyá ri út 7.

A Mé dia ta nács a 463-464/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot, a Pá lyá za ti Fel hí vás
3.4.1.3. sza ka sza alap ján mind két pá lyá zó aján la tát nyil ván tar tás ba vet te. 

 A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a nyil ván tar tás ba vett Lánc híd
Rá dió Kft., va la mint az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zók tól hi ány pót lást kért, ame lyek az elõ írt ha tár idõ ben be ér kez tek.

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te.
A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:
„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:
3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes és nem Ki zárt Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az

aláb bi mó don tör té nik:
3.4.3.1.2. A Pá lyá za ti Fel hí vás 1. sz. mel lék let 1.–9. sor szá mú jo go sult sá gai ese té ben:
A mû sor terv: ma xi mum 30 pont (20+10 pont).
Ezen be lül:
A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák

(23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben (eb be a ka te gó ri á ba tar to zó rá di ós mû sor szá mok nál a ze ne ará nya nem
ha lad hat ja meg a 70 %-ot az adott vál lalt mû sor szám te kin te té ben) a mû sor idõ leg alább

30 szá za lé ka fe lett: 20 pont
21–30 szá za lé ka:   5 pont
20 szá za lé ka vagy alat ta:  0 pont
A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.
3.4.3.1.3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont
A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a 2.11.5. sza -

kaszban rög zí tet tek nek meg fe lelõ en kell be nyúj ta ni.
3.4.3.1.4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból

1 pon tot au to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá -
za ti aján la tá ban.”

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.2., 3.4.3.1.3. és 3.4.3.1.4. sza ka szai sze rint a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács
pon to zás sal ér té kel te a Pá lyá zók mû sor ter vét, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet bemu -
tató, se gí tõ mû sor szá mok ará nyát az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, a mû -
sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

A mû sor ter vé ben a Lánc híd Rá dió Kft. a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû -
sor szá mok ará nyát te kint ve az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben 50 %-os, az FM 4 Rá dió Kft. 
pe dig 40%-os vál la lást tett. 

Mi vel mind két vál la lás meg ha lad ta a 30 %-ot, ezért a Mé dia ta nács a Pá lyá zók he lyi köz éle ti vál la lá sa it a Pá lyá za ti
Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza alap ján egy aránt a ma xi má lis 20 ponttal értékelte.

A Mé dia ta nács a Fel hí vás 3.4.3.1.2. sza ka sza alap ján a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó mû sor ter vét te kin tet tel an nak ki -
emel ke dõ mi nõ sé gi je gye i re a ma xi má lis 10 pont tal ér té kel te.
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A Mé dia ta nács a Pá lyá zó mû sor ter vé nek ér té ke lé sé nél kü lö nös te kin tet tel vet te fi gye lem be a Pá lyá zó ál tal az egyes
mû sor szám-tí pu sok vo nat ko zá sá ban tett szá za lé kos vál la lá sa it, a Pá lyá zó mû sor struk tú rá ját, a mû sor terv ben meg je le nõ
tar tal mi ér té ke ket.  

A Mé dia ta nács – a mû sor ter vek egy más sal tör té nõ össze ha son lí tá sát is ala pul vé ve - ki emel ke dõ mi nõ sé gi jegy ként
ér té kel te, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zó nál na gyobb hang súlyt fek te tett a he lyi jel le gû mû sor -
terv re, amely ben több ki fe je zet ten a te le pü lés szá má ra ké szí tett mû sor szá mot sze re pel te tett. A Mé dia ta nács az ér té ke lés
so rán fi gye lem be vet te, hogy a Pá lyá zó ter ve zett hír szol gál ta tá sá ban gon dot for dít a vé tel kör ze té ben élõ kö zön ség tá jé -
ko zó dá si szük ség le te i nek ki elé gí té sé re.  

A Mé dia ta nács az FM 4 Rá dió Kft. Pá lyá zó mû sor ter vét, ugyan eze ket a szem pon to kat fi gye lem be vé ve 6 pont tal ér té -
kel te, te kin tet tel ar ra is, hogy az FM 4 Rá dió Kft.  a he lyi kö zön ség igé nye i nek ki szol gá lá sát fõ ként val lá si mû so ra i val kí -
ván ja tel je sí te ni, így a Mé dia ta nács úgy ítél te meg, hogy a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak összes sé gé ben a Lánc híd
Rá dió Kft. Aján la tá ban be mu ta tott mû sor terv fe lel meg leg job ban.

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát a Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza alap ján ér té kel te. 

A Pá lyá za ti Fel hí vás ér tel me zõ ren del ke zé sei sze rint: „Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: amennyi ben a Pá lyá zó vagy
a Pá lyá zó ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás, amely a Pá lyá za ti Aján lat be nyúj tá sa kor már leg alább
egy éve fo lya ma to san szol gál tat rá dió mû sort.” 

A Lánc híd Rá dió Kft. 2006. óta mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zik a Bu da pest 100,3 MHz he lyi rá di ós jo -
go sult sá gon, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a
Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

Az FM 4 Rá dió Kft. a Bu da pest 94,2 MHz + Ko má rom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Mo nor 106,3
MHz + Pé cel 91,7 MHz + Dö mös 104,9 MHz + Kom ló 91,4 MHz + Pi lis csa ba 104,2 MHz + Esz ter gom 97,4 MHz + Da bas
97,5 MHz kör ze ti köz mû sor-szol gál ta tói rá di ós jo go sul tág gal ren del ke zik, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti ta -
pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a Mé dia ta nács szin tén a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

Az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok te kin te té ben a Lánc híd Rá dió Kft. PS, PI, PTY, TP,
M/S, RT, CT, PTN szol gál ta tást, míg az FM 4 Rá dió Kft. PS, PI, AF, PTY, DI, M/S, PIN, RT szol gál ta tást vál lalt. 

A Mé dia ta nács ezért a ki egé szí tõ és ér ték nö ve lõ szol gál ta tá sok te kin te té ben mind két Pá lyá zó vál la lá sa it a ma xi má lis
2 pont tal ér té kel te.

Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõk:  

Pá lyá zó ne ve

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Mû sor szol gál ta tá si
ta pasz ta lat

(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ,
ér ték nö ve lõ

szol gál ta tá sok      
(max. 2 pont)

Össze senHe lyi köz éle ti mû sor -
szá mok ará nya 
az éj sza kai órák

nél kü li he ti át la gos 
mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

Lánc híd Rá dió Kft. 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 34 pont

 FM 4 Rá dió Kft. 20 pont 6 pont 2 pont 2 pont 30 pont

A Mé dia ta nács a leg ma ga sabb pont szám mal a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tát ér té kel te. 

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint: 

„A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.”

2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Mttv).

Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán
az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Ba la ton fü red 96,2 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel hí vás
ren del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

Er re te kin tet tel a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
2010. évi feb ru ár 22-i, 5. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Ba la ton fü red 96,2 MHz
he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer te se a Lánc -
híd Rá dió Kft. Pá lyá zó.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és a (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg.
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Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -

za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.
A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.
Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló

ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven öt
nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak

149/2011. (I. 26.) szá mú

ha tá ro za ta

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. évi áp ri -
lis 19-i 11. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (to váb bi ak ban: Rttv.)  41. §
alap ján pá lyáz ta tott Gyõr 100,1 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (to váb bi ak -
ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft.
3. A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy az INFACTO Me dia Kft. Pá lyá za ti Aján la ta ér vény te len.
4. A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy az Lo ko mo tív Rá dió Tö meg kom mu ni ká ci ós Kft. Pá lyá za ti Aján la ta ér vény te len.
E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -

lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let az
Rttv. 41.§ alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a fel hí vás ban 1. sor szám mal je lölt Gyõr 100,1 MHz he lyi rá di ós jo go sult -
ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2011. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban. A Fel hí vás ra a be adá si
ha tár na pon 2010. má jus 31-én  a kö vet ke zõ hét Pá lyá za ti Aján lat ér ke zett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Lo ko mo tív Rá dió Tö meg kom mu ni ká ci ós Kft. 4025 Deb re cen Hat van u. 12–14.

2. Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. 3530 Mis kolc Kos suth u. 17.

3. Hang for rás Mû sor ké szí tõ és Rek lám gyár tó Kft. 3530 Mis kolc Kis avas al só sor 22.

4. Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. 1016 Bp. Mé szá ros u. 58/b.

5. Kis al föld Rá dió Kon zor ci um 9024 Gyõr Zrí nyi út 72.

6. INFACTO Me dia Kft. 4026 Deb re cen Mes ter u. 1.

7. Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. 1062 Bu da pest Dé li báb u. 15–17.
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A Mé dia ta nács a 474-478/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot nyil ván tar tás ba vet te 
a Lo ko mo tív Rá dió Kft., az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft., a Hang for rás Kft., a Ze ne boly gó Kft., a Kis al föld Rá dió Kon -
zor ci um, az INFACTO Mé dia Kft. va la mint a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá za ti Aján la tát a Pályázati Felhívás
3.4.1.3. szakasza alapján.

A Mé dia ta nács hi ány pót lást kért a Lo ko mo tív Rá dió Kft., az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. , a Hang for rás Mû sor ké szí -
tõ és Rek lám gyár tó Kft., a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. ,a Kis al föld Rá dió Kon zor ci um, az INFACTO Mé dia
Kft. és  a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zók tól.

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy az INFACTO Me dia Kft. a hi ány pót lás nak nem tett ele get, ezért
az INFACTO Me dia Kft. Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta, hogy az Mttv.  58. § (3) be kez dé se alap ján

ér vény te len. 
A Lo ko mo tív Rá dió Kft a Klub rá dió Zrt-vel va ló há ló zat ba kap cso ló dás ra irá nyu ló an nyúj tot ta be Aján la tát.
A Pá lyá zó és a há ló za tos mû sor szol gál ta tó (a Klub rá dió Zrt.) a há ló zat ba kap cso ló dást az aján lat ban kö zö sen ké rel -

mez ték.
A Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tá ban há ló za tos mû sor szol gál ta tó ként a Klub rá dió Zrt-t je löl te meg, fel tün tet ve, hogy a

mû sor szol gál ta tó je len leg a Bu da pest 95,3 MHz vo nat ko zá sá ban ren del ke zik ke res ke del mi jo go sult ság gal, azon ban vár -
ha tó an szer zõ dést köt a Bu da pest 92,9 MHz te kin te té ben, mint köz mû sor-szol gál ta tó.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 2.15.1. pont ja az aláb bi ak nak meg fe le lõ en ren del ke zik:
„2.15.1. A Pá lyá za ti Fel hí vás le he tõ vé te szi, hogy a Pá lyá zó olyan mû sor struk tú rá val is be nyújt has son pá lyá za tot,

amely ben sa ját mû sor szol gál ta tá sa mel lett há ló za tos mû sor szol gál ta tás is he lyet kap. Há ló za tos mû sor szol gál ta tó ként
csak olyan – a pá lyá zó val azo nos tí pu sú rá di ós – mû sor szol gál ta tó je löl he tõ meg, amely nek nem áll fenn tar to zá sa az
ORTT fe lé, s a Tes tü let nem al kal ma zott ve le szem ben a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés, vagy az Rttv.112. § (1) b) pont ja
sze rin ti írás be li fi gyel mez te tést.”

A Tes tü let 720/2010. (IV. 21.) szá mú ha tá ro za tá val a z Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2009. évi de cem ber 28-i 36.
szá má ban meg je lent Bu da pest 92,9 MHz kör ze ti, köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság te -
kin te té ben a Klub rá dió Zrt. Pá lyá zót nyil vá ní tot ta nyer tes nek és köz mû sor-szol gál ta tó vá.  

Ezt kö ve tõ en azon ban a Mé dia ta nács 771/2010. (XII. 15.) szá mú ha tá ro za tá val az ÁPF 76. pont ja és a pá lyá za ti fel hí -
vás 4.1.3. a) és e) pont ja alap ján a Bu da pest 92,9 MHz jo go sult ság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já rást ered mény te len -
nek nyil vá ní tot ta, te kin tet tel ar ra, hogy a nyer tes pá lyá zó Klub rá dió Zrt. a Pá lyá za ti Fel hí vás 2.6.3. sza ka sza sze rin ti
kor lá to zó ren del ke zés alá esett, il let ve a Mû sor szol gál ta tá si Szer zõ dést a Pá lyá za ti Fel hí vás ban elõ írt 45 mun ka na pos
ha tár idõn be lül nem kö töt te meg. 

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta nem fe lel meg a Fel hí vás 2.15.1 pont já nak,
ugyan is a Klub rá dió Zrt. nem ren del ke zik köz mû sor-szol gál ta tói jo go sult ság gal, a Bu da pest 92,9 MHz jo go sult ság te -
kin te té ben a szer zõ dés meg kö té sé re nem ke rült sor.

A Bu da pest 95,3 MHz + Esz ter gom 98,1 MHz + Ta ta bá nya 96,7 MHz jo go sult ság ugyan is ke res ke del mi jel le gû, így a
fel hí vás alap ján nem mi nõ sül azo nos tí pu sú nak.

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta a fen ti ek re te kin tet tel a há ló zat ba kap cso ló dás fel -
té te le i nek nem fe lel meg. 

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.2.7. pont ja alap ján:
a Mé dia ta nács ki zár ja an nak a Pá lyá zó nak az Aján la tát, ame lyet há ló zat ba kap cso ló dás ra nyúj tot tak be, en nek elle -

nére nem fe lel meg a 2.15. sza kasz sze rint a há ló zat ba kap cso ló dás ra vonatkozó feltételeknek.
A fen ti ek re fi gye lem mel a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.2.7. pont ja alap ján a Pá lyá za ti Aján lat ki zá rá sá nak len ne he lye, te -

kin tet tel ar ra, hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta nem fe lel meg a 2.15.1. sza kasz sze rint a há ló zat ba kap cso ló dás ra vo nat -
ko zó fel té te lek nek.

Az Mttv. sza bá lyo zá si rend sze ré ben a ki zá rás nak meg fe le lõ el já rá si sza bá lyo zás, dön tés tí pus a tar tal mi ér vény te len ség.
Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács a Lo ko mo tív Rá dió Kft. Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta,

hogy az Mttv.  58. § (3) be kez dé se alap ján ér vény te len.
2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör -

vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) tör vény 
Az Mttv. 216. §-a  alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se és el -

bí rá lá sa so rán az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Gyõr 100,1 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel -
hí vás ren del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

A Mé dia ta nács ha tá ro za tá nak meg ho za ta la so rán fi gye lem be vet te az Rttv. 101. § (3) be kez dé sé nek anya gi jo gi ren -
del ke zé sét, amely sze rint ha a ver sen gõ pá lyá zók kö zött nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó is pá lyá zott – az or szá -
gos mû sor szol gál ta tást ki vé ve –, a jo go sult sá got a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó szer zi meg, amennyi ben az
adott vé tel kör zet la ko sa i nak nyolc van szá za lé ka szá má ra már leg alább két nye re ség ér de kelt he lyi mû sor szol gál ta tás el -
ér he tõ és kö zü lük leg alább egy mû sor szó rás sal va ló sul meg.
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A Gyõr 100,1 MHz jo go sult ság ra az ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la tot be nyúj tó Pá lyá zók kö zül  a Hang for rás Mûsorké -
szítõ és Rek lám gyár tó Kft. ke res ke del mi jel leg gel, a Kis al föld Rá dió Kon zor ci um és a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. köz -
mû sor-szol gál ta tó jel leg gel,  az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. nem nye re ség ér de kelt jel leg gel nyúj tot ta be Aján la tát.

Az Rttv. 101. § (3) be kez dé se sze rint a jo go sult sá got a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó szer zi meg, amennyi -
ben az adott vé tel kör zet la ko sa i nak nyolc van szá za lé ka szá má ra már leg alább két nye re ség ér de kelt he lyi mû sor szol gál -
ta tás el ér he tõ és kö zü lük leg alább egy mû sor szó rás sal va ló sul meg.

 Az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. Pá lyá zó val a Tes tü let 2001. áp ri lis 5-én kö tött mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést a Mis -
kolc 90,4 MHz + Me zõ kö vesd 102,1 MHz + Zá hony 90,4 MHz + Kis új szál lás 103,2 MHz és a Nyír egy há za 100,5 MHz
jo go sult ság te kin te té ben, mint nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó val.  

Fi gye lem mel ar ra, hogy Gyõr te le pü lé sen mû kö dik leg alább két nye re ség ér de kelt he lyi mû sor szol gál ta tás, amely bõl
leg alább egy mû sor szó rás sal va ló sul meg, így a 101. § (3) be kez dés egyéb fel té te lei is tel je sül nek.

A Gyõr 100,1 MHz jo go sult ság hasz no sí tá sá ra ki zá ró lag az RE u ró pa Rá dió Non pro fit Kft. nyúj tott be pá lyá za ti aján -
la tot, mint nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó Pá lyá zó, így  az Rttv. 101. § (3) be kez dés ren del ke zé se i nek je len Pá -
lyá za ti El já rás ban az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. fe lel meg. 

Fent em lí tet tek alap ján a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz -
löny 2010. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Gyõr 100,1 MHz he lyi rá -
di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, és Pá lyá za ti El já rás nyer te se az Rttv. 101.§
(3) be kez dé se alap ján az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. Pá lyá zó.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és a (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg, ugyan ak kor dön té se so rán fi gye lem be vet te az Rttv. anya gi jo gi ren del ke zé se it, így az Rttv. 101. § (3) be kez dé sét.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -

za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.
A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.
Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló

ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven öt
nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak

150/2011. (I. 26.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.), meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis 2010. évi áp ri lis 19-i
11. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.) 41. § sza ka sza
alap ján pá lyáz ta tott Szom bat hely 107,4 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (to -
váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se a 
Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. (1062 Bu da pest Dé li báb u. 15–17.) 
E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -

lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 
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I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv.  41. § be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé az fel hí vás sze rin ti 1. szá mú mel lék let 8. sor szá mú Szom bat -
hely 107,4 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. áp ri lis 19-én meg je lent
11. szá má ban. A Fel hí vás ra a be adá si ha tár na pon 2010. május 31-én a következõ öt Pályázati Ajánlat érkezett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Pro 28 Kft. 9700 Szom bat hely Széll Kál mán u. 7.

2. Hang for rás Kft. 3530 Mis kolc Kis avas al só sor 22.

3. Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. 1016 Bp. Mé szá ros u. 58/b.

4. Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. 8200 Veszp rém Ház gyá ri út 7.

5. Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. 1062 Bu da pest Dé li báb u. 15–17.

A Mé dia ta nács az 508-512/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot, a Pá lyá za ti Fel hí -
vás 3.4.1.3. sza ka sza alap ján mind a négy pá lyá zó aján la tát nyil ván tar tás ba vet te. 

A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a nyil ván tar tás ba vett Pro-28 Kft.,
Hang for rás Kft., Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. és Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zók tól hi ány pót lást kért,
ame lyek az elõ írt ha tár idõ ben be ér kez tek.

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te.

A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:

„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:

3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az aláb bi mó don
tör té nik.

3.4.3.1. 3. A Pá lyá za ti Fel hí vás 5-8. sor szá mú jo go sult sá ga ese té ben:

1. Mû sor szol gál ta tá si díj: ma xi mum 20 pont

A leg ma ga sabb – egy mû sor órá ra ve tí tett – Díj aján lat 20 pon tot ér.

A töb bi Díj aján lat pont szá mát úgy kell ki szá mí ta ni, hogy az adott órá ra ve tí tett Díj aján la tot el kell osz ta ni a leg ma ga -
sabb órá ra ve tí tett Díj aján lat tal, és az így ka pott há nya dost meg kell szo roz ni 20-szal. Az így ka pott szor zat (nem egész
szám ese tén öt ti zed alatt le fe lé ke re kít ve egész szám ra) az adott Díj aján lat pont szá ma

Nem nye re ség ér de kelt, il let ve köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ese tén, a töb bi Díj aján lat ra adott pont -
szá mok át la go lá sá val ki szá mí tott pont szá mot kell az ér té ke lés so rán a töb bi pont hoz hoz zá ad ni. Amennyi ben négy vagy
több ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû mû sor szol gál ta tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a
leg ki sebb és a leg na gyobb pont ér té ket fi gye lem be nem vé ve a töb bi pont szám ból egy sze rû szám ta ni át la got kell ké pez ni.
Amennyi ben négy nél ke ve sebb ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a pon -
tok ból egy sze rû szám ta ni átlag képzésével kapható meg a közmûsor-szolgáltató pályázó ide vonatkozó pontszáma.

2. A mû sor terv: ma xi mum 30 pont.

I. A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák
(23.00-05.00) nél kü li he ti mû sor idõ ben, a mû sor idõ leg alább

30 szá za lé ka fe lett: 20 pont

21–30 szá za lé ka: 10 pont

20 szá za lé ka vagy alat ta: 0 pont

II.  A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.

3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont

A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a 2.11.5.
sza kasz ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell kö zöl ni.

4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból 1 pon tot au -
to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá za ti aján la tá -
ban.”

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza sze rint a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács pon to zás sal ér té kel te a
Pá lyá zók Díj aján la tát, a Mû sor ter vet, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ 
mû sor szá mok ará nyát az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, a mû sor szol gál ta -
tá si ta pasz ta la tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.
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A Pro-28 Kft. díj aján la ta 5.350.000,- Ft, a Hang for rás Kft. díj aján la ta 6.413.000 Ft volt, míg a Ze ne boly gó Rá di ós és
Szol gál ta tó Kft. 9.000.000 Ft-os díj aján la tot tett. A Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. és a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. köz -
mû sor-szol gál ta tói jel le gû Pá lyá za ti Aján la tot nyúj tott be, így díj aján la tot nem tett.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. pont já nak meg fe le lõ en a Mé dia ta nács a Ze ne boly gó Rá dió és Szol gál ta tó Kft. díj aján -
la tát a ma xi má lis 20 pont tal, a Pá lyá za ti Fel hí vás ban meg ha tá ro zott ará nyo sí tás al kal ma zá sá val a Pro-28 Kft. díj aján la tát 
12 pont tal, a Hang for rás Kft. díj aján la tát 14 pont tal, a Má ria Rá dió Frek ven cia Kft., va la mint a Ma gyar Ka to li kus Rá dió
Zrt. díj aján la tát pe dig 15-15 pont tal ér té kel te.

A mû sor ter vé ben a Pro-28 Kft. és a Hang for rás Kft. a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó,
se gí tõ mû sor szá mok ará nyát te kint ve az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben 32 %-os, a Ze ne -
boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. 33 %-os, a Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. 40 %-os, a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. pe dig 
34,5 %-os vál la lást tett. 

Te kin tet tel ar ra, hogy mind az öt Pá lyá zó vál la lá sa meg ha lad ta a 30 %-ot, ezért a Mé dia ta nács a Pro-28 Kft., a  Hang -
for rás Kft., a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft., a Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. és a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. he -
lyi köz éle ti vál la lá sát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka szá nak 2. /I. pont ja alap ján egy aránt a maximális 20 ponttal
értékelte.

A Mé dia ta nács a fen ti ek nek meg fe le lõ en Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza 2./II. pont ja alap ján a Má ria Rá dió Frek ven cia
Kft. Pá lyá zó mû sor ter vét a ma xi má lis 10 pont tal, a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zó mû sor ter vét 9 pont tal ér té kel te.

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók mû sor ter vé nek ér té ke lé sé nél kü lö nös te kin tet tel vet te fi gye lem be a Pá lyá zók mû sor ter vé -
ben meg je le nõ mi nõ sé gi je gye ket, a Pá lyá zók mû sor struk tú rá ját, a mû sor terv ben meg je le nõ tar tal mi ér té ke ket, az egyes
mû sor szá mok jel le gét, és azt, hogy a he lyi kö zön ség igé nye i nek ki szol gá lá sa, a he lyi la kos ság ma gas na pi óra szám ban
va ló, he lyi mû so rok kal va ló el lá tá sá nak szán dé ka mennyi re je le nik meg a mû sor terv ben.  

A Mé dia ta nács – a mû sor ter vek egy más sal tör té nõ össze ha son lí tá sát ala pul vé ve – a Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. és a
Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. mû sor ter vét – fi gye lem be vé ve az azok ban meg je le nõ tar tal mi ér té ke ket, a töb bi Pá lyá zó é -
nál ma ga sabb szín vo na lú nak ítél te meg. A Mé dia ta nács a fen ti ek alap ján úgy ta lál ta, hogy e két Pá lyá zó mû sor ter vé vel a
Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél ja, az az a he lyi rá di ós mé dia szol gál ta tás mi nõ sé gi je gye i nek ja ví tá sa job ban meg va ló sul.
Ezért a Mé dia ta nács a Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. mû sor ter vét 10, a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. mû sor ter vét 9 pont tal 
értékelte.

A Mé dia ta nács a Hang for rás Kft. és a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. mû sor ter vét  ugyan eze ket a szem pon to -
kat fi gye lem be vé ve 5-5 pont tal, a Pro-28 Kft. mû sor ter vét pe dig 4 pont tal ér té kel te. 

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka szá nak 3. pont ja alap ján érté -
kelte az aláb bi ak sze rint:

A Pá lyá za ti Fel hí vás de fi ní ci ó ja alap ján mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tot a pon to zás so rán ab ban az eset ben le het fi -
gye lem be ven ni, amennyi ben a Pá lyá zó vagy a Pá lyá zó ban ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás a Pá lyá za ti Aján lat be -
nyúj tá sa kor már leg alább egy éve fo lya ma to san szol gál tat rá dió mû sort. A mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta lat te kin te té ben rá -
dió mû sor szol gál ta tá sa fo ga lom alá tar to zó nak kell te kin te ni a mû sor ké szí tõt is.

A Tes tü let a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt-vel 2004. ja nu ár 16-án kö tött mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést or szá gos kö zép -
hul lá mú köz mû sor-szol gál ta tói rá di ós jo go sult ság vo nat ko zá sá ban. A rá dió föld fel szí ni jo go sult sá ga 2011. ja nu ár 15-ig
volt ér vé nyes, 2011. ja nu ár 16-tól or szá gos mû hol das jo go sult ság gal ren del ke zik. A Mé dia ta nács a Pá lyá zó mû sor szol -
gál ta tá si ta pasz ta la tát a fen ti ek alap ján a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te. 

A Pro-28 Kft. Pá lyá zó 2004. de cem ber 3. nap ja óta ren del ke zik a Sár vár 96,5 MHz he lyi ke res ke del mi jo go sult ság gal.
A Hang for rás Mû sor ké szí tõ és Rek lám gyár tó Kft. és a Tes tü let 1998. de cem ber 17. nap ján kö tött mû sor szol gál ta ta tá si 

szer zõ dést kör ze ti ke res ke del mi rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság ra a Mis kolc 96,3 MHz frek ven cia te kin te té ben.
A Tes tü let 182/2000. (II. 23.) szá mú ha tá ro za tá val a Hang for rás Mû sor ké szí tõ és Rek lám gyár tó Kft. Mis kolc 96,3 MHz
jo go sult sá gá nak vé tel kör ze te a Ka zinc bar ci ka 95,9 MHz és az Ózd 99,5 MHz jo go sult sá gok kal bõvült.

A fen ti ek nek alap ján a Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a Pro-28 Kft. és a Hang for rás Kft. mû sor szol gál ta tá si ta pasz -
ta la ta a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a Mé dia ta nács
mind két Pá lyá zó nál a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

A Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal nem ren del ke zik. A Pá lyá zó ön élet raj zo kat csa tolt a 
rá di ó zás ban szer zett ta pasz ta lat iga zo lá sá ra, amely a pá lyá za ti fel hí vás alap ján nem fe lel meg a mû sor szol gál ta tá si ta -
pasz ta lat fo gal má nak. 

A Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. Pá lyá zó 2010 no vem be ré ben nyer te el a Nyír egy há za 91,1 MHz jo go sult sá -
got, azon ban mé dia szol gál ta tást a Pá lyá za ti Fel hí vás ban meg ha tá ro zott 1 éves idõ tar tam óta nem vé gez.

Fen ti ek nek meg fe le lõ en a Mé dia ta nács a Fel hí vás alap ján a Má ria Rá dió Frek ven cia Kft., és a Ze ne boly gó Rá di ós és
Szol gál ta tó Kft. Pá lyá zók mé di a szol gál ta tói ta pasz ta la tát 0 pont ra ér té kel te.

A Pro-28 Kft. az egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok (ma xi má li san 2 pont) te kin te té ben PS,
PI, RT, CT, in ter net we bol dal szol gál ta tást, a Hang for rás Kft. PS, PI, AF, RT, CT, TA, PTY szol gál ta tást, a Ze ne boly gó
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Kft. PS, PI, RT, CT szol gál ta tást, a Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. PS, PI, RT, CT, AF, PTY, DI, M/S szol gál ta tást, a Ma -
gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. pe dig PS, PI, RT szol gál ta tást vál lalt.  A Mé dia ta nács ezért a ki egé szí tõ és ér ték nö ve lõ szol gál -
ta tá sok te kin te té ben va la mennyi Pá lyá zó vál la lá sát a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõ:  

Pá lyá zó ne ve Díj aján lat

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Ta pasz ta lat
(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ, 
ér ték nö ve lõ        

(max. 2 pont)

Össze senHe lyi köz éle ti 
mû sor szá mok

 ará nya az éj sza kai
órák nél kü li 

he ti át la gos mû sor -
idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

Pro-28 Kft. 12 pont 20 pont 4 pont 2 pont 2 pont 40 pont

Hang for rás Mû sor ké szí tõ és
Rek lám gyár tó Kft.

14 pont 20 pont 5 pont 2 pont 2 pont 43 pont

Ze ne boly gó Rá di ós 
és Szol gál ta tó Kft.

20 pont 20 pont 5 pont 0 pont 2 pont 47 pont

Má ria Rá dió Frek ven cia Kft. 15 pont 20 pont 10 pont 0 pont 2 pont 47 pont

Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. 15 pont 20 pont 9 pont 2 pont 2 pont 48 pont

A Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. áp ri lis 19-én
meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Szom bat hely 107,4 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság
hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer te se a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt.
Pá lyá zó.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta meg. 
Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -

nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 
A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.

A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -
za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyilvánosan közzéteszi.

A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén alap szik.
Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló

ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven öt
nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak

151/2011. (I. 26.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis 2010. évi áp ri lis 19-i
11. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.) 41. § sza ka sza
alap ján a Kar cag 93,8 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (to váb bi ak ban: Pályá -
zati El já rás) ered mé nyes.
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2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se 
Vi a com Kft. (5000 Szol nok Kos suth La jos út 2.) 
3. A Mé dia ta nács meg ál la pít ja, hogy a DT Bro ad cast Kft. ( 4002 Deb re cen Bi czó kert u. 28.) Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján -

lata ér vény te len.
E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -

lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv.  41. § be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a fel hí vás sze rin ti 7. sor szá mú Kar cag 93,8 MHz he lyi rá di ós
jo go sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban. A fel hí vás ra a
be adá si ha tár na pon 2010. május 31-én a következõ négy Pályázati Ajánlat érkezett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Vi a com Kft. 5000 Szol nok Kos suth La jos út 2.

2. Ra dio So und Kft. 4130 De recs ke Ber csé nyi u. 13.

3. DT Bro ad cast Kft. 4002 Deb re cen Bi czó kert u. 28.

4. Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. 1016 Bp. Mé szá ros u. 58/B

A Mé dia ta nács az 504-507/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot nyil ván tar tás ba vet -
te a Vi a com Kft., a Ra dio So und Kft., a DT Bro ad cast Kft., és a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. Pá lyá za ti Aján la -
tát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.1.3. sza ka sza alap ján.

A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a nyil ván tar tás ba vett Vi a com Kft., a
Ra dio So und Kft., a DT Bro ad cast Kft., és a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. Pá lyá zók tól hi ány pót lást kért.

A Vi a com Kft., a Ra dio So und Kft., és a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. Pá lyá zók tól kért hi ány pót lá sok az elõ -
írt ha tár idõ ben be ér kez tek.

A DT Bro ad cast Kft. Pá lyá zó a hi ány pót lá si fel hí vás ke re té ben kért nyi lat ko za to ka ta  az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás
sze rint meg ha tá ro zott jog vesz tõ ha tár idõ ben, il let ve azt kö ve tõ en sem tel je sí tet te.

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a DT Bro ad cast Kft. a hi ány pót lás nak nem tett ele get.

A Mé dia ta nács a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 3. pont já ban sze rep lõ dön té sét 2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé -
dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mun ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) 216. §
(2) b) sza ka szá nak fi gye lem be vé te lé vel hoz ta meg, az az a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény, az ál -
ta lá nos pá lyá za ti fel té te lek és a pá lyá za ti fel hí vás pá lyá za tok vizs gá la tá ra, el bí rá lá sá ra és ér té ke lé sé re vo nat ko zó ren del -
ke zé sei sze rint járt el, az zal, hogy dön té se it az Mttv. el já rá si sza bá lya i nak meg fe le lõ en, ha tó sá gi el já rás ban hozta meg.

Az Mttv. 216. § (1) be kez dé se, és (2) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Kar cag 93,8 MHz rá di ós jo go -
sult ság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já rás az Mttv. alap ján ha tó sá gi ügy nek és ha tó sá gi el já rá si jog vi szony nak mi nõ sül.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. sza bá lyo zá si rend sze ré ben a vissza uta sí tás nak meg fe le lõ el já rá si sza bá lyo zás, dön tés tí pus az ér vény te len -
ség. A Pá lyá za ti Fel hí vás és az Rttv. rend sze re alap ján a Mé dia ta nács ak kor hoz vissza uta sí tó dön tést, ha a pá lyá za tot
nem le het ér té kel ni. 

Az Rttv. 99. § (3) be kez dés és a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján a hi ány pót lás nem tel je sí té se és a vissza uta sí tás meg ala po -
zott sá ga ese tén a pá lyá za ti aján lat nem ke rül het ér dem ben ér té ke lés re.

Anya gi jo gi kér dés nek mi nõ sül, hogy a hi ány pót lás az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján mi re vo nat ko zott, ezért
azok ban az Mttv. 216. § (2) bek b) pont ja alap ján a pá lyá zat be nyúj tá sa kor ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni az -
zal, hogy a hi ány pót lás nem tel je sí té se tár gyá ban most ki bo csá tan dó ha tó sá gi dön tést el já rás jo gi lag az Mttv-ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint kell meg hoz ni. 

Te kin tet tel ar ra, hogy a vissza uta sí tást az Mttv. nem is me ri így az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás anya gi ren del ke zé sei
alap ján ki bo csá tott hi ány pót lás nem tel je sí té se az Mttv. el já rás jo gi rend sze ré ben az ér vény te len ség nek fe lel meg. 
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Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács a DT Bro ad cast Kft. Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta, hogy
az Mttv.  58. § (3) be kez dé se alap ján ér vény te len.

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te.
A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:
„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:
3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az aláb bi mó don

tör té nik.
3.4.3.1. 3. A Pá lyá za ti Fel hí vás 5-8. sor szá mú jo go sult sá ga ese té ben:
1. Mû sor szol gál ta tá si díj: ma xi mum 20 pont
A leg ma ga sabb - egy mû sor órá ra ve tí tett - Díj aján lat 20 pon tot ér.
A töb bi Díj aján lat pont szá mát úgy kell ki szá mí ta ni, hogy az adott órá ra ve tí tett Díj aján la tot el kell osz ta ni a leg ma ga -

sabb órá ra ve tí tett Díj aján lat tal, és az így ka pott há nya dost meg kell szo roz ni 20-szal. Az így ka pott szor zat (nem egész
szám ese tén öt ti zed alatt le fe lé ke re kít ve egész szám ra) az adott Díj aján lat pont szá ma

Nem nye re ség ér de kelt, il let ve köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ese tén, a töb bi Díj aján lat ra adott pont -
szá mok át la go lá sá val ki szá mí tott pont szá mot kell az ér té ke lés so rán a töb bi pont hoz hoz zá ad ni. Amennyi ben négy vagy
több ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû mû sor szol gál ta tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a
leg ki sebb és a leg na gyobb pont ér té ket fi gye lem be nem vé ve a töb bi pont szám ból egy sze rû szám ta ni át la got kell ké pez ni.
Amennyi ben négy nél ke ve sebb ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a pon -
tok ból egy sze rû szám ta ni át lag kép zé sé vel kap ha tó meg a köz mû sor-szol gál ta tó pá lyá zó ide vo nat ko zó pont szá ma.

2. A mû sor terv: ma xi mum 30 pont.
I. A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák

(23.00-05.00) nél kü li he ti mû sor idõ ben, a mû sor idõ leg alább
30 szá za lé ka fe lett: 20 pont
21–30 szá za lé ka: 10 pont
20 szá za lé ka vagy alat ta:  0 pont
II.  A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.
3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont
A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a

2.11.5. sza kasz ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell kö zöl ni.
4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból 1 pon tot

au to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá za ti
aján la tá ban.”

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1. sza ka sza sze rint a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács pon to zás sal ér -
tékelte a Pá lyá zók Díj aján la tát, a Mû sor ter vet, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu -
ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nyát az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, a mû -
sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

A Vi a com Kft. díj aján la ta 1.500.000 Ft volt, a Ra dio So und Kft. 1.050.000 Ft, a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó
Kft. 600.000 Ft-os díj aján la tot tett.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. pont já nak meg fe le lõ en a Mé dia ta nács a Vi a com Kft. díj aján la tát a ma xi má lis 20 pont -
tal, a Pá lyá za ti Fel hí vás ban meg ha tá ro zott ará nyo sí tás al kal ma zá sá val a Ra dio So und Kft. díj aján la tát 14 pont tal, a
Zene bolygó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. díj aján la tát pe dig 8 pont tal ér té kel te.

A mû sor ter vé ben a Vi a com Kft. a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá -
mok ará nyát te kint ve az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti mû sor idõ ben 40 %-os, a Ra dio So und Kft. és a Ze ne -
boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. 33 %-os vál la lást tett. 

Te kin tet tel ar ra, hogy mind há rom vál la lás meg ha lad ta a 30 %-ot, ezért a Mé dia ta nács a Vi a com Kft., a Ra dio So und
Kft. és a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. he lyi köz éle ti vál la lá sát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka szá nak
2./I. pont ja alap ján egy aránt a ma xi má lis 20 pont tal ér té kel te.

A Mé dia ta nács a Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza II. pont ja alap ján a Vi a com Kft. Pá lyá zó mû sor ter vét te kin tet tel an nak
ki emel ke dõ mi nõ sé gi je gye i re a ma xi má lis 10 pont tal ér té kel te.

A Mé dia ta nács a mû sor terv ér té ke lé sé nél kü lö nös te kin tet tel vet te fi gye lem be a Pá lyá zó ál tal az egyes mû sor szám tí -
pu sok te kin te té ben tett szá za lé kos vál la lá sa it, a Pá lyá zó mû sor struk tú rá ját, a mû sor terv ben meg je le nõ tar tal mi ér té ke ket. 
A Mé dia ta nács – a mû sor ter vek egy más sal tör té nõ össze ha son lí tá sát is ala pul vé ve - ki emel ke dõ mi nõ sé gi jegy ként ér té -
kel te to váb bá, hogy a Vi a com Kft. a töb bi Pá lyá zó nál na gyobb hang súlyt fek te tett a he lyi jel le gû mû sor terv re, amely ben
több, ki fe je zet ten a te le pü lés szá má ra ké szí tett mû sor szá mot sze re pel te tett.

A Mé dia ta nács a Ra dio So und Kft. és a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. Pá lyá zók mû sor ter vé nek ér té ke lés kor
ugyan eze ket a szem pon to kat fi gye lem be vé ve 8-8 pont tal ér té kel te azo kat.

A Mé dia ta nács úgy ítél te meg, hogy a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak, az adott te le pü lés rá di ós pi a ca sok szí nû sé ge
meg te rem té se kö ve tel mé nyé nek összes sé gé ben a Vi a com Kft Aján la tá ban be mu ta tott mû sor terv fe lel meg leg job ban.
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A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza alap ján ér té kel te az aláb bi ak
sze rint:

A Vi a com Rá dió Kft. je len leg mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zik a Szol nok 90,2 MHz he lyi rá di ós jo go -
sult sá gon, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a
Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

A Rá dió So und Kft. Pá lyá zó, il let ve a ben ne be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zá sok mé dia szol gál ta tá si
jo go sult ság gal nem ren del kez nek. A Pá lyá zó ön élet raj zo kat csa tolt a rá di ó zás ban szer zett ta pasz ta lat iga zo lá sá ra, amely
a pá lyá za ti fel hí vás alap ján nem mi nõ sül ta pasz ta lat nak. 

A Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. Pá lyá zó 2010. év no vem be ré ben nyer te el a Nyír egy há za 91,1 MHz jo go -
sult sá got, azon ban mé dia szol gál ta tást a Pá lyá za ti Fel hí vás ban meg ha tá ro zott 1 éves idõ tar tam óta nem vé gez, il let ve
egyéb, a pá lyá za ti Fel hí vás nak meg fe le lõ ta pasz ta lat tal nem ren del ke zik

Fen ti ek nek meg fe le lõ en a Mé dia ta nács a Fel hí vás alap ján a Rá dió So und Kft. és a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó
Kft. Pá lyá zók mé di a szol gál ta tói (mû sor szol gál ta tá si) ta pasz ta la tát 0 pont ra ér té kel te.

A Vi a com Kft. az egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok (ma xi má li san 2 pont) te kin te té ben PS,
PI, RT, CT szol gál ta tást,  a Ra dio So und Kft. PS, PI, RT, CT,TP, TA  szol gál ta tást, a  Ze ne boly gó Kft. pe dig PS, PI, RT,
CT szol gál ta tást vál lalt.  A Mé dia ta nács ezért a ki egé szí tõ és ér ték nö ve lõ szol gál ta tá sok te kin te té ben mind há rom Pá lyá -
zó vál la lá sát a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõ:  

Pá lyá zó ne ve Díj aján lat

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Ta pasz ta lat
(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ, 
ér ték nö ve lõ         

(max. 2 pont)

   

 Össze senHe lyi köz éle ti
mû sor szá mok

ará nya az éj sza kai órák
nél kü li he ti

át la gos mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

Vi a com Kft. 20 pont 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 54 pont

Ra dio So und Kft. 14 pont 20 pont 8 pont 0 pont 2 pont 44 pont

Ze ne boly gó Rá di ós és
Szol gál ta tó Kft.

8 pont 20 pont 8 pont 0 pont 2 pont 38 pont

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint: 
A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.

2011. ja nu ár 1-én ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a to váb bi ak ban: Mttv).

Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán
az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Kar cag 93,8 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel hí vás ren del -
ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

A Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. áp ri lis 19-én
meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Kar cag 93,8 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no -
sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer te se a Vi a com Kft. Pá lyá zó.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és (2) be kez dés b) pont ja alap ján hoz ta meg ha tó sá gi el já rás ban
hoz ta meg.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -

za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.
A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén alap szik.

Az Mttv. 63. § (1) alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te sé vel va ló ha tó -
sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy ven öt nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

Dr. Sza lai An na má ria s. k.,
el nök

7. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 499



Pá lyá za ti fel hí vás
ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi álláshelyeinek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Be rettyó új fa lu Vá ros
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
4100 Be rettyó új fa lu,
Dó zsa Gy. u. 17–19.
Te l.: (54) 505-450
Fax: (54) 505-440  

Vas s Je nõ Óvo da
és Böl csõ de  
4100 Be rettyó új fa lu, 
Rad nó ti u. 2.  
Óvo da ve ze tõ   

Lf.: a Kö zokt.tv. 55. §
(2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott fel ada tok.

Bün tet len elõ élet, ma gyar 
ál lam pol gár ság, fõ is ko lai 
szin tû óvo da pe da gó gu si
v. és szak kép zett ség, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, a ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l. 
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
leg ma ga sabb is ko lai vég -
zett sé get iga zo ló om.,
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma -
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  pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, illetve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás.  

pe da gó gus szak vizs gát 
iga zo ló do ku men tum má -
so la ta, szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Mu ra kö zi Ist ván 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 4.

Bük Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9737 Bük,  
Szé che nyi u. 44.  
Te l.: (94) 358-006  
Fax: (94) 558-312

Cso da or szág Óvo da
9737 Bük,  
Szé che nyi u. 23.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Cso da or szág Óvo da
szak mai te vé keny sé gé nek
ter ve zé se, szer ve zé se.
Az in téz mény mû kö dé sét
érin tõ pá lyá za ti le he tõ sé -
gek fi gye lé se, pá lyá za tok
ké szí té se. Sze mély ügyi
és gaz da sá gi fel ada tok 
el lá tá sa.

Óvo da pe da gó gus vagy
konduktor-óvodapedagó -
gusi fõ is ko lai szin tû v., 
leg alább 5 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás.  
Elv árt kom pe ten ci ák: 
ki emel ke dõ kap cso lat te -
rem tõ, kom mu ni ká ci ós
ké pes ség.  
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. okt. 22.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: bi zott sá gi
meg hall ga tás és ja vas lat
után a kép vi se lõ-tes tü let
ha tá ro zat tal dönt.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, is ko lai vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., 
a be nyúj tás idõ pont ját
meg elõ zõ b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj -
ta ni. 
Pc., f.: dr. Tóth Ág nes
jegy zõ

Ene se Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9143 Ene se,  
Sza bad ság u. 25.  
Te l.: (96) 363-013

Tün dér kas tély Óvo da
9143 Ene se,
Pe tõ fi u. 26.  
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú 
óvodapedagó gusi v., 
leg alább 5 év szgy., 
köz ok ta tá si in téz mény ben
szer zett vgy., szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 5 év re szó l.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõ le jár tá tól szá mí tott
30 na pon be lül.
Jut ta tás: il l., p. Kjt. sze rint.
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  A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön., b., vpr.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Mes ter há zy Jó zsef
pol gár mes ter

Gyál Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2360 Gyál,  
Kõ rö si út 112–114.  
Te l.: (29) 540-933  
Fax: (29) 340-028

Tu li pán Óvo da  
Óvo da ve ze tõ

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sé ben és a
18. § (1) be kez dé sé ben 
fel so rolt fel sõ fo kú is ko lai
v. és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év szgy., 
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus 
mun ka kör ben fenn ál ló, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, illetve a meg -
bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szó l.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ 60 na pon
be lül.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, b., vég zett sé get,
szak mai ké pe sí tést iga zo ló
hi te les om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 1 ere de ti és
2 má so la ti pél dány ban, zárt 
bo rí ték ban, „Tu li pán Óvo -
da ma ga sabb ve ze tõi pá lyá -
zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Gyál Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal Kis tér sé gi,
Ok ta tá si és In téz mény-
fel ügye le ti Iro dá ja  
2360 Gyál,  
Kõ rö si út 54.

Hé ha lom Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3041 Hé ha lom,  
Pe tõ fi út 1.  
Te l./fax: (32) 482-045
E-ma il: 
he ha lom@hi va tal.hu

Hé ha lom-Egy há zas-
den ge leg Óvo da  
3041 Hé ha lom,  
Pe tõ fi út 79.  
3043 Egy há zas den ge leg,  
Pe tõ fi út 1.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: Hé ha lom és 
Egy há zas den ge leg 
Köz sé gek Ön kor mány za ta
ál tal tár su lás ban, kö zös
fenn tar tás ban

Fõ is ko lai szin tû óvo da-
pe da gó gu si v., leg alább 
5 év óvo da pe da gó gu si
szgy., leg alább 5 év vgy.,
pe da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A meg bí zás 2016.
aug. 15-ig szó l.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. jún. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le tel tét kö ve tõ el sõ
ön kor mány za ti kép vi se lõ-
tes tü le ti ülés bí rál ja el.
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mû köd te tett – szlo vák nem -
ze ti sé gi nyelv ok ta tást is
vég zõ – Hé hal mi Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da ve ze té se,
az eh hez kap cso ló dó 
fel ada tok: pe da gó gi ai 
fel ada tok, szak mai te vé -
keny sé gek szer ve zé se, ter -
ve zé se, pá lyá za tok
ké szí té se, sze mély ze ti és
gaz da sá gi fel ada tok el lá tá -
sa, kap cso lat tar tás a kö zös
fenn tar tá sú ne ve lé si-ok ta tá -
si tag in téz mé nyek kel.  

Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, ké pe sí tést
iga zo ló ere de ti ok ira tok,
vagy azok hi te les má so la ta, 
b., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
ve ze tõi prog ra mot a te le pü -
lés hon lap ján köz zé te he tik, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
elekt ro ni kus vagy pos tai
úton, pa pír ala pon és CD-n
is, „Óvo da ve ze tõ” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Hé ha lom Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Szi lá gyi Al bert 
pol gár mes ter  

La jos mi zse Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6050 La jos mi zse,  
Vá ros ház tér 1.  
Te l./fax: (76) 457-575
E-ma il: la jos mi zse@la jos -
mi zse.hu

Me se rét La jos mi zsei 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
és Böl csõ de  
6050 La jos mi zse,  
At ti la út 6.  
(mint szék hely, szük ség
ese tén Fel sõ la jo si Tag in -
téz mény, te lep he lyek, 
Böl csõ dei Tag in téz mény)
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ma ga sabb
ve ze tõi fel ada tok, va la mint
az in téz mény ala pí tó ok ira -
tá ban meg ál la pí tott szol gál -
ta tá sok ma gas szín vo na lon
tör té nõ el lá tá sá hoz szük sé -
ges te vé keny sé gek el lá tá sa.

Bün tet len elõ élet, a 
Köz okt.tv-ben meg ha tá-
ro zott, az adott ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel sõ -
fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ 
meg bí zás ese tén a pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség,  leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., a ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló al kal ma zás, il let ve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szó l.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. márc. 28.  
Pe hi: 2011. máj. 27.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat La jos mi zse Vá ros 
Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te bí rál ja el
La jos mi zse és Fel sõ la jos
Köz ok ta tá si In téz mény -
fenn tar tó tár su lás tag já nak,
Fel sõ la jos Köz ség 
Ön kor mány za ta Kép vi se lõ- 
tes tü le té nek elõ ze tes 
egyet ér té sé vel. 
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint,
vp.: a pót lék alap 230%-a.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, az in téz mény me-
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ne dzse lé sé vel kap cso la tos
el kép ze lé sek, bün tet len
elõ éle tet iga zo ló b., vég -
zett sé ge ket, pe da gó gu si
szak vizs ga meg lé tét iga -
zoló hi te les om., ko ráb bi
mun ka vi szo nyok ra vo nat -
ko zó iga zo lá sok, a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko -
zó an, hogy a ma ga sabb ve -
ze tõ be osz tá sá val a Kjt.
41. §-ában és 43/A. §-ában
meg ha tá ro zott össze fér he -
tet len ség nem ál l fenn,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai 
és elekt ro ni kus úton is 
be kell nyúj ta ni.  
Pc.: La jos mi zse Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Bas ky And rás 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. jan. 26.  

Mo son ma gya ró vár Vá ros
Ön kor mány za ta  
9200 Mo son ma gya ró vár,
Fõ u. 11. Pf.: 105
Tel.: (96) 577-815  
Fax: (96) 211-764

Vac kor Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da  
9200 Mo son ma gya ró vár,
Kor mos Ist ván-la kó te lep
Óvo da ve ze tõ 

Fel sõ fo kú 
óvodapedagó gusi v., 
leg alább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szó l.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. 

Pánd Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2214 Pánd,  Fõ u. 84.  
Te l./fax: (29) 430-240 

Köz sé gi Óvo da  
2214 Pánd,  
Arany J. u. 7/A
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú 
óvodapedagó gusi v., 
leg alább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szó l.
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.  
Pe hi: a meg je le nés tõl szá -
mí tott 30 na pot kö ve tõ el sõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: kéz zel írt szak mai ön., 
is ko lai vég zett sé get 
ta nú sí tó om., b.  
Pc., f.: Lá zók Jó zsef 
pol gár mes ter
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Száz ha lom bat ta Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2441 Száz ha lom bat ta,
Szent Ist ván tér 3.  
Pf.: 14.  
Te l.: (23) 542-165  
Fax: (23) 542-131

Száz szor szép Óvo da  
2440 Száz ha lom bat ta,  
Pos ta köz 4.  
Óvo da ve ze tõ   

Lf.: óvo da ve ze tõi és óvo -
da pe da gó gu si fel ada tok el -
lá tá sa. Az ön ál ló an
mû kö dõ ne ve lé si in téz -
mény szak mai és gaz da sá gi 
mun ká já nak irá nyí tá sa.

Fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség, 
a Kö zokt.tv. 17. és
18. §-ának meg fe le lõ en,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség tel je sí -
té se, bün tet len elõ élet, 
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, illetve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás vál la lá sa. 
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. márc. 21. 
Pe hi: a vé le mé nye zi ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ, il l. a
Korm. ren de let 5. § 
(13) be kez dé se sze rin ti 
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: 
a pá lyá za to kat – a Korm.
ren de let ben elõ írt vé le mé -
nyek ki ké ré se, va la mint a
Kjt. 20/A. §-ában meg ha tá -
ro zott bi zott ság meg hall ga -
tá sa után – a kép vi se lõ-
tes tü let Egész ség ügyi, 
Ok ta tá si és Szo ci á lis 
Bi zott sá ga vé le mé nye zi 
és tesz ja vas la tot a 
kép vi se lõ-tes tü let nek 
a ve ze tõi meg bí zás ra. 
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, vég zett sé get, pe da -
gó gus szak vizs gát iga zo ló
hi te les om., b., a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ról, hogy 
ki ne ve zé se ese tén va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték -
ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „Száz szor szép
Óvo da óvo da ve ze tõi 
pá lyá zat” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá -
zat ered mény te len né nyil -
vá ní tá sá nak jo gát  fenn-
tart ja.
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Szi vár vány Óvo da 
2440 Száz ha lom bat ta,
Liszt Fe renc sé tány 12.
Óvo da ve ze tõ   

Lf.: óvo da ve ze tõi és 
óvo da pe da gó gu si fel ada tok 
el lá tá sa. Az ön ál ló an mû -
kö dõ ne ve lé si in téz mény
szak mai és gaz da sá gi mun -
ká já nak irá nyí tá sa. Az óvo -
da el lát ja a sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek neve -
lését.

Pc.: Ve zér Mi hály 
pol gár mes ter  
Száz ha lom bat ta 
Vá ros Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
„B” épü let Ha tó sá gi és 
Hu mán Szol gál ta tá si Iro da
(I. eme let 156-os szo ba) 
f.: Ké m Ist ván né  
Te l.: (23) 542-179

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szó l.
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.  
Pbhi: 2011. márc. 21.  
Pe hi: a vé le mé nye zi ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ, il l. a
Korm. ren de let 5. §
(13) be kez dé se sze rin ti el sõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat – a Korm. ren de let -
ben elõ írt vé le mé nyek
ki ké ré se, va la mint a Kjt.
20/A. §-ában meg ha tá ro -
zott bi zott ság meg hall ga tá -
sa után – a kép vi se lõ-
tes tü let Egész ség ügyi, 
Ok ta tá si és Szo ciá lis 
Bi zott sá ga vé le mé nye zi 
és tesz ja vas la tot a képvi -
selõ-testületnek a ve ze tõi
meg bí zás ra.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem-
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, vég zett sé get,
pe da gó gus szak vizs gát iga -
zo ló hi te les om., b., a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy  ki ne ve zé se ese tén
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett sé gé nek ele get
tesz, adat vé del mi nyilat -
kozat.
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A pá lyá za tot zárt bo rí ték -
ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „Szi vár vány
Óvo da óvo da ve ze tõi pá lyá -
zat” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni.  
A pá lyá zat ki író ja a
pá lyá zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá nak jo gát 
fenn tart ja.  
Pc.: Ve zér Mi hály 
pol gár mes ter  
Száz ha lom bat ta Vá ros 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
„B” épü let 
Ha tó sá gi és Hu mán 
Szol gál ta tá si Iro da 
(I. eme let 156-os szo ba)  
f.: Ké m Ist ván né  
Te l.: (23) 542-179  

Szent gott hárd Vá ros és
Tér sé ge Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás  
9970 Szent gott hárd,  
Széll Kál mán tér 11. 
Te l.: (94) 553-044  
Fax: (94) 553-055

Szent gott hárd és Kis tér sé ge 
Egye sí tett Óvo dák 
és Böl csõ de  
9970 Szent gott hárd,  
Kos suth L. u. 14.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény egy sze -
mé lyi fe le lõs irá nyí tó ja ként 
el lát ja az ál ta lá nos és szak -
mai ve ze tõi fel ada to kat.

Fel sõ fo kú óvodapeda -
gó gusi v., pe da gó gus 
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., a ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, illetve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõt
kö ve tõ 60 na pon be lül.  
Jut ta tás: il l., vp. Kjt. sze -
rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ és a fenn tar tói stra té -
gi ai cé lok meg va ló su lá sát
cél zó fej lesz té si el kép ze lés -
sel, ké pe sí tés meg lé tét 
iga zo ló om., b., szgy. iga -
zo lá sa, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban,
2 azo nos szö ve gû és mel -
lék le tû pél dány ban (1 pél -
dányt nem kell össze fûz ni), 
zárt bo rí ték ban kell 
be nyújtani.
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Pc.: Hu szár Gá bor el nök
f.: dr. Gá bor Lász ló
iro da ve ze tõ 
Te l.: (94) 553-021 

Ti sza kécs ke Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6060 Ti sza kécs ke,  
Kõ rö si u. 2.  
Te l.: (76) 441-355  
Fax: (76) 441-078

Vá ro si Óvo dák 
és Böl csõ de  
6060 Ti sza kécs ke,  
Bé ke u. 147.  
Óvo da ve ze tõ

Óvo da pe da gó gu si v., 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
vagy köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa.

ÁEI: 2011. ok t. 1.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szó l.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben va ló meg -
je le nés tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alapján.  A pá lyá zat hoz
csa tol ni kell: szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, is ko lai vég -
zett sé get iga zo ló hi te les
om., b.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban, 
zárt bo rí ték ban kell be nyúj -
ta ni.  
Pc., f.: Ko vács Er nõ 
pol gár mes ter  
Te l.: (76) 441-412

 Is ko la igaz ga tó  

1 2 3 4

Asza ló Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3841 Asza ló,  
Rá kó czi út 87.  
Te l.: (46) 596-266

Gö õz Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Nap kö zi Ott ho nos 
Óvo da és Könyv tár  
3841 Asza ló,  
Rá kó czi út 72.  
Igaz ga tó

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.  
Pe hi: a be adá si ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 60 nap.  
Jut ta tás: il l., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zot tak, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
Pc.: Asza ló Köz ség 
pol gár mes te re
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Ba kony ná na–Du dar–Nagy-
esz ter gár–Por va 
Ön kor mány za ti 
Köz ok ta tá si Tár su lás  
8422 Ba kony ná na,  
Al kot mány u. 3.  
Te l.: (88) 587-320  
Fax: (88) 587-321

Ma gas-ba ko nyi
Kö zös Igaz ga tá sú 
Köz ok ta tá si In téz mény
8422 Ba kony ná na,  
Al kot mány u. 9. 
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: Né met Nem ze ti sé gi
Ál ta lá nos Is ko la
(8422 Ba kony ná na,
Al kot mány u. 9.), 
Né met Nem ze ti sé gi 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
(8422 Ba kony ná na, 
Al kot mány u. 3.), 
Ál ta lá nos Is ko la 
(Du dar, Hu nya di u. 13.),
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
(Du dar, Kos suth u. 26.),
Ne fe lejcs Né met Nem ze ti sé -
gi Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
(Por va, Pá pai u. 15.), 
Fé szek Né met Nem ze ti sé gi 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
(Na gyesz ter gár, 
Rad nó ti u. 43.) 
in téz mény egy sé gek szak -
mai irá nyí tá sa, ve ze té se.

Fõ is ko lai szin tû pe da gó gus 
v., szak kép zett ség, köz ok -
ta tás-ve ze tõi szak vizs ga,
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan 
idõ re szóló jog vi szony, a
Kö zokt.tv. 18. §-ának va ló
meg fe le lés, leg alább 10 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., nem ál l fog -
lal ko zás tól va ló el til tás
alatt, bün tet len elõ élet.
Elõny: leg alább 5 év vgy.,
tár sal gá si szin tû né met-
vagy an gol nyelv-tu dás, 
né met nem ze ti sé gi 
peda gógus.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016.
júl. 15-ig, 5 év re szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a tár su lás ban részt ve võ 
te le pü lé si ön kor mány za tok
együt tes tes tü le ti ülés ke re -
té ben bí rál ják el.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: b., vég zett sé get iga -
zoló om., szak mai ön., vpr., 
fej lesz té si el kép ze lé sek,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fe l kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
117/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: pe da -
gó gus (MB1).  
Pc.: Ba kony ná na–Du dar–
Na gyesz ter gár–Por va
Ön kor mány za ti
Köz ok ta tá si Tár su lás  
f.: ki zá ró lag írás ban, a pá -
lyá zat be nyúj tá si ha tár ide -
jét meg elõ zõ leg alább
10 nap pal és leg fel jebb
1 al ka lom mal le het kér ni,
8416 Du dar,  
Rá kó czi u. 19.  
cím re meg kül dött, kör jegy -
zõ nek cím zett le vél ben,
„In téz mény ve ze tõi pá lyá -
zat” meg je lö lés sel.
www.ba kony na na.hu  

Ba na Ön kor mány zat 
2944 Ba na,  
Jó kai M. u. 18.  
Te l.: (34) 468-141,
(34) 468-868  
Fax: (34) 599-009 
E-ma il: 
ba na polg@pic kup.hu

Jó kai Mór
Ál ta lá nos Is ko la
2944 Ba na,  
Jó kai Mór u. 36.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai szin tû v., pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé hez 
szük sé ges fel sõ fo kú is ko lai 
pe da gó gus szak ké pe sí tés, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., köz ok ta tá si ve ze tõ,
illetve pe da gó gus szak-

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
Pbhi: 2011. márc. 1.
Pe hi: 2011. jún. 14.
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Lf.: az in téz mény mun ká já -
nak irá nyí tá sa. 
A Kö zokt.tv. és a mun ka -
kö ri le írás alap ján el lá tan dó 
fel ada tok.

vizs ga, vagyonnyilat -
kozat-tételi el já rás 
lefoly tatása.
Elõny: he lyi vi szo nyok is -
me re te, leg alább 1–3 év
vgy.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a ne ve lõ-tes tü let és 
szü lõi mun ka kö zös ség vé -
le mé nyé nek ki ké ré se után a 
kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el.
Jut ta tás: il l., vp. Kjt. sze -
rint, szl. nincs.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: b., vpr., vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., ön.,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
pos tai vagy elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fe l kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
246/1/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
ál ta lá nos is ko lai igaz ga tó.
Pc.: Sá hó né Hor váth Már ta 
pol gár mes ter  

Be rettyó új fa lu Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4100 Be rettyó új fa lu,  
Dó zsa Gy. u. 17–19.
Te l.: (54) 505-450  
Fax: (54) 505-440

Arany Já nos Gim ná zi um
Egész ség ügyi Szak kép zõ,
Köz gaz da sá gi Szak kö zép -
is ko la és 
Sza bó Pál Kol lé gi um  
4100 Be rettyó új fa lu,  
Kos suth u. 33–35.  
Igaz ga tó   

Lf.: a Kö zokt.tv. 55. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok.

Bün tet len elõ élet, ma gyar
ál lam pol gár ság, egye te mi
szin tû ta ná ri v. és szak kép -
zett ség, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga, a ne ve lé si-ok -
ta tá si in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, illetve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: leg ma ga sabb is ko lai
vég zett sé get iga zo ló om.,
pe da gó gus szak vizs gát 
iga zo ló do ku men tum má -
so la ta, szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Mu ra kö zi Ist ván 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 4.  
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Bu da pest Fõ vá ros 
VIII. Ke rü let 
Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat 
1082 Bu da pest,  
Ba ross u. 63–67. 
Te l.: (1) 459-2212  
Fax: (1) 313-6696

Prá ter Ál ta lá nos Is ko la
1082 Bu da pest,  
Prá ter u. 15.  
Igaz ga tó

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel sõ -
fo kú is ko lai v. és szak-
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.  
Elõny: in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.  
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jé tõl szá mí tott
90 nap.
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, ki e mel ten je len jen
meg a ke rü let jel le gé hez
iga zo dó pe da gó gi ai kon -
cep ció és az in téz mény 
me ne dzse lé sé re irá nyuló
ve ze tõi el kép ze lés.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban, 
írás ban kell be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Jó zsef vá ro si Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri 
Hi va tal Hu mán szol gál ta tá si 
Ügy osz tály, Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Iro da  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 14.  

Csor na Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9300 Csor na,  
Szent Ist ván tér 22.  
Te l.: (96) 590-114  
Fax: (96) 261-680

Kos suth La jos Szak is ko la
9300 Csor na,  
Kos suth L. u. 30.  
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a Kos suth La jos Szak -
is ko la irá nyí tói, el len õr zé si, 
mi nõ ség biz to sí tá si fel ada -
ta i nak el lá tá sa.  
Az in téz mény ala pí tó 
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
alap te vé keny ség el lá tá sá -
nak biz to sí tá sa. Kap cso lat -
tar tás a fenn tar tó val és
pol gár mes te ri hi va ta lá val.
Mun kál ta tói fel ada tok 
el lá tá sa.

A kép zés szak irá nyá nak
meg fe le lõ pe da gó gus mun -
ka kör be töl té sé hez szük sé -
ges fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, vagy az zal
egyen ér té kû szak ké pe sí tés,
va la mint a szak te rü le ten
szer zett leg alább 5 év
szgy., bün tet len elõ élet, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa.  
Elõny: fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal ma -
zá sok). 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 6.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ma ga sabb
ve ze tõ sze mé lyé rõl a
Korm. ren de let 5. §
(9)–(11) be kez dé sé ben fog -
lalt szer ve ze tek, va la mint
Csor na Vá ros Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ-tes tü le te 
Ok ta tá si, Kul tu rá lis és
Sport Bi zott sá gá nak 
vé le mé nye zé sét kö ve tõ en

7. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 511



1 2 3 4

Kap cso lat tar tás a vá ros
köz ok ta tá si, kul tu rá lis, szo -
ciá lis és egész ség ügyi társ -
in téz mé nye i vel, va la mint
Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei Szak kép zés-szer -
ve zé si Tár su lás sal. Az in -
téz mény ve ze tõi fel ada tok
el lá tá sa mel lett ta ná ri
(szak ta ná ri) mun ka kör be
tar to zó fel ada tok el lá tá sa.
Fel adat kö ré be tar to zik az
in téz mény ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá nak biz to sí tá sa.
Az in téz mény egy sze mé lyi
fe le lõs ve ze tõ je ként biz to -
sít ja az is ko la rend jét, fe -
gyel mét, ren del te tés sze rû
mû kö dé sét, tan ter vi és ne -
ve lé si cél ki tû zé se i nek meg -
va ló sí tá sát. 
In téz mé nyi in no vá ci ó kat
kez de mé nyez, dol go z ki,
foly tat, az in téz mény te vé -
keny sé gét se gí tõ pá lyá za to -
kat ké szít. 

Csu kás Zol tán
Me zõ gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
9300 Csor na,  
Kór ház u. 28.

Egye te mi szin tû ta ná ri v. 
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy az zal egyen ér té kû 
szak ké pe sí tés, va la mint a
szak te rü le ten szer zett

Csor na Vá ros ön kor mány -
za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te
dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
 valamint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: vég zett sé get, szak ké -
pe sí tést iga zo ló om., b.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, rész le tes
szak mai ön., a pá lyá zó nyi -
lat ko za ta ar ról, hogy a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén, a
meg bí zás sal egy ide jû leg a
jog sza bály ban elõ írt va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé gé nek ele get tesz,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
aján lott kül de mény ként
kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: igaz ga tó, ta nár.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
fel té te le, hogy azt leg ké -
sõbb a be nyúj tá si ha tár idõ
nap ján pos tá ra ad ják.  
Pc.: Csor na Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: dr. Tu ri György 
pol gár mes ter  
Tel.: (96) 590-112

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 30.
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Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Csu kás Zol tán Me zõ -
gaz da sá gi Szak kö zép is ko -
la, Szak is ko la és Kol lé-
gi um irá nyí tói, el len õr zé si,
mi nõ ség biz to sí tá si fel ada -
ta i nak el lá tá sa. Az in téz -
mény ala pí tó ok ira tá ban
meg ha tá ro zott alap te vé -
keny ség és vál lal ko zói te -
vé keny ség el lá tá sá nak
biz to sí tá sa. Kap cso lat tar tás 
a fenn tar tó val és pol gár -
mes te ri hi va ta lá val. Mun -
kál ta tói fel ada tok el lá tá sa.
Kap cso lat tar tás a vá ros
köz ok ta tá si, kul tu rá lis, szo -
ciá lis és egész ség ügyi társ -
in téz mé nye i vel, va la mint
Gyõr-Mo son-Sop ron Me -
gyei Szak kép zés-szer ve zé si 
Tár su lás sal. Az in téz mény -
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa
mel lett kö zép is ko lai ta ná ri
(szak ta ná ri) mun ka kör be
tar to zó fel ada tok el lá tá sa.
Fel adat kö ré be tar to zik az
in téz mény ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá nak biz to sí tá sa.
Az in téz mény egy sze mé lyi
fe le lõs ve ze tõ je ként biz to -
sít ja az is ko la rend jét, fe -
gyel mét, ren del te tés sze rû
mû kö dé sét, tan ter vi és ne -
ve lé si cél ki tû zé se i nek meg -
va ló sí tá sát. 
In téz mé nyi in no vá ci ó kat
kez de mé nyez, dol go z ki,
foly tat, az in téz mény te vé -
keny sé gét se gí tõ pá lyá za to -
kat ké szít.

leg alább 5 év szgy.,bün tet -
len elõ élet, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  
Elõny: fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal ma -
zá sok).

Pe hi: 2011. júl. 31.
 A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ma ga sabb
ve ze tõ sze mé lyé rõl a
Korm. ren de let 5. §
(9)–(11) be kez dé sé ben 
fog lalt szer ve ze tek, 
va la mint Csor na Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
Ok ta tá si, Kul tu rá lis és
Sport Bi zott sá gá nak vé le -
mé nye zé sét kö ve tõ en 
Csor na Vá ros ön kor mány -
za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te
dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
 valamint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: vég zett sé get, szak ké -
pe sí tést iga zo ló om., b.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, rész le tes
szak mai ön., a pá lyá zó nyi -
lat ko za ta ar ról, hogy a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén, a
meg bí zás sal egy ide jû leg a
jog sza bály ban elõ írt va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé gé nek ele get tesz,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
aján lott kül de mény ként
kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: igaz ga tó, kö zép -
is ko lai ta nár.  
A pá lyá zat be nyúj tá sá-
nak fel té te le, hogy azt
leg ké sõbb a be nyúj tá si 
ha tár idõ nap ján pos tá ra 
ad ják.  
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Pc.: Csor na Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: dr. Tu ri György 
pol gár mes ter  
Te l.: (96) 590-112

Csö mör Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2141 Csö mör,  
Sza bad ság út 15.  
Te l.: (28) 544-041  
Te l./fax: (28) 544-033

Má tyás Ki rály 
Ál ta lá nos Is ko la  
2141 Csö mör,  
Ma jor út 7–9.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû köd te té se, ok ta -
tó-ne ve lõ mun ká já nak
irá nyí tá sa, mun kál ta tói, ve -
ze tõi, szak mai, gaz dál ko dá -
si és ala pí tó ok irat sze rin ti
fel ada tok el lá tá sa.

A Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sei, va la -
mint 18. §-a sze rin ti v.: fel -
sõ fo kú is ko lai (egye te mi
vagy fõ is ko lai szin tû) v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ
60 nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõ le jár ta utá ni tes tü le ti
ülés nap ja.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet-
elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel
(Csö mör Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta a he lyi 
ok ta tá si hát tér anya go kat
ké rés re ren del ke zés re bo -
csát ja), om., b., a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
pá lyá zat el nye ré se ese tén, a 
meg bí zás sal egy ide jû leg a
jog sza bály ban elõ írt va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé gé nek ele get tesz,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Pá lyá zat a Má tyás Ki rály
Ál ta lá nos Is ko la 
in téz mény ve ze tõi 
ál lás he lyé re” 
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Csö mör Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
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Kram mer Te réz 
Ze ne is ko la  
2141 Csö mör,  
Sza bad ság út 3.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû köd te té se, ok ta -
tó-ne ve lõ mun ká já nak
irá nyí tá sa, mun kál ta tói, ve -
ze tõi, szak mai, gaz dál ko dá -
si és ala pí tó ok irat sze rin ti
fel ada tok el lá tá sa.

 A Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sei, va la -
mint 18. §-a sze rin ti v.: fel -
sõ fo kú ze nei szak irá nyú
is ko lai (egye te mi vagy fõ -
is ko lai szin tû) v. és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ
60 nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõ le jár ta utá ni tes tü le ti
ülés nap ja.
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel (Csö mör Nagy köz -
ség Ön kor mány za ta a he lyi 
ok ta tá si hát tér anya go kat
ké rés re ren del ke zés re bo -
csát ja), om., b., a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
pá lyá zat el nye ré se ese tén, a 
meg bí zás sal egy ide jû leg a
jog sza bály ban elõ írt va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé gé nek ele get tesz,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Pá lyá zat a Kram mer Te réz 
Ze ne is ko la in téz mény-
ve ze tõi ál lás he lyé re” 
meg je lö lés sel kell be -
nyújtani.  
Pc.: Csö mör Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 

Ene se Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9143 Ene se,  
Sza bad ság u. 25.  
Te l.: (96) 363-013

Ál ta lá nos Is ko la 
9143 Ene se, 
Pe tõ fi u. 24.
Igaz ga tó

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
leg alább 5 év szgy., köz ok -
ta tá si in téz mény ben szer -
zett vgy., szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 5 év re szó l.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõ le jár tá tól szá mí tott
30 na pon be lül.
Jut ta tás: il l., p. Kjt. sze rint.

7. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 515



1 2 3 4

A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: om., szak mai ön., b.,
vpr., adat vé del mi nyilat -
kozat.  
Pc.: Mes ter há zy Jó zsef 
pol gár mes ter

Jász be rény Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
5100 Jász be rény,  
Sza bad ság tér 16.  
Te l.: (57) 505-700

Pa lo tá sy Já nos Ze ne is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
5100 Jász be rény,  
Ber csé nyi út 40.  
Igaz ga tó

Szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év ze ne pe da gó -
gu si mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség.
Elõny: leg alább 5 év ze ne -
pe da gó gu si mun ka kör ben
szer zett szgy., vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szó l.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ
30. nap.  
Pe hi: 2011. aug. 15.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., is ko lai
vég zett sé get iga zo ló hi te les 
om., vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz -
té si el kép ze lés sel, b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Jász be rény Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Hu mán Iro da  
Me ze i né Ko vács Mar git
iro da ve ze tõ

La jos mi zse Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6050 La jos mi zse,  
Vá ros ház tér 1.  
Te l./fax: (76) 457-575
E-ma il: 
la jos mi zse@la jos mi zse. hu

Fe ke te Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la  
6050 La jos mi zse,  
Sza bad ság tér 13.  
(mint szék hely, szük ség
ese tén Fel sõ la jo si Tag in -
téz mény, Kol lé gi um 
és te lep he lyek)  
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ma ga sabb
ve ze tõi fel ada tok, va la mint
az in téz mény ala pí tó ok ira -
tá ban meg ál la pí tott szol gál -
ta tá sok ma gas szín vo na lon
tör té nõ el lá tá sá hoz szük sé -
ges te vé keny sé gek el lá tá sa.

Bün tet len elõ élet, a
 Közokt.tv.-ben meg ha tá ro -
zott, az adott ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel sõ -
fo kú is ko lai v., fi gye lem-
mel a 18. § (7) be kez dé sé-
ben fog lal tak ra is, szak-
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ 
meg bí zás ese tén a pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., a ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szó l.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. márc. 28.  
Pe hi: 2011. máj. 27.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat La jos mi zse Vá ros Ön -
kor mány za tá nak Kép-
vi se lõ-tes tü le te bí rál ja el
La jos mi zse és Fel sõ la jos
Köz ok ta tá si In téz mény -
fenn tar tó tár su lás tag já nak,
Fel sõ la jos Köz ség Ön kor -
mány za ta Kép vi se lõ-tes tü -
le té nek elõ ze tes egyet ér té-
sé vel.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint,
vp.: a pót lék alap 230%-a. 
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szóló al kal ma zás, illetve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa.

A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, az in téz mény me ne -
dzse lé sé vel kap cso la tos
el kép ze lé sek, bün tet len
elõ éle tet iga zo ló b., vég -
zett sé ge ket, pe da gó gu si
szak vizs ga meg lé tét iga -
zoló om., ko ráb bi mun ka vi -
szo nyok ra vo nat ko zó
iga zo lá sok, a pá lyá zó nyi -
lat ko za ta ar ra vo nat ko zó an, 
hogy a ma ga sabb ve ze tõ
be osz tá sá val a Kjt.
41. §-ában és 43/A. §-ában
meg ha tá ro zott össze fér he -
tet len ség nem ál l fenn,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai és
elekt ro ni kus úton is be kell
nyúj ta ni.  
Pc.: La jos mi zse Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Bas ky And rás 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. jan. 26.

Ma gyar nán dor Köz ség 
Ön kor mány za ta  
2694 Ma gyar nán dor,  
Fõ út 88.  
Te l.: (35) 373-014  
Fax: (35) 572-001

Ma gyar nán do ri Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da 
2694 Ma gyar nán dor,  
Is ko la út 1.  
Igaz ga tó

Fõ is ko lai v., pe da gó gus
szak kép zett ség, 
köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak kép zett ség, leg alább 
5 év szgy., ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szó l.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint, va -
la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: rész le tes szak mai ön.,
b., is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
om., vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej -
leszté si el kép ze lés sel, 
szgy. meg lé tét iga zo ló
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mun ka vi szony-iga zo lá sok,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték -
ban, „Is ko la igaz ga tói pá -
lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Ma gyar nán dor Köz ség 
Ön kor mány za ta  
f.: Sán dor Ist ván 
pol gár mes ter  
Te l./fax: (35) 572-001

Pász tó Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3060 Pász tó,  
Köl csey F. u. 35.  
Te l.: (32) 460-753
Fax: (32) 460-918

Pász tó Vá ro si
Ön kor mány zat
Ál ta lá nos Is ko lá ja –
3060 Pász tó,  
Nagy me zõ u. 36. – és tag -
in téz mé nyei  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: Pász tó Vá ro si 
Ön kor mány zat Ál ta lá nos
Is ko lá já nak ve ze té se, az
eh hez kap cso ló dó fel ada -
tok: pe da gó gi ai fel ada tok,
tan ügy igaz ga tá si fel ada tok, 
sze mély ze ti mun ka el lá tá -
sa, gaz dál ko dá si fel ada tok.

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, ma gyar ál lam -
pol gár ság, leg alább 5 év
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség 
tel je sí té se, fel sõ fo kú 
pe da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ 
meg bí zás ese tén a pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség.

ÁEI: 2011. júl. 16.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 15-ig szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 2.  
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na -
pon be lül a kép vi se lõ-
tes tü le ti ülé sen.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: sa ját kéz zel írott rész -
le tes szak mai ön., az ed di gi 
mun ka kö rök, te vé keny sé -
gek le írá sa, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, ké -
pe sí tést iga zo ló hi te les om., 
vagy ere de ti ok ira tok, b.,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
Hi ány pót lás nak he lye
nincs.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
aján lott kül de mény ként,
„Ál ta lá nos is ko lai igaz ga tói 
pá lyá zat” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.  
A kép vi se lõ-tes tü let a 
pá lyá zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá nak jo gát 
fenn tart ja.  
Pc.: Si sák Im re
pol gár mes ter 
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Pest Me gye Köz gyû lé se
1052 Bu da pest,  
Vá ros ház u. 7.  
Te l.: (1) 485-6801  
Fax: (1) 266-1266

Batt hy ány Káz mér
Gim ná zi um  
2310 Szi get szent mik lós,
Cso ko nai u. 6–14.
Igaz ga tó

(Az in téz mény fel ada ta: ál -
ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um 5–12. év fo -
lyam, 
9–12. év fo lyam, 
nyel vi elõ ké szí tõ 
gim ná zi um 
9–13. év fo lyam.)

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és
In for ma ti kai 
Szak kö zép is ko la  
2700 Ceg léd,  
Kos suth Fe renc u. 32.
Igaz ga tó

(Az in téz mény fel ada ta: ál -
ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás
– szak kö zép is ko la: tan kö te -
le zet tek ré szé re 9–12. év -
folyam, nyel vi elõ ké szí tõ
9–13. év fo lyam, fel nõtt ok -
ta tás 9–12. év fo lyam;
 szakmai kö zép fo kú ok ta -
tás – szak kö zép is ko la szak -
kép zõ év fo lya ma in fo lyó
OKJ kép zés.)

Cson ka Já nos 
Mû sza ki Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la  
2310 Szi get szent mik lós,
Cson ka Já nos u. 5.  
Igaz ga tó

(Az in téz mény fel ada ta: 
ál ta lá nos kö zép fo kú 
ok ta tás – szak kö zép is ko la:
 tankötelezettek ré szé re
9–12. év fo lyam, 
nyel vi  elõkészítõ 
9–13. év fo lyam, 
felnõtt oktatás 
9–12. év fo lyam; 
szak is ko la 9–10. év fo lyam, 
szak mai kö zép-fokú

Egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év, a 
Kö zokt.tv. 18. §-ában meg -
fo gal ma zot tak sze rin ti
szgy.
Elõny: a köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat bi zott ság vé le mé nye zi,
a meg bí zás ról Pest Me gye
Ön kor mány za tá nak Köz -
gyû lé se a Korm. ren de let
5. § (13) be kez dé se sze rint
a vé le mé nye zé si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ el sõ ren des
köz gyû lé sen dönt.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint, 
va la mint Pest Me gye Ön -
kor mány za ta Köz gyû lé sé -
nek 12/2002. (V. 17.) sz.
ren de le te – a me gyei fenn -
tar tá sú in téz mé nyek ben
dol go zó köz al kal ma zot tak
jut ta tá sa i nak sza bá lya i ról – 
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, is ko lai vég zett sé get
iga zo ló om., b., eset le ges
pub li ká ci ók jegy zé ke.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
kell be nyúj ta ni, for mai 
kri té ri um nincs.  
Pc.: Pest Me gye 
Ön kor mány za tá nak 
Hi va ta la Ok ta tá si, 
Mû ve lõ dé si és Turisztikai
Iroda
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ok ta tás – szak kö zép is ko la
és szak is ko lai szak kép zõ
év fo lyam.)

Ki rály End re Ipar i Szak kö -
zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
2600 Vác,  
Na szály út 8.  
Igaz ga tó  

[Az in téz mény fel ada ta: 
ál ta lá nos kö zép fo kú 
ok ta tás (tar tal maz za az in -
teg rál tan ne vel he tõ-ok tat -
ha tó sa já tos ne ve lé si
igé nyû ta nu lók el lá tá sát) –
szak kö zép is ko la: tan kö te le -
zet tek ré szé re 9–12. év fo -
lyam, nyel vi elõ ké szí tõ
9–13. év fo lyam, fel nõtt ok -
ta tás – es ti ta go zat, 
if jú sá gi ta go zat, szak is ko la
9–10. év fo lyam, szak mai
kö zép fo kú ok ta tás (tar tal -
maz za az in teg rál tan ne vel -
he tõ-ok tat ha tó sa já tos
ne ve lé si igé nyû ta nu lók 
el lá tá sát) – fel zár kóz ta tó
ok ta tás, szak kö zép is ko lai
szak kép zõ év fo lyam, 
kol lé gi u mi el lá tás.]

Kos suth La jos 
Gim ná zi um  
2700 Ceg léd,  
Rá kó czi út 46.  
Igaz ga tó   

(Az in téz mény fel ada ta: 
ál ta lá nos kö zép fo kú 
ok ta tás – gim ná zi um: 
tan kö te le zet tek ré szé re
9–12. év fo lyam,
9–13. év fo lyam, 
5–12. év fo lyam, 
fel nõtt ok ta tás 
9–12. év fo lyam.)
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Lo sont zi Ist ván Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Fej lesz tõ Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis
Szak is ko la, Di ák ott hon,
Gyer mek ott hon és 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
2700 Ceg léd,  
Bu zo gány u. 23. 
Igaz ga tó

[Az in téz mény fel ada ta:
eny he és kö zép sú lyos ér tel -
mi fo gya té kos, va la mint
au tis ta gyer me kek és ta nu -
lók el lá tá sa, alap fo kú ok ta -
tás – óvo dai ne ve lés és az
is ko lai élet mód ra fel ké szí -
tés, ál ta lá nos is ko lai ok ta -
tás (1–8. év fo lyam);
ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás 
– szak is ko la 9–10. év fo -
lyam, kész ség fej lesz tõ spe -
ci á lis szak is ko la,
szak is ko la szak kép zõ év fo -
lya mai (11–12. év fo lyam)
fo gya té kos ta nu lók, ta nu -
lás ban és ér tel mi leg aka dá -
lyo zott di á kok nap pa li
rend sze rû szak ké pe sí tés
meg szer zé sé re fel ké szí tõ
is ko lai ok ta tá sa; fej lesz tõ is -
ko lai ok ta tás; egyéb szál -
lás hely szol gál ta tás –
di ák ott hon; egyéb bent la -
ká sos el lá tás – gyer mek ott -
hon; pe da gó gi ai
szak szol gá lat, ko rai fej lesz -
tés és gon do zás, fej lesz tõ
fel ké szí tés, gyógy test ne ve -
lés.]

Pá ló czi Hor váth Ist ván
Szak kép zõ Is ko la és 
Kol lé gi um  
2377 Ör kény,  
Fõ út 5–7. 
Igaz ga tó

Az in téz mény te vé keny sé -
gé nek meg fe le lõ gyógy pe -
da gó gi ai ta ná ri, kon duk-
to ri, kon duk tor-ta ní tói,
te ra pe u ta v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év, a Kö zokt.tv.
18. §-ában meg fo gal ma zot -
tak sze rin ti szgy.  
Elõny: a köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett vgy. 

Egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év, 
a Kö zokt.tv. 18. §-ában
meg fo gal ma zot tak sze rin ti
szgy.  
Elõny: a köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett vgy.
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(Az in téz mény fel ada ta: 
ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta -
tás – szak kö zép is ko la
9–12. év fo lya mon, tan kö te -
le zet tek nek, fel nõtt ok ta tás;
szak is ko la 9–10. év fo lyam; 
szak mai kö zép fo kú ok ta -
tás – szak kö zép is ko lai és
szak is ko lai szak kép zõ év -
fo lyam; kol lé gi u mi el lá tás.)

Szte ré nyi Jó zsef 
Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la  
2200 Mo nor,  
Ipar u. 2.  
Igaz ga tó   

(Az in téz mény fel ada ta: 
ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta -
tás – szak kö zép is ko la, tan -
kö te le zet tek ré szé re 
9–12. év fo lyam, nyel vi
elõ ké szí tõ 9–13. év fo lyam;
fel nõtt ok ta tás 9–12. év fo -
lyam; szak is ko la 9–10. év -
fo lyam, szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás – fel zár kóz ta tó 
ok ta tás, szak kö zép is ko lai
és szak is ko la szak kép zõ
év fo lyam.)

Sásd Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te  
7370 Sásd,  
Dó zsa Gy. u. 32.  
Te l.: (72) 576-520 
Fax: (72) 576-522

Sás di Ven dég lá tó ipa ri
Szak kép zõ Is ko la  
Igaz ga tó

Egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak kép zett ség, 5 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.  
Elõny: ha son ló be osz tás ban 
szer zett ta pasz ta lat. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szó l.
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za -
tok ról a kép vi se lõ-tes tü let a 
vé le mé nye zé si ha tár idõ
(30 nap) le jár ta után, a
30. na pot kö ve tõ el sõ tes tü -
le ti ülé sen dönt.  
Jut ta tás: vp.: a pót lék alap
230%-a.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: is ko lai vég zett sé get
iga zo ló om., kéz zel írt
szak mai ön., vpr., b.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Szé kely Szi lárd 
pol gár mes ter
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Száz ha lom bat ta Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2440 Száz ha lom bat ta,
Szent Ist ván tér 3.  
Pf.: 14.  
Te l.: (23) 542-165  
Fax: (23) 542-131

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Gim ná zi um  
2440 Száz ha lom bat ta,
Szent Ist ván tér 1.  
Igaz ga tó   

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
köz ok ta tá si fel ada to kat el -
lá tó köz in téz mény szak mai
mun ká já nak irá nyí tá sa.

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
pe da gó gus szak vizs ga a
Kö zokt.tv. 17. és
18. §-ának meg fe le lõ en,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség tel -
je sí té se, bün tet len elõ élet,
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, illetve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás vál la lá sa.
Elõny: vgy., ide gen nyelv
is me re te.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl.
31-ig, 5 év re szó l.  
Pbhi: 2011. márc. 21.  
Pe hi: a vé le mé nye zi ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ, il l. a
Korm. ren de let 5. §
(13) be kez dé se sze rin ti 
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés. A pá lyá zat el bí rá lá sá -
nak mód ja, rend je: 
a pá lyá za to kat – a Korm.
ren de let ben elõ írt vé le mé -
nyek ki ké ré se, va la mint a
Kjt. 20/A. §-ában meg ha tá -
ro zott bi zott ság meg hall ga -
tá sa után – a kép vi se lõ-
tes tü let Egész ség ügyi, 
Ok ta tá si és Szo ci á lis 
Bi zott sá ga vé le mé nye zi és
tesz ja vas la tot a kép vi se lõ-
tes tü let nek a ve ze tõi meg -
bí zás ra.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, vég zett sé get, nyelv -
is me re tet, pe da gó gus
szak vizs gát iga zo ló hi te les
om., b., a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy ki ne ve zé se 
ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték -
ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „Arany Já nos
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá -
zat ered mény te len né nyil -
vá ní tá sá nak jo gát 
fenn tart ja.
Pc.: Ve zér Mi hály
pol gár mes ter
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Eöt vös Lo ránd
Ál ta lá nos Is ko la
2440 Száz ha lom bat ta,
Liszt Fe renc sé tány 2.
Igaz ga tó   

Lf.: óvo da ve ze tõi és óvo -
da pe da gó gu si fel ada tok el -
lá tá sa. Az ön ál ló an
mû kö dõ ne ve lé si in téz -
mény szak mai és gaz da sá gi 
mun ká já nak irá nyí tá sa. 
Az óvo da el lát ja a sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me kek 
ne ve lé sét.

Száz ha lom bat ta Vá ros 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal
„B” épü let 
Ha tó sá gi és Hu mán 
Szol gál ta tá si Iro da 
(I. eme let 156-os szo ba)  
f.: Be se nye i né Ko csis Eri ka 
Tel.: (23) 542-155

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól.
Pbhi: 2011. márc. 21.  
Pe hi: a vé le mé nye zi ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ, ill. a
Korm. ren de let 5. §
(13) be kez dé se sze rin ti el sõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat – a Korm. ren de let ben
elõ írt vé le mé nyek ki ké ré se, 
va la mint a Kjt. 20/A. §-ában
meg ha tá ro zott bi zott ság
meg hall ga tá sa után – a
kép vi se lõ-tes tü let Egész -
ség ügyi, Ok ta tá si és 
Szo ci á lis Bi zott sá ga vé le -
mé nye zi és tesz ja vas la tot a 
kép vi se lõ-tes tü let nek a 
ve ze tõi meg bí zás ra.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, vég zett sé get, nyelv -
is me re tet, pe da gó gus
szak vizs gát iga zo ló hi te les
om., b., a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy ki ne ve zé se 
ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot zárt borí -
tékban, sze mé lye sen
vagy pos tai úton,
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„Eöt vös Lo ránd 
Ál ta lá nos Is ko la 
igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni.  
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá -
zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá nak jo gát 
fenn tart ja.  
Pc.: Ve zér Mi hály 
pol gár mes ter  
Száz ha lom bat ta Vá ros 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
„B” épü let Ha tó sá gi és 
Hu mán Szol gál ta tá si Iro da
(I. eme let 156-os szo ba)  
f.: Be se nye i né Ko csis Eri ka 
Te l.: (23) 542-155

Szent gott hárd Vá ros és
Tér sé ge Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás  
9970 Szent gott hárd,  
Széll Kál mán tér 11. 
Te l.: (94) 553-044  
Fax: (94) 553-055

Szent gott hárd és Kis tér sé ge 
Ok ta tá si In téz mény  
9970 Szent gott hárd,  
Széll K. tér 1.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény egy sze -
mé lyi fe le lõs irá nyí tó ja ként 
el lát ja az ál ta lá nos és szak -
mai ve ze tõi fel ada to kat.

Egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., a ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, illetve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. júl. 16. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 15-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.  
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõt
kö ve tõ 60 na pon be lül.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. 
sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ és a fenn tar tói stra té -
gi ai cé lok meg va ló su lá sát
cél zó fej lesz té si elképze -
léssel, ké pe sí tés meg lé tét
iga zo ló om., b., szgy. iga -
zo lá sa, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot írás ban,
2 azo nos szö ve gû és mel -
lék le tû pél dány ban (1 pél -
dányt nem kell össze fûz ni), 
zárt bo rí ték ban kell be nyúj -
ta ni.  
Pc.: Hu szár Gá bor el nök  
f.: dr. Gá bor Lász ló 
iro da ve ze tõ  
Tel.: (94) 553-021
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Ti sza kécs ke Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6060 Ti sza kécs ke,  
Kõ rö si u. 2.  
Te l.: (76) 441-355  
Fax: (76) 441-078

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Gim ná zi um, Szak kép zõ 
Is ko la, Kol lé gi um, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  
6060 Ti sza kécs ke,  
Er kel fa sor 10.  
Igaz ga tó

Egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak ké pe sí tés, 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus vagy köz -
ok ta tás-ve ze tõi szak vizs ga, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szó l.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben va ló meg -
je le nés tõl szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint, va -
la mint Korm. ren de let alap -
ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, is ko lai vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., b.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban, 
zárt bo rí ték ban kell be nyúj -
ta ni.  
Pc., f.: Ko vács Er nõ 
pol gár mes ter  
Te l.: (76) 441-412

Új pet re, Kis kas sa, 
Pe terd és Pécs de ve cser 
Ön kor mány za tok 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
7766 Új pet re,  
Kos suth L. u. 113.  
Te l.: (72) 377-001  
Fax: (72) 377-055

Kör ze ti Ok ta tá si és
Ne ve lé si Köz pont  
7766 Új pet re,  
Kos suth L. u. 110.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Fel sõ fo kú pe da gó gu si v.,
leg alább 5 év szgy., cse lek -
võ ké pes ség, bün tet len elõ -
élet, nem ze ti sé gi
óvo da pe da gó gus vagy
nem ze ti sé gi ta ní tói ok le vél, 
vagy né met ta ní tói, ta ná ri,
nyelv ta ná ri v. és szak kép -
zett ség, vagy alap kép zés -
ben, vagy szak irá nyú
to vább kép zés ben el sa já tí -
tott az adott tan tárgy ki -
sebb sé gi nyel ven tör té nõ
ok ta tá sá hoz szük sé ges
nyelv is me ret, a Ma gyar
Köz tár sa ság ban ho no sí tott,
a pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé re jo go sí tó, a ta ní tás
nyel vé nek meg fe le lõ ok le -
vél, pe da gó gus szak vizs ga.
Elõny: vgy

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. júl. 1.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a ha tá lyos jog sza bá lyok 
sze rint a pá lyá za ti el já rás -
ban részt ve võ szer ve ze tek
(szü lõi mun ka kö zös ség,
köz al kal ma zot ti ta nács, 
di ák ön kor mány zat) vé le -
mé nye zi. A vé le mé nye zést
kö ve tõ en Új pet re, Kis kas -
sa, Pe terd és Pécs de ve cser
Ön kor mány za tok Kép vi se -
lõ-tes tü le te hoz za meg a
vég sõ dön tést.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
szl. nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, szak -
mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
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A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fe l kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: igaz ga tó.  
Pc.: Új pet re Köz ség 
Ön kor mány za ta  
f.: Gaszt Ár min né 
pol gár mes ter

Ve csés Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2220 Ve csés,  
Szent Ist ván tér 1.  
Te l.: (29) 352-000  
Fax: (29) 352-009 

Gróf And rás sy Gyu la 
Ál ta lá nos Is ko la  
2220 Ve csés,  
Er zsé bet tér 1.  
Igaz ga tó

Szak irá nyú egye te mi vagy
fõ is ko lai v., leg alább 5 év
szgy., bün tet len elõ élet, pe -
da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szó l.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: a KSZK hon lap ján
va ló meg je le nés tõl szá mí -
tott 90 nap.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: fény kép pel el lá tott
szak mai ön., b., is ko lai
vég zett sé get, szak kép zett -
sé get iga zo ló om., vpr.
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
Pc.: Szla hó Csa ba 
pol gár mes ter 

Za la Me gyei 
Ön kor mány zat  
8900 Za la eger szeg,  
Kosz to lá nyi út 10.  
Te l.: (92) 500-701  
Fax: (92) 500-777  
E-ma il: 
el nok@za la me gye.hu

Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la  
8360 Keszt hely,  
Ró zsa u. 12.  
Igaz ga tó    

As bóth Tér sé gi 
Kö zép is ko la, Szak is ko la 
és Kol lé gi um  
8360 Keszt hely,  
Ga ga rin u. 2–4.  
Igaz ga tó

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala pí -
tó ok irat sze rin ti fel adat el -
lá tá sa, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, kap cso lat tar -
tás a fenn tar tó val.

Egye te mi szin tû v. és 
szak kép zett ség, pe da gó gus
szakvizs ga, má sod szor
és to váb bi al ka lom mal tör -
té nõ meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. [Kö zokt.tv.
18. § (5) és (6) bek.], pe da -
gó gus mun ka kör ben, ha tá -
ro zat lan idõ re szóló al kal-
ma zás, va gyon nyi lat-
ko zat-té te li el já rás le foly-
ta tá sa, ma gyar ál lam-
pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
nem ál l az intézményben

ÁEI: 2011. aug. 16. 
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l., vp. Kjt. sze -
rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: hi te les om., b., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, fény ké pes szak mai
ön., ko ráb bi mun ka vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá -
sok, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban, 
írás ban és CD-n, pos tai, 
va la mint elekt ro ni kus úton
is be kell nyúj ta ni.
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Nyi tott Ház Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Fej lesz tõ Is ko la, 
Egy sé ges Gyógy pe da-
gó gi ai Mód szer ta ni 
In téz mény  
Igaz ga tó    

Zöld me zõ Ut cai 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Di ák ott hon és Spe ci á lis
Szak is ko la, Kol lé gi um, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
Egy sé ges Gyógy pe da-
gó gi ai Mód szer ta ni 
In téz mény  
Igaz ga tó   

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala pí -
tó ok irat sze rin ti fel adat el -
lá tá sa, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, kap cso lat tar -
tás a fenn tar tó val. 

vé gez he tõ te vé keny sé gek -
tõl va ló el til tás alatt.

Fõ is ko lai szin tû fel sõ fo kú
is ko lai v., a Kö zokt.tv.
18. § (3) be kez dé se ér tel -
mé ben ki zá ró lag sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me -
kek, ta nu lók ne ve lé sét, 
ok ta tá sát el lá tó ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben a
gyer me kek, ta nu lók fo -
gyaté kos sá gá nak tí pu sa sze -
rin ti gyógy pe da gó gi ai 
ta ná ri, kon duk to ri, kon duk -
tor-ta ní tói, te ra pe u ta v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ 
meg bí zás ese tén pe da gó gus 
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, az in téz mény
alap te vé keny sé gé nek meg -
fe le lõ jog vi szony ban szer -
zett leg alább 5 év szgy.,
vgy. [Kö zokt.tv. 18. §
(5) és (6) bek.], va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa, ma gyar ál lam-
pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
nem áll az in téz mény ben
vé gez he tõ te vé keny sé gek -
tõl va ló el til tás alatt.

Pc.: Za la Me gyei 
Ön kor mány zat

Egyéb ve ze tõ

1 2 3 4

Be se nyõ te lek Köz ség 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3373 Be se nyõ te lek,  
Fõ út 89.  
Te l.: (36) 441-633

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont  
3373 Be se nyõ te lek,  
Fõ út 108.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Egye te mi vagy fõ is ko lai
szin tû szak irá nyú fel sõ fo kú 
v., szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
5 év szgy., bün tet len elõ -
élet.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szó l.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
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Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülé se,
leg ké sõbb 2011. jún. 10.
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vég zett -
sé get iga zo ló hi te les om.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, nyi lat ko zat a 
pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá -
ról, adat vé del mi nyilat -
kozat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban, 
pos tai úton, „ÁMK in téz -
mény ve ze tõ-igaz ga tó”
megje lö lés sel kell 
be nyújtani.  
Pc.: Bo zsik Csa ba 
pol gár mes ter

Du na egy há zi Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont  
6323 Du na egy há za,  
Is ko la u. 1.  
Te l./fax: (78) 573-010

DÁMK Nap kö zi Ott ho nos
Óvo dá ja és Egy sé ges 
Óvo da-böl csõ dé je  
6323 Du na egy há za,  
Mik száth K. u. 36.  
Óvo dai in téz mény-
egy ség-ve ze tõ   

Lf.: az in téz mény egy ség -
ben az igaz ga tó irá nyí tá sá -
val ter ve zi, szer ve zi,
irá nyít ja és ellen õr zi a ne -
ve lé si, fej lesz té si, gon do zá -
si te vé keny sé get foly ta tó
jo gi lag nem ön ál ló rész -
egy ség mun ká ját.

Fõ is ko lai szin tû, szlo vák
nem ze ti sé gû óvo da pe da gó -
gu si v., szlo vák kö zép fo kú
nyelv vizs ga, leg alább 5 év
szgy., bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság, pe -
da gó gus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény-
ve ze tõi szak kép zett ség.
Elõny: leg alább 5 év vgy.,
cse cse mõ- és kis gyer mek -
ne ve lõ-gon do zó ké pe sí tés.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 16.  
Pe hi: 2011. jún. 16.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: om., b., szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
Pc.: Du na egy há zi 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont  
f.: Szûcs né 
Ta kács Zsu zsan na

He ves Me gyei Köz gyû lés
3300 Eger,  
Kos suth L. u. 9.  
Te l.: (36) 521-350  
Fax: (36) 521-405

He ves Me gyei 
Ön kor mány zat 
Egy sé ges Gyer mek vé del mi 
In téz mé nye
3300 Eger,  
Do bó tér 6/A
Intézményvezetõ

A 15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék let 
I. rész „Ké pe sí té si elõ írá -
sok a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi sze mé lyes 
gon dos ko dás egyes for má i -
ban ve ze tõi be osz tás ban

ÁEI: 2011. ápr. 1.  
A meg bí zás 2016. 
márc. 31-ig, 5 év re szó l.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
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(Az in téz mény te vé keny sé -
gi kö re: a gyer mek vé del mi
szak el lá tás ke re té ben ott -
hont nyúj tó el lá tást nyújt
ne ve lõ szü lõk nél, gyer mek -
ott ho nok ban. Te rü le ti gyer -
mek vé del mi szak szol gál-
ta tást nyúj tó fel ada tok
el lá tá sa.)   

Lf.: a gyer me kek vé del mé -
rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról szóló 1997. évi
XXXI. tv., va la mint a sze -
mé lyes gon dos ko dást nyúj -
tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé -
nyek, va la mint sze mé lyek
szak mai fel ada ta i ról és mû -
kö dé sük fel té te le i rõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM ren -
de let ben meg ál la pí tott fel -
ada tok.

dol go zók ré szé re”, 
II. Szak el lá tá sok cím 
2–3. pont já ban elõ írt fel sõ -
fo kú ké pe sí tés, leg alább 
5 év fel sõ fo kú vég zett sé get 
vagy fel sõ fo kú szak mai 
ké pe sí tést igény lõ, a gyer -
mek vé de lem, a szo ciá lis el -
lá tás, illetve a köz ok ta tás
te rü le tén vég zett mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
bün tet len elõ élet, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  
Elõny: leg alább 3 év, a
gyer mek vé de lem te rü le tén
szer zett vgy., szo ciá lis
szak vizs ga.

Pe hi: 2011. már ci u si köz -
gyû lés.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a He ves Me gyei Köz -
gyû lés bí rál ja el a pá lyá zat
be nyúj tá si ha tár ide jé nek 
le jár tát kö ve tõ el sõ ülé sén.
Jut ta tás: il l. Kjt. 60. §–71. §
és a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le te sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: rész le tes szak mai ön.,
ké pe sí tést iga zo ló om., b.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó gyer -
mek jó lé ti, gyer mek vé del mi 
in téz mé nyek, va la mint sze -
mé lyek szak mai fel ada ta i -
ról és mû kö dé sük fel té te-
le i rõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let al -
kal ma zá si kö ré be tar to zó
mun ka kör, ve ze tõi, ma ga -
sabb ve ze tõi meg bí zás ese -
tén a pá lyá zó nyi lat ko za tát, 
amely sze rint a gyer mek
vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 15. §-ának
(8) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok ve le szem -
ben nem ál l fenn, nyi lat-
ko zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya -
lá sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot szken nel ve
adat hor do zón, va la mint pa -
pír ala pon is, „Igaz ga tói pá -
lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pc.: He ves Me gye 
fõ jegy zõ je
f.: Po nyi Lász ló 
fõ osz tály ve ze tõ 
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He ves Me gyei 
Ön kor mány za ti Hi va tal
Hu mán erõ for rás Fõ osz tály
Egész ség ügyi és Szo ciá lis
Osz tály  
Te l.: (36) 521-351

Haj dú szo bosz lói Kis tér sé gi 
Több cé lú Tár su lás
Tár su lá si Ta ná csa  
4200 Haj dú szo bosz ló,  
Hõ sök te re 1.  
Te l.: (52) 273-591 
Fax: (52) 557-301

Haj dú szo bosz lói Kis tér sé gi 
Szo ciá lis Szol gál ta tó 
Köz pont  
In téz mény ve ze tõ  
4200 Haj dú szo bosz ló,
Kos suth u. 15.  
(tel jes mun ka idõ) 

(Az in téz mény te vé keny sé -
gi kö re: ét kez te tés, nap pa li
el lá tás, há zi se gít ség nyúj -
tás, tá mo ga tó szol gá lat,
csa lád se gí tés, gyer mek jó lé -
ti szol gá lat tár su lá si for má -
ban tör té nõ el lá tá sa.)   

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ és 
gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv ala pí tó ok ira tá ban
fog lalt te vé keny sé gi kör be
tar to zó fel ada tok ve ze tõi
irá nyí tá sa.

Fõ is ko lai v., 1/2000. (I. 7.)
SzCsM ren de let 3. sz. mel -
lék le te sze rin ti szak irá nyú
kép zett ség, va la mint a
15/1998. (IV. 30.) NM ren -
de let 2. sz. mel lék le té ben
elõ írt fel sõ fo kú szak irá nyú
szak kép zett ség, a gyer mek -
vé de lem, illetve a szo ciá lis
el lá tás te rü le tén be töl tött
mun ka kör ben szer zett leg -
alább 5 év szgy., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, bün tet len elõ -
élet, szo ciá lis szak vizs ga
[e kö ve tel mény alól 2 évi
idõ tar tam ra fel men tés ad -
ha tó az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM ren de let 6. § (7) be -
kez dé se ér tel mé ben].
Elõny: szo ciá lis te rü le ten
szer zett leg alább 1-3 év
vgy.

ÁEI: 2011. ápr. 1.
A meg bí zás 2016. 
márc. 31-ig szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.  
Az in téz mény nél új on nan
lé te sí tett jog vi szony ese -
tén – a Kjt. 21/A. § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 3 hó nap pró -
ba idõ ki kö té sé vel.  
Pbhi: 2011. márc. 14.  
Pe hi: 2011. márc. 24.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat egy szak ér tõi bi zott ság
vé le mé nye zi. A ki ne ve zés -
rõl a Haj dú szo bosz lói Kis -
tér sé gi Több cé lú Tár su lás
Tár su lá si Ta ná csa dönt.
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., ké pe sí -
tést iga zo ló om., b., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy az 1997.
évi XXXI. tv. 15. § (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben
nem ál l fenn, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá -
ról, adat vé del mi nyilat -
kozat.  
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fe l kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
4215-2/2011., va la mint a
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mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ.  
Pc.: Haj dú szo bosz lói 
Kis tér sé gi Több cé lú 
Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa
f.: dr. Ker tész Fe renc 
kis tér sé gi mun ka szer ve -
zet-ve ze tõ  
www.e-tar su las.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 14.

Vá sár he lyi Pál 
Ál ta lá nos Is ko la és
Tar na szent mik ló si 
Tag is ko la  
3384 Kis kö re,  
Szé che nyi út 42.  
Te l.: (36) 358-213

Tar na szent mik ló si 
Tag is ko la  
3382 Tar na szent mik lós,
Vö rös had se reg út 15.  
Tag is ko la-ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko la, fel sõ fo kú is ko lai
pe da gó gus v. és szak ké pe -
sí tés, szak vizs ga, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Ha tá ro zott ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 13.  
Pe hi: 2011. jún. 15.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., b., is ko -
lai vég zett sé get, szak vizs -
gát iga zo ló om., adat vé-
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Tag is ko la-ve ze tõ” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Vá sár he lyi Pál Ál ta lá -
nos Is ko la és Tar na szent-
mik ló si Tag is ko la  
f.: Ko vács Már ton igaz ga tó 
Te l.: 06 (30) 965-5254 

Kis kun lac há za Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2340 Kis kun lac há za,  
Kos suth tér 1.  
Te l./fax: (24) 519-830

Volly Ist ván Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
Igaz ga tó

A mû vé sze ti tárgy nak 
meg fe le lõ szak irá nyú ta ná ri 
v., pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett szgy. 
Elõny: az EU va la mely hi -
va ta los ide gen nyel vé nek
is me re te, vgy.

ÁEI: 2011. júl. 16.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 15-ig szó l.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za -
tok ról a Mû ve lõ dé si, Ok ta -
tá si és Sport Bi zott ság
vé le mé nye zé se alap ján
Kis kun lac há za Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak kép vi -
se lõ-tes tü le te dönt, a ne ve -
lõ tes tü let szá má ra biz to sí
tott vé le mé nye zé si ha tár-
idõt kö ve tõ 30. nap után
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kö vet ke zõ ren des kép-
vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: kép zett sé get iga zo ló
hi te les om., b., szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
(1 ere de ti és 2 má so lat),
zárt bo rí ték ban, szer mé lye -
sen vagy pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja ma gá nak a jo got,
hogy a pá lyá za tot ered -
mény te len nek nyil vá nít sa.
Pc., f.: dr. Ré pás Jó zsef
pol gár mes ter  
Te l./fax: (24) 519-840
E-ma il: pol gar mes ter@kis -
kun la cha za.hu

Kis új szál lás Vá ros 
Ön kor mány za ti 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
5310 Kis új szál lás,  
Sza bad ság tér 1.  
Te l.: (59) 520-240  
Fax: (59) 520-229

Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
In téz mény ve ze tõ

Az alap fo kú mû vé szet ok ta -
tá si in téz mény ben a mû vé -
sze ti szak mai tan tár gyak
ok ta tá sá hoz (ze ne mû vé -
szet, nép tánc és/vagy kép -
zõ mû vé szet) meg fe le lõ
szak irá nyú ta ní tói, ta ná ri
vagy mû vé sz fel sõ fo kú is -
ko lai (egye te mi vagy fõ is -
ko lai) v. és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy.
[mely a Kö zokt.tv. 18. §
(6) bek. d) pont ja alap ján is 
szá mít ha tó], ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény ben pe da gó -
gus mun ka kör ben fenn ál ló, 
ha tá ro zat lan idõ re szóló al -
kal ma zás, illetve a meg bí -
zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás, bün tet len 
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl.
31-ig szó l.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló hi te les 
om., b. (kül sõ pá lyá zók
ese tén), adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban, 
írás ban, zárt bo rí ték ban
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Ke cze Ist ván 
pol gár mes ter  
f.: Pol gár mes te ri Hi va tal
In téz mé nyi Osz tá lya  
Te l.: (59) 520-245
E-ma il:
int ref@ki suj szal las.hu

7. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 533



1 2 3 4

A pá lyá zat iránt ér dek lõ -
dõk az Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz ményt
egyez te tést kö ve tõ en meg -
te kint he tik és megismer -
hetik.

Mór Vá ros Ön kor mány za ti
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8060 Mór,  
Szent Ist ván tér 6.  
Te l.: (22) 560-802  
Fax: (22) 560-200

Szo ciá lis 
Alap szol gál ta tá si Köz pont
8060 Mór,  
Baj csy-Zs. u. 7.
In téz mény ve ze tõ

(Az in téz mény tevékeny -
ségi kö re: szo ci á lis és gyer -
mek jó lé ti alap fel ada tok:
ét kez te tés, há zi se gít ség -
nyúj tás, csa lád se gí tés, nap -
pa li el lá tás, gyer mek jó lé ti
szol gál ta tás).   

Lf.: Mór Mik ro kör ze ti In -
téz mé nyi Tár su lás Szo ciá -
lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont Ala pí tó Ok ira tá -
ban fog lalt te vé keny sé gek
és fel ada tok el lá tá sa, szak -
mai prog ram já nak vég re -
haj tá sa. Az in téz mény
Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban fog lal tak -
nak meg fe le lõ ve ze té se, az
in téz mény gaz dál ko dá sá -
nak a fel adat el lát ást szol -
gáló va gyon nak a
tör vé nyek sze rin ti mû köd -
te té se. 

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
ren de let 3. sz. mel lék le te
sze rin ti v.: szo ciá lis mun -
kás, szo ci ál pe da gó gus, ok -
le ve les szo ciá lis mun kás,
ok le ve les szo ci ál po li ti kus,
szo ciá lis szak vizs ga, leg -
alább 5 év fel sõ fo kú vég -
zett sé get, vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, 
a gyer mek vé de lem, vagy a
szo ciá lis el lá tás, vagy az
egész ség ügyi el lá tás, il l.
köz ok ta tás te rü le tén vég -
zett mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
máj. 31-ig szó l.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.  
Az in téz mény nél új on nan
lé te sí tett jog vi szony ese -
tén – a Kjt. 21/A. § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 3 hó nap 
pró ba idõ ki kö té sé vel.
Pbhi: 2011. márc. 18.  
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
60 na pon be lül.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za -
tok ról Mór Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-
tes tü le te dönt.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai te vé keny sé -
get is be mu ta tó ön., b., is -
ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
om., szgy. iga zo lá sa, vpr.
a szak mai hely zet elem-
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, a pá lyá zó 
nyi lat ko za ta ar ról, hogy 
a gyer me kek vé del mé rõl 
és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. § (8) be -
kezdésé ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben nem 
ál l fenn, adat vé del mi nyi lat -
ko zat. A pá lyá za tot 1 pél -
dány ban, írás ban és CD-
le me zen (b., il l. a vég zett-
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sé get iga zo ló ok ira to kat ki -
vé ve) kell be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Feny ves Pé ter 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 11. 

Ko do lá nyi Já nos 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la, 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
7838 Vajsz ló,  
Is ko la u. 1.  
Te l./fax: (73) 485-091

Vajsz lói Óvo dai 
In téz mény egy ség  
7838 Vajsz ló,  
Is ko la u. 3.  
In téz mény egy ség-ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, szak -
irá nyú, óvo da pe da gó gi ai
szak ké pe sí tés, leg alább
5 év óvo da pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga, ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, va gyon-
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, cse lek võ ké -
pes ség, MS Of fi ce fel hasz -
ná lói szin tû is me re te.
Elõny: B ka te gó ri ás
jo go sít vány, sa ját tu laj do nú 
sze mély gép jár mû.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 1-jéig, 5 év re szó l.  
Pró ba idõ: 3 hó nap.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 15.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., szak mai
prog ram, ve ze té si kon cep -
ció, vég zett sé get, ké pe sí tést 
iga zo ló om., mo ti vá ci ós 
le vél, b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fe l kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
36/1/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény egy ség-ve ze tõ.
Pc.: Ko do lá nyi Já nos 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la, 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da

Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
2823 Vér tes som ló,  
Sport tér 8.

Né met Nem ze ti sé gi Óvo da
2823 Vér tes som ló,  
Ady End re u. 57.  
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Fõ is ko lai szin tû né met
nem ze ti sé gi óvo da pe da gó -
gu si v., pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 15-ig szó l.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõt kö ve tõ 30 na pon
be lül.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze-
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lés sel, b., ed di gi mun ka vi -
szo nyok iga zo lá sa, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban, 
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton,
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Né met Nem ze ti sé gi
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da

Za la Me gyei 
Ön kor mány zat  
8900 Za la eger szeg,  
Kosz to lá nyi út 10.  
Te l.: (92) 500-701  
Fax: (92) 500-777  
E-ma il: 
el nok@za la me gye.hu

Ne ve lé si Ta nács adó  
8360 Keszt hely,  
Kis fa lu dy u. 2.  
Igaz ga tó   

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala pí -
tó ok irat sze rin ti fel adat el -
lá tá sa, ta ka ré kos gaz dál-
ko dás, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val. 

Egye te mi szin tû v., 
pszi cho ló gu si vagy gyer -
mek pszi cho ló gu si v.,  
má sod szor és to váb bi al ka -
lom mal tör té nõ meg bí zás
ese tén pe da gó gus szak vizs -
ga ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett-
ség, az in téz mény alap-
te vé keny sé gé nek meg fe le lõ 
jog vi szony ban szer zett leg -
alább 5 év szgy., vgy. 
[Kö zokt.tv. 18. § (5) és 
(6) bek.], va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség,
nem ál l az in téz mény ben
vé gez he tõ te vé keny sé gek -
tõl va ló el til tás alatt. 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l., vp. Kjt. 
sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: hi te les om., b., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, fény ké pes szak mai
ön., ko ráb bi mun ka vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá -
sok, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban, 
írás ban és CD-n, pos tai,
va la mint elekt ro ni kus úton
is be kell nyúj ta ni.  
Pc.: Za la Me gyei 
Ön kor mány zat

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:
ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
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il l: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, illetve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Gróf Batt hy ány La jos
Ala pít vá nyi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és 
Szak is ko la  
3000 Hat van,  
Ta nács út 9.  
Te l.: (37) 540-186  
Fax: (37) 540-187  
E-ma il: in fo@gblsz.hu

Szá mí tás tech ni ka vagy 
in for ma ti ka sza kos ta nár

Köz gaz dász ta nár 
tu riz mus-ven dég lá tás
vagy ke res ke de lem-
mar ke ting szak irány  

Egye te mi v.  
Elõny: két szak 
kom bi ná ci ó ja.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Je lent ke zés: írás ban.  
Pc.: De me Edi na igaz ga tó 

Szent Lász ló Ka to li kus
Szak kö zép is ko la, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Kol lé gi um és Óvo da
4600 Kis vár da,  
Fló ri án tér 3.  
Te l.: (45) 405-210 
E-ma il: 
szent lasz lo@szlki.su li -
net.hu

Ma te ma ti ka–in for ma ti ka
sza kos ta nár

Egye te mi szin tû ta ná ri v., 
ke resz tény élet vi telt 
iga zo ló lel ké szi aján lás.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: il l. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., om.

Bak fark Bál int 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2840 Orosz lány,  
Asz ta los Já nos u. 2.  
Te l.: 06 (20) 378-3400
E-ma il: 
vbac farc@t-on li ne.hu

Zon go ra ta nár  
(ha tá ro zat lan idõ re, tel jes
mun ka idõ)   

Lf.: zon go ra ta ní tás, 
kor re pe tí ció.

Fel sõ fo kú is ko lai v., 
zon go ra szak.

Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pe hi: 2011. máj. 31. 
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So mogy Tér sé gi In teg rált
Szak kép zõ Köz pont 
Kö zép is ko la, Szak is ko la
és Kol lé gi um  
8600 Sió fok,  
Ba kony u. 2.  
Te l./fax: (84) 310-857

So mo gyi TISZK 
Kö zép- és Szak is ko la
Nagy vát hy Já nos Kö zép -
is ko lá ja és Szak is ko lá ja
8840 Csur gó,  
Iha ro si u. 2.  
An gol– bár mely sza kos 
ta nár  
(ha tá ro zott idõ re)

Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 15.  
A ki ne ve zés 2013. 
aug. 15-ig szó l.  
Pbhi: 2011. máj. 30.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
vég zett sé get iga zo ló om.,
b., ön.  
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
MU/0103-000/2011., va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sét: an gol–bár mely
sza kos ta nár.  
Pc.: So mogy Tér sé gi 
In teg rált Szak kép zõ 
Köz pont Kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um

Egyéb ál lás hely  

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Be ne dek Elek Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da  
Kál mán há za,  
Nyír egy há zi u. 30.  
Te l./fax: (42) 244-006

Kar ban tar tó Vil lany sze re lõ vagy 
asz ta los szak mun kás-
bi zo nyít vány, 
ka zán ke ze lõi v.

ÁEI: 2011. máj. 1.  
Pbhi: 2011. febr. 28.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
ön., kép zett sé get iga zo ló 
bi zo nyít vá nyok.

Köz le mény szak mai bi zo nyít vány ér vény te le ní té sé rõl

A Beth len Gá bor Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Szak is ko la (4026 Deb re cen, Pi ac u. 8.) a P94 B 095611 sor szá mú
üres OKJ-s bi zo nyít vá nyát 2011. ja nu ár 3-ától ér vény te len né nyil vá nít ja.

Pal lás György s. k.,
igaz ga tó
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A közlöny zá rása után ér ke zett közlemények, pályázati felhívások

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
pá lyá za ti fel hí vá sa köny ves bol tok szá má ra 

a Her mész-díj el nye ré sé re

A Her mész-dí jat 1997-ben a ki emel ke dõ köny ves bol tok te vé keny sé gé nek el is me ré sé re ala pí tot ta a kul tu rá lis mi nisz -
té ri um. A Her mész-díj pá lyá zat út ján nyer he tõ el. A Her mész-dí jat azok a köny ves bol tok nyer he tik el, ame lyek meg fe -
lel nek a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

A pá lyá za ton va la mennyi ma gyar or szá gi köny ves bolt részt vehet.

A Her mész-díj pá lyá za ti fel té te lei:

1. A köny ves bolt – ál ta lá nos pro fi lú vagy szak köny ves bolt (pl. szép iro da lom, gyer mek- és if jú sá gi iro da lom, mû sza ki -,
or vo si-, ze nei-, mû vé sze ti- stb. szak bolt) – ele get tesz az aláb bi kö ve tel mé nyek nek:

–  a köny ves bolt kész le ten tart ja a pro fil já ba tar to zó, szak mai szem pont ból szín vo na las, há rom éven be lül meg je lent
ki ad vá nyok je len tõs ré szét,

–  áru sít ja a ki írás ban meg je lölt év (tárgy év) ide vá gó könyv ter mé sé nek szá mot te võ ré szét,
–  a bolt kí ná la ta meg ha lad ja az 1000 cí met,
–  ál ta lá nos pro fi lú köny ves bol tok kí ná la tá ban az el múlt há rom éven be lül meg je lent cí mek mi nél szé le sebb spekt -

rum ban meg je len nek, kü lö nös te kin tet tel a ma gyar és vi lág iro dal mi, gyer mek- és if jú sá gi, is me ret ter jesz tõ és mû vé sze ti
ki ad vá nyok ra,

–  ide gen nyel vû és szak köny ves bolt ese tén a vá lasz ték fo lya ma to san leg alább 1000 cím bõl áll,
–  a köny ves bolt nak leg alább 3 éves mû kö dést kell iga zol nia.
A pá lyá zat el bí rá lá sa kor elõnyt je lent, ha a köny ves bolt ban:
–  mi nél na gyobb szám ban dol goz nak szak kép zett el adók,
–  kap ha tó ak vagy meg ren del he tõ ek ha tá ron tú li ma gyar nyel vû ki ad vá nyok,
–  kap ha tó ak kul tu rá lis, il let ve szak fo lyó ira tok.

2. A köny ves bolt ban fo lya ma to san biz to sí tott az ide gen nyel vû ki szol gá lás.

3. A pá lyá zó ren del kez zen olyan adat bá zis sal, amely tar tal maz za a pi a con be sze rez he tõ ma gyar nyel vû ki ad vá nyok
ada ta it, és kí ván ság ra azok beszerzését vállalja.

4. A pá lyá zó éven te leg alább hat ren dez vényt szer vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó, iro dal mi, kép zõ mû vé sze ti, ze nei, fo tó -
mû vé sze ti stb. esemény.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
–  a pá lyá zó ada ta it (a pá lyá zó ne ve és cí me, a köny ves bolt ne ve, cí me és pro fil ja),
–  a pá lyá zó bolt be mu ta tá sát,
–  a mû kö dé si en ge dély má so la tát,
–  a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa,
–  a pá lyá zó ön ér té ke lé sét az adott év rõl, ben ne a meg va ló sí tott prog ra mok do ku men tá lá sát is (meg hí vó, fo tó, saj tó -

anyag stb.),
–  a ki adók aján lá sát és egyéb re fe ren ci á kat.
A pá lyá za tot a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Mû vé sze ti Fõ osz tály cí mé re (1055 Bu da pest, Sza lay u. 12–14.) kell

be nyúj ta ni 2011. áp ri lis 10-ig.
A pá lyá za to kat a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal fel kért Szak mai Bi zott ság bí rál ja el, amely ja vas lat alap ján az

oda íté lés rõl a mi nisz ter dönt.
A nyer tes pá lyá zó jo go sult a Her mész-táb lát a köny ves bolt ban ki he lyez ni.
A Bi zott ság ja vas la tá ra a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter a Her mész-dí jat vissza von hat ja, ha a köny ves bolt a pá lyá za ti fel -

hí vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek már nem fe lel meg, vagy egyéb ként mél tat lan ná vá lik a Her mész-díj ra.
A Her mész-díj át adá sá ra az Ün ne pi Könyv hé ten, ün ne pé lyes ke re tek kö zött ke rül sor.
A dí ja zott köny ves bol tok, va la mint a Szak mai Bi zott ság név so ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben és a Nem ze ti

Erõ for rás Mi nisz té ri um hon lap ján is meg je le nik.

Ham mers te in Ju dit s. k.,
kul túr po li ti ká ért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár
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A Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap
közleményei

I.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény 137. §-ának (1) be kez dé se, va la mint a Mé dia ta nács 112/2011. (I.19.) szá mú ha tá ro za tá val
jó vá ha gyott Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek ben rög zí tet tek alap ján pá lyá za ti fel hí vást bo csát ki ma gyar or szá gi he lyi vagy
kör ze ti mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zõ li ne á ris rá di ós mé dia szol gál ta tók szá má ra rá di ós hír- és köz ér de kû
szol gál ta tó ma ga zin mû sor ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra.

Az el já rás so rán a pá lyá za to kat a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap az aláb bi na po kon 9 és 16 óra
kö zött ve szi át:

–  az el sõ for du ló ban 2011. már ci us 29-én, ked den,
–  a má so dik for du ló ban 2011. jú li us 21-én, csü tör tö kön,
–  a har ma dik for du ló ban 2011. no vem ber 9-én, szer dán.
A Pá lyá za ti Fel hí vás, a Pá lyá za ti Ké re lem és kö te le zõ mel lék le tei át ve he tõk a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va -

gyon ke ze lõ Alap nál (Fon ta na Iro da ház, 1052 Bu da pest, Vá ci u. 16/b, IV. eme let, te le fon: 327-2020) hét fõ tõl csü tör tö kig 
9 és 16, pén te ken 9 és 14 óra kö zött, va la mint meg ta lál ha tók a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Vagyonkezelõ Alap
honlapján (http://www.mtva.hu/).

II.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény 137. §-ának (1) be kez dé se, va la mint a Mé dia ta nács 112/2011. (I.19.) szá mú ha tá ro za tá val
jó vá ha gyott Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek ben rög zí tet tek alap ján pályáza ti fel hí vást bo csát ki ma gyar or szá gi he lyi vagy
kör ze ti mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zõ li ne á ris au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta tók szá má ra te le ví zi ós köz -
éle ti ma ga zin mû sor, il let ve te le ví zi ós hír- és kul tu rá lis ma ga zin mû sor ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra.

Az el já rás so rán a pá lyá za to kat a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap az aláb bi na po kon 9 és 16 óra
kö zött ve szi át:

–  az el sõ for du ló ban 2011. már ci us 30-án, szer dán,
–  a má so dik for du ló ban 2011. jú li us 26-án, ked den,
–  a har ma dik for du ló ban 2011. no vem ber 10-én, csü tör tö kön.
A Pá lyá za ti Fel hí vás, a Pá lyá za ti Ké re lem és kö te le zõ mel lék le tei át ve he tõk a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va -

gyon ke ze lõ Alap nál (Fon ta na Iro da ház, 1052 Bu da pest, Vá ci u. 16/b, IV. eme let, te le fon: 327-2020) hét fõ tõl csü tör tö kig 
9 és 16, pén te ken 9 és 14 óra kö zött, va la mint meg ta lál ha tók a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Vagyonkezelõ Alap
honlapján (http://www.mtva.hu/).

Dr. Né der Sa rol ta s. k.,
ve zér igaz ga tó-he lyet tes

Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé ny vezetõi álláshelyének betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, an nak vég re haj tá sá ról és a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let tar tal maz za.

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rek to ra 
pá lyá za tot hir det a
PEDAGÓGIAI KAR – Szar vas
dé ká ni meg bí zá sá nak el nye ré sé re
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A dé ká ni meg bí zás 2011. szep tem ber 1-jé tõl 3, il let ve 5 éves idõ tar tam ra szól.
A meg bí zan dó dé kán fel ada ta lesz:
–  a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint az egye tem és a kar szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tai alap ján a kar irá nyí tá sá -

val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa,
–  a kar kép vi se le te az egye te mi és kül sõ fó ru mok elõtt,
–  a ka ron fo lyó kép zés fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó kon cep ció ki ala kí tá sa és az er re irá nyu ló mun ka

ve ze té se és össze fo gá sa,
–  a kar szer ve ze ti egy sé ge i nek össze han golt irá nyí tá sa és el len õr zé se,
–  a kar ok ta tá si, ku ta tá si, tu do má nyos és to vább kép zé si te vé keny sé gé nek ve ze té se,
–  a kar nem zet kö zi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa.
A dé ká ni meg bí zás ra pá lyáz hat nak azok a szak te rü le ten mû kö dõ, tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ fõ is ko lai ta ná rok 

vagy egye te mi do cen sek, akik ren del kez nek fel sõ ok ta tá si in téz mény ben el töl tött ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat tal, ta -
pasz ta lat tal, tu do mány te rü le tü kön ha zai és nem zet kö zi el is mert ség gel, tár gya lá si szin tû ide gen nyelv-is me ret tel, je len tõs 
pub li ká ci ós te vé keny ség gel, leg alább tízéves fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal.

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  szak irá nyú egye te mi vég zett ség,
–  PhD vagy az zal egyen ér té kû tu do má nyos fo ko zat,
–  fõ is ko lai ta ná ri vagy egye te mi do cen si cím,
–  ál la mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret.
Elõnyt je lent fel sõ ok ta tá si ve ze tõi gya kor lat, kap cso lat nem zet kö zi pe da gó gus kép zést foly ta tó in téz mé nyek kel, és to -

váb bi szak irá nyú vég zett ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
–  a pá lyá zó szak mai, tu do má nyos te vé keny sé gét tar tal ma zó ön élet raj zát, amely tar tal maz za ed di gi ok ta tói, ku ta tói,

tu do má nyos mun ká ját, va la mint ve ze tõi ta pasz ta latát, je len le gi mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri
be so ro lá sát,

–  mun ka prog ram ját, amely ben vá zol ja a meg pá lyá zott tiszt ség be töl té sé vel kap cso la tos jö võ be ni ve ze tés re, fej lesz -
tés re vo nat ko zó el kép ze lé se it, ve ze tõi mun ká ját, amely szer ve sen il lesz ke dik az egye te mi, il let ve ka ri fel ada tok hoz.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
–  egye te mi vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-tu dást, egyéb szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok má -

so la tát,
–  szak mai pub li ká ci ós jegy zé ket,
–  3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
–  és min den olyan ok ira tot, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ból fon tos nak tart,
–  az Egye tem Em be ri Erõ for rás Köz pont já ban be sze rez he tõ sze mé lyi és tu do má nyos te vé keny ség nyil ván tar tá sá hoz

szük sé ges adat la pot, va la mint az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.
A pá lyá zók fe lel je nek meg a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról

szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az egye tem Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben a ve ze tõk re vo nat ko -
zó kö ve tel mé nyek nek.

A dé ká ni pá lyá za to kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó Köz pont (KSZK) hon lap ján va ló köz zé té telt kö ve tõ
30 na pon be lül kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tást kö ve tõ 30–60 nap.
A dé ká ni pá lyá za tot a SZIE rek to rá nak cí mez ve kell be nyúj ta ni 3 pél dány ban (2100 Gö döl lõ, Pá ter K. u. 1.)
A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat a SZIE Pe da gó gi ai Kar dé ká ni tiszt sé gé nek be töl té sé re”.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban rész le tes fel vi lá go sí tást dr. Pá lin kás Ist ván né sze mély ze ti osz tály ve ze tõ ad az aláb bi te le -

fon szá mon: 06 (28) 522-002.

Dr. Sol ti Lász ló s. k.,
egye te mi ta nár, rek tor
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Pá lyá za ti fel hí vás
ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi álláshelyeinek betöltésére*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let

Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Föl de ák Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6922 Föl de ák,  
Szent Lász ló tér 1.  
Tel.: (62) 524-092  
Fax: (62) 524-090  

Gyer mek mo soly Óvo da
6922 Föl de ák,  
Zár da u. 22–24.  
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért, 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si fel sõ fo kú is ko lai 
v., pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
5 és óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
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 gya ko rol ja a mun kál ta tói 
jo go kat, és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap-
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív szer-
zõ dés (köz al kal ma zot ti
sza bály zat) nem utal más
ha tás kö ré be. 
Az in téz mény ve ze tõ je 
fe lel to váb bá a pe da gó gi ai
mun ká ért, az in téz mény
ne ve lé si és mi nõ ség irá nyí -
tá si prog ram já nak mû kö dé -
sé ért, a gyer mek vé del mi
fel ada tok meg szer ve zé sé ért 
és el lá tá sá ért.

szgy., va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa,
bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó
om., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., adat vé del mi nyi lat ko -
zat.  A pá lyá za tot sze mé lye -
sen vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  A bo rí té kon fel
kell tün tet ni a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szá mot: 842/2011., va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ.  
Pc.: Föl de ák Köz ség Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: Vass Im re pol gár mes ter
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 24. 

Gér ce Köz ség 
Ön kor mány za ta 
9672 Gér ce,  
Kos suth u. 49.  
Tel.: (95) 476-002  
Tel./fax: (95) 476-001

Vá sá ros mis ke Köz ség 
Ön kor mány za ta
9552 Vá sá ros mis ke, 
Kos suth u. 11. 

Gér ce Óvo da
9672 Gér ce,
Kos suth u. 88/C
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
5 év szgy.
Elõny: szak vizs ga,
ve ze tõi vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pe hi: 2011. júl. 15.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., 
vég zett sé get iga zo ló om., b. 
Pc.: Gér ce Köz ség
Ön kor mány za ta 

Ka ba Vá ros Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4183 Ka ba, 
Sza bad ság tér 1.
Tel.: (54) 523-101
Fax: (54) 522-013

Ka bai Óvo da 
4183 Ka ba,
Batt hy ány u. 8.
Óvo da ve ze tõ 

Óvo da pe da gó gus, kon -
duk tor-óvo da pe da gó gu si
v., pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben 
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30. na pot
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó
om., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
Pc.: Kaba Város jegy zõ je
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Sa jó bá bony Vá ros 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
3792 Sa jó bá bony, 
Bocs kai út 2. 
Tel.: (46) 549-030

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Óvo da ve ze tõ  

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, szak irá -
nyú egye te mi vagy fõ is ko -
lai v., leg alább 5 év szgy.,
szá mí tó gé pes alap is me ret
(Word, Ex cel).

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nés tõl szá mí tott 30 na pon
be lül.  
Pe hi: a pá lyá za ti és vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ el sõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé -
get iga zo ló hi te les om., 
rész le tes szak mai ön., b.,
vpr., szgy-t iga zo ló ok irat
má so la ta. 
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
„Pá lyá zat a ve ze tõ óvó nõi 
ál lás ra” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá nak jo gát fenn tart ja. 
Pc.: Sa jó bá bony Vá ros 
Ön kor mány za ta

Szom bat hely Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za ta
9700 Szom bat hely, 
Kos suth L. u. 1–3.
Tel.: (94) 520-100
Fax: (94) 520-112  

Nap su gár Óvo da 
Son nenst rahl Kin der gar ten
9700 Szom bat hely,
Páz mány P. krt. 26/A
Tel.: (94) 501-748
Óvo da ve ze tõ 

Pi pi tér Óvo da
Fä ber ka mil le Kin der gar ten
9700 Szom bat hely, 
Bem J. u. 9/C
Tel.: (94) 501-541
Óvo da ve ze tõ

[Az óvo dák né met ki sebb -
sé gi köz ok ta tá si in téz mé -
nyek a Kö zokt.tv. 121. §
(6) be kez dé se alap ján.] 

A jog sza bá lyok ban 
meg ha tá ro zott v., 
szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga,
szgy. 
Elõny: köz ok ta tá si ve ze tõi 
szak kép zett ség, il let ve 
az zal egyen ér té kû kép zett -
ség, fel sõ fo kú né met
nyelv tu dás, né met nem ze -
ti ség hez va ló tar to zás.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. ápr. 11.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá za tot 6 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. Pus kás Ti va dar 
pol gár mes ter  
f.: Ok ta tá si, If jú sá gi
és Sport Osz tály  
Tel.: (94) 520-214

Tá bor fal va Köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2381 Tá bor fal va,  
Köz tár sa ság tér 1.
Tel./fax: (29) 383-183

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Óvo da ve ze tõ

A Kö zokt.tv., a Kjt.,
Korm. ren de let, va la mint
az MKM ren de let ben elõ -
írt pá lyá za ti fel té te lek.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé tel tõl szá mí tott 
30 na pon be lül.
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Pe hi: 2011. jún. 20.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, szak mai ön.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Tá bor fal va Köz ség 
pol gár mes ter

Ti sza új vá ros Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3580 Ti sza új vá ros,  
Beth len Gá bor út 7.  
Tel.: (49) 548-014
Fax: (49) 548-011

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
3580 Ti sza új vá ros,  
Paj tás köz 13.  
Óvo da ve ze tõ 

Bün tet len elõ élet, óvo da -
pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., az in téz mény ben
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a ma -
ga sabb ve ze tõi meg bí zás -
sal egy ide jû leg
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ ha tá ro zat -
lan idõ re szó ló
al kal ma zás.  Elõny: in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, leg alább 3 év
óvo dá ban szer zett vgy.,
fel hasz ná lói szin tû szá mí -
tó gé pes is me re tek.  

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 28.
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
a Kjt. 20/A. § (6) be kez dé se
alap ján bi zott ság vé le mé-
nye zi. A pá lyá za tok el bí rá lá -
sá ra a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen
ke rül sor.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
óvo da ve ze tõi pá lyá za ta”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Ti sza új vá ros Vá ros 
Ön kor mány za tá nak pol gár -
mes te re  
f.: Ti sza új vá ros Vá ros 
Ön kor mány zat ok ta tá si
ügye kért fe le lõs 
al pol gár mes te re 
Tel.: (49) 548-010, il let ve
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si és
Sport Irodájának ve ze tõ je  
Tel.: (49) 548-031 
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Vác Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
2600 Vác,  
Már ci us 15. tér 11.
Tel.: (27) 314-130  
Fax: (27) 315-957  

Kis vác-Kö zép vá ro si 
Óvo da  
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., 5 év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga, 
ki ne ve zés ese tén va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. márc. 25. 
Pe hi: 2011. máj. 19.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, 
ké pe sí tést iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
írás ban, zárt bo rí ték ban,
„Kis vác-Kö zép vá ro si Óvo da
ve ze tõi pá lyá zat” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. Dora Péter jegy zõ

Is ko la igaz ga tó

1 2 3 4

Du na új vá ros Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se  
2401 Du na új vá ros,
Vá ros há za tér 1.  
Tel./fax: (25) 411-324

Sán dor Fri gyes Ze ne is ko la, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2400 Du na új vá ros,  
Bar tók Bé la u. 6/A
Igaz ga tó 

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1) be kez dés k. pont já nak
meg fe le lõ v. és szak ké pe -
sí tés, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott vé le mé nye zé si 
ha tár idõk be tar tá sá val, a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak ál tal 
ké szí tett jegy zõ köny vek be -
ér ke zé sét, il let ve az ok ta tá si
bi zott ság ülé sét kö ve tõ köz -
gyû lés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
vp.: a pót lék alap 250%-a.
 A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, be le -
ért ve a gaz dál ko dá si prog-
ra mot is, ké pe sí tést
iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.

546 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7. szám



1 2 3 4

A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban, va la mint elekt ro-
ni kus adat hor do zón kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Du na új vá ros Me gyei
Jogú Vá ros jegy zõ je 

Nõ tincs Köz sé gi 
Ön kor mány zat
2610 Nõ tincs, 
Sza bad ság út 50. 
Tel./fax: (35) 360-001

Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la
2610 Nõ tincs, 
Ba rát ság u. 2. 
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Nõ tincs, Ba rát ság u.
2. szám alat ti szék hellyel 
8 osz tá lyos, va la mint Fel -
sõ pe tény, Pe tõ fi tér 1. szám 
alat ti al só ta go za tos össze -
vont osz tá lyos tag in téz -
ménnyel ren del ke zõ,
szlo vák nem ze ti sé gi 
nyel vet ok ta tó kör ze ti 
ál ta lá nos is ko la igaz ga tói
fel ada ta i nak el lá tá sa az
irány adó jog sza bá lyok nak
meg fele lõ en.

Fõ is ko lai szin tû v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
fel sõ fo kú ta ná ri v., leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, ma gyar ál -
lam pol gár ság, má sod szor
és to váb bi al ka lom mal tör -
té nõ meg bí zás ese tén a 
pe da gó gus szak vizs ga
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép-
zett ség.  
Elõny: szlo vák sza kos és
egyéb nyelv ta ná ri v.

ÁEI: 2011. júl. 16.  
A meg bí zás 2016.
júl. 15-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
Fel sõ pe tény, Nõ tincs,
Õs agárd Köz sé gek Ön kor -
mány za ta i nak kép vi se lõ-
tes tü le tei kö zös tes tü le ti 
ülé sen bí rál ják el. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes, leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló ön., az ed di gi
mun ka kö rök, te vé keny sé gek
le írá sa, vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
ké pe sí tést iga zo ló ere de ti 
ok ira tok, vagy azok hi te les
má so la ta, b. 
A pá lyá za tot 2 azo nos tar-
tal mú pél dány ban, pos tai
úton, „Igaz ga tó” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Nõ tincs Köz ség 
Ön kor mány za ta

Föl de ák Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
6922 Föl de ák,  
Szent Lász ló tér 1.
Tel.: (62) 524-092  
Fax: (62) 524-090

Ná vay La jos 
Ál ta lá nos Is ko la 
6922 Föl de ák,  
Zár da u. 18–20.  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat, és dönt az in téz-

Fõ is ko lai szin tû 
szak irá nyú fel sõ fo kú
is ko lai v., pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor
és to váb bi al ka lom mal 
tör té nõ meg bí zás ese tén
pe da gó gus szak vizs ga 
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, leg alább 5 év óvo da-
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., va gyon-
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, bün tet len 
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. márc. 31.
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó
om., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re 
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mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív szer-
zõ dés (köz al kal ma zot ti
sza bály zat) nem utal más
ha tás kö ré be. Az in téz mény 
ve ze tõ je fe lel to váb bá a
pe da gó gi ai mun ká ért, az
in téz mény pe da gó gi ai és
mi nõ ség irá nyí tá si prog -
ram já nak mû kö dé sé ért, a
gyer mek- és if jú ság vé del -
mi fel ada tok meg szer ve zé -
sé ért és el lá tá sá ért.

épü lõ fej lesz té si el kép ze -
léssel, b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni.  A bo rí té kon fel kell
tün tet ni a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szá mot: 843/2011., va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ. 
Pc.: Föl de ák Köz ség Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: Vass Imre pol gár mes ter
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja:
2011. febr. 24. 

Fü löp Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4266 Fü löp,  
Arany Já nos u. 19.  
Tel.: (52) 596-032  
Fax: (52) 208-491  

Fü lö pi Ál ta lá nos Is ko la 
és Óvo da  
4266 Fü löp,  
Kos suth u. 30.  
Igaz ga tó

Fel sõ fo kú pe da gó gus v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év – a 
Kö zokt. tv. 18. § 
(6) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – pe da -
gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.  
Elõny: leg alább 1 év vgy.
kö zös igaz ga tá sú in téz -
mény ve ze té sé ben.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: 2011. júl. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, kü lö nös te kin tet tel a
kom pe ten cia ala pú ok ta tás ra, 
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., b., ed di gi mun ka vi -
szony ról, jog vi szony ról 
szó ló iga zo lás, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot „In téz mény-
ve ze tõi pá lyá zat: Fü lö pi 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Fü löp Köz ség 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hivatal  

He gyes ha lom Nagy köz ség
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
9222 He gyes ha lom
Fõ u. 134.

Lõ rin cze La jos 
Ál ta lá nos Is ko la
9222 He gyes ha lom, 
Rá kó czi F. u. 13. 
Igaz ga tó

A Kö zokt.tv-ben sze rep lõ
ál ta lá nos al kal ma zá si fel -
té te lek: cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet, 
elõ írt is ko lai v.,

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig, 5 év re szól. 
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Tel.: (96) 568-250  
Fax: (96) 220-084  
E-ma il: polg hiv@he gyes -
ha lom.hu

szak kép zett ség, fel sõ fo kú
szak irá nyú is ko lai v., 
pe da gó gus szak vizs ga, 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.  
Elõny: vgy., ide gen -
nyelv-is me ret (a nyelv 
és a vizs ga szint jé nek
meg ne ve zé sé vel), 
köz ok ta tá si ve ze tõi 
szak ké pe sí tés. 

Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu-
rá lis Köz löny ben va ló meg -
je le nés tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá za ti és vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
pá lyá za ti ké re lem, szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, b., om.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Szõ ke Lász ló 
pol gár mes ter  
dr. Gáli Pé ter jegy zõ  

Ka lo csa Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6300 Ka lo csa,  
Szent Ist ván ki rály út 35.
Tel.: (78) 462-649  
Fax: (78) 461-027 

Kos suth Zsu zsan na 
Hu mán és Ke res ke del mi
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la  
6300 Ka lo csa,  
To mo ri Pál u. 7. 
Igaz ga tó

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 5 év
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap.  
Pe hi: 2011. jún. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
a kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el 
a szak mai bi zott ság vé le mé -
nye alap ján. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
ma ga sabb vp.: a pót lék alap
260%-a.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., vég zett sé -
get iga zo ló om., b., szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga
iga zo lá sa.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Ka lo csa Vá ros 
Ön kor mány za ta  

Ka pos vár Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se  
7400 Ka pos vár,  
Kos suth tér 1.  
Tel.: (82) 501-501

Zi chy Mi hály Ipar mû vé -
sze ti és Ru ha ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la és Kol lé gi um
7400 Ka pos vár,  
Szán tó I. u. 11. 
Igaz ga tó, 
pe da gó gus 
mun ka kör ben  

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga,  bün tet len elõ élet.
Elõny: leg alább 5 év vgy., 
in téz mény ve ze tõi 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016.
aug. 15-ig szól.  
Pbhi: 2011. márc. 30.  
Pe hi: 2011. jún. 9.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
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Szé che nyi Ist ván 
Ke res ke del mi és 
Ven dég lá tó ipa ri 
Szak kép zõ Is ko la  
7400 Ka pos vár,  
Rippl-Ró nai u. 15.  
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben

szak kép zett ség, kép zõ mû -
vé sze ti ágak ban szer zett
ok ta tói vagy al ko tói ta -
pasz ta lat.  
A ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, bün tet len elõ élet.
Elõny: leg alább 5 év vgy., 
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, ven dég lá tó
és/vagy ke res ke del mi 
egy sé gek üze mel te té sé vel
kap cso la tos szak mai ta -
pasz ta lat.  
A ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get iga zo ló om., b., 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá zat ere de ti pél dá nyát
csú szó sín + nejlon bo rí tó val
be köt ve, sze mé lye sen vagy
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat má so dik pél dá -
nyát az ere de ti vel meg egye -
zõ tar ta lom mal, Ti mes New
Ro man be tû tí pus, 12-es be tû -
mé ret, szimp la sor köz, mar -
gók 2,5 cm, sor ki zárt,
ol da la kat szá moz va, elekt ro -
ni kus úton kell be nyúj ta ni.
Pc.: Ka pos vár Me gyei Jogú
Vá ros Köz gyû lé se  
E-ma il:
human2@kaposvar.hu  

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gye Köz gyû lé se  
4400 Nyír egy há za,  
Hõ sök te re 5. 
Tel.: (42) 599-599  
Fax: (42) 599-514 

Beth len Gá bor
Kö zép is ko la, Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um 
4300 Nyír bá tor,  
Fü ves kert út 9. 
Igaz ga tó   

Lf.: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján az zal, hogy az
in téz mény 2011. márc. 1.
nap já tól ön ál ló an mû kö dõ
költ ség ve té si szerv ként
foly tat ja te vé keny sé gét.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás,  il let ve a 
meg bí zás sal egy ide jû leg 
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re  
szó ló al kal ma zás hoz szük -
sé ges fel té te lek meg lé te, 
ma gyar ál lam pol gár ság, 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ
30. nap.  
Pe hi: a Korm. ren de let 5. §
(13) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint meg egye zés alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., a vpr. egy
A/4 ol dal ter je del mû össze -
fog la ló ja, b., vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
ere de ti ok le vél vagy an nak
hi te les má so la ta, ko ráb bi
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Kan dó Kál mán
Köz le ke dé si 
Szak kö zép is ko la, 
Gim ná zi um és 
Dr. Bé res Jó zsef
Kol lé gi um 
4625 Zá hony,
Kár pát út 4.  
Igaz ga tó   

Lf.: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján az zal, hogy az
in téz mény 2011. márc. 1.
nap já tól ön ál ló an mû kö dõ
költ ség ve té si szerv ként
foly tat ja te vé keny sé gét.

vagy kü lön jog sza bály 
sze rin ti jog a sza bad 
moz gás és tar tóz ko dás
gya kor lá sá hoz, il let ve
be ván dor lá si vagy 
le te le pe dé si en ge dély,
bün tet len elõ élet.  
Elõny: élõ ide gen nyelv-
is me ret, pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, vgy. 

mun ka jog vi szo nyok ra vo nat -
ko zó iga zo lá sok, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó meg bí -
zá sa ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz, nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 ere de ti és
1 má so la ti pél dány ban, pos -
tai úton, aján lott kül de mény -
ként, va la mint elekt ro ni kus
adat hor do zón, „Pá lyá zat a
nyír bá to ri Beth len Gá bor
Kö zép is ko la, Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um 
igaz ga tói ál lás he lyé nek 
be töl té sé re” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.  
A Me gyei Köz gyû lés 
fenn tart ja azt a jo gát, hogy
– meg fe le lõ pá lyá zók hi á -
nyá ban – a pá lyá za tot ered -
mény te len né nyil vá nít sa.
Pc.: Dr. Fa ze kas Já nos 
fõ jegy zõ  
f.: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Ön kor mány za ti 
Hi va tal In téz mény fenn tar tói
és Hu mán Osz tály  
Ger gely Zsolt 
osz tály ve ze tõ-he lyet tes
Tel.: (42) 599-540

A pá lyá za tot 1 ere de ti és 
1 má so la ti pél dány ban,
pos tai úton, aján lott kül de -
mény ként, va la mint 
elekt ro ni kus úton, „Pá lyá zat
a zá ho nyi Kan dó Kál mán
Köz le ke dé si Szak kö zép-
is ko la, Gim ná zi um és 
Dr. Bé res Jó zsef Kol lé gi um
igaz ga tói ál lás he lyé nek be -
töl té sé re” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
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Pe tõ fi Sán dor 
Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la
4900 Fe hér gyar mat, 
Má jus 14. tér 16. 
Igaz ga tó   

Lf.: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján az zal, hogy az
in téz mény 2011. márc. 1.
nap já tól ön ál ló an mû kö dõ
költ ség ve té si szerv ként
foly tat ja te vé keny sé gét

A pá lyá za tot 1 ere de ti és
1 má so la ti pél dány ban, pos -
tai úton, aján lott kül de mény -
ként, va la mint elekt ro ni kus
úton,  „Pá lyá zat a fe hér gyar -
ma ti Pe tõ fi Sán dor Köz gaz -
da sá gi Szak kö zép is ko la
igaz ga tói ál lás he lyé nek be -
töl té sé re” meg je lö lés sel kell
benyújtani.  

Õr bottyán Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta  
2162 Õr bottyán,  
Fõ út 63.  
Tel.: (28) 360-044  
Fax: (28) 360-228

Kvas say Je nõ 
Ál ta lá nos Is ko la  
2162 Õr bottyán,  
Rá kó czi út 84.  
2165 Kis né me di,  
Fõ út 2.  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

[Õr bottyán és Kis né me di
Köz sé gek Köz ok ta tá si
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa ál tal kö zö sen
fenn tar tott in téz mény 
és tag in téz mény: Kvas say
Je nõ Ál ta lá nos Is ko la
(2162 Õr bottyán, Rá kó czi
út 84.), Kvas say Je nõ Ál ta -
lá nos Is ko la Kis né me di
Tag is ko lá ja (2165 Kis né -
me di, Fõ út 2.)]   

Lf.: az ál ta lá nos is ko la 
ne ve lõ-ok ta tó mun ká já nak
irá nyí tá sa, el len õr zé si,
mun kál ta tói, ve ze tõi, 
szak mai és gaz dál ko dá si
fel ada tok el lá tá sa, ala pí tó
ok irat sze rin ti fel ada tok 
el lá tá sa, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val. 

Fõ is ko lai szin tû fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs ga 
a Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.
Elõny: an gol nyelv bõl kö -
zép fo kú C tí pu sú ál ta lá nos 
nyelv vizs ga, né met nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú ál -
ta lá nos nyelv vizs ga,
fel hasz ná ló szin tû szá mí -
tó gé pes is me ret. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 1.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
fel bon tá sa a Bi zott sá gi el nö -
kök je len lé té ben tör té nik.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., mo ti vá ci ós le -
vél, az el fo ga dott pe da gó gi ai 
prog ra mot ala pul ve võ szak -
mai prog ram, ve ze té si kon -
cep ció, b., vég zett sé get
iga zo ló om., nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pe da gó gi ai prog ram el ér -
he tõ a www.kvas sa y su li.hu
ol da lon.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
758/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
is ko la igaz ga tó.
Pc.: Õr bottyán Nagy köz ség
Ön kor mány za ta 
f.: dr. Ku rucz Já nos
al pol gár mes ter
www.or bottyan.hu
www.kis ne me di.hu
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Sa jó bá bony Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3792 Sa jó bá bony,  
Bocs kai út 2. 
Tel.: (46) 549-030

Ál ta lá nos Is ko la 
Igaz ga tó

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, szak irá -
nyú egye te mi vagy fõ is ko -
lai v., leg alább 5 év szgy.,
szá mí tó gé pes alap is me ret
(Word, Ex cel).

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nés tõl szá mí tott 30 na pon
be lül. 
Pe hi: a pá lyá za ti és vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ el sõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé -
get iga zo ló hi te les om.,
rész le tes szak mai ön., b.,
vpr., szgy-t iga zo ló ok ira tok
má so la ta.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
„Pá lyá zat az ál ta lá nos is ko la
igaz ga tói ál lá sá ra” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni.  
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá nak jo gát fenn tart ja.  
Pc.: Sa jó bá bony Vá ros 
Ön kor mány za ta  

Szi get ha lom Vá ros 
Ön kor mány za ta  
2315 Szi get ha lom,  
Kos suth L. u. 10.  
Tel.: (24) 403-656  
Fax: (24) 414-800  

Gróf Szé che nyi Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la
2315 Szi get ha lom,  
Thö köly u. 37.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû köd te té sé nek biz -
to sí tá sa, ve ze tõi
fel ada ta i nak el lá tá sa.

Fel sõ fo kú pe da gó gus v.,
leg alább 10 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus- vagy
köz ok ta tá si ve ze tõi szak -
vizs ga, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.  
Elõny: leg alább 3 év vgy. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: a pá lyá zat le adá si ha -
tár ide jét so ron kö ve tõ ren des 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés, leg -
ké sõbb 2011. jún. 16. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
az Ok ta tá si-, Kul tu rá lis- és
Sport bi zott ság, va la mint az
Ügy ren di és Ko or di ná ci ós
Bi zott ság ja vas la ta alap ján a
kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön.,  vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get, szak kép -
zett sé get iga zo ló ok irat
be mu ta tá sa, vagy hi te les
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má so la ta, b., nyi lat ko zat a
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton –
di gi tá lis vál to zat ban (CD
le me zen) is –, „Gróf Szé -
che nyi Ist ván Ál ta lá nos 
Is ko la igaz ga tói mun ka kör”
meg je lö lés sel kell be nyúj-
ta ni.  
Pc.: Fá ki Lász ló 
pol gár mes ter 
f.: Dub nicz ky Il di kó 
al jegy zõ  
Tel.: (24) 403-657/140  

Szol nok Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se  
5000 Szol nok,  
Kos suth tér 9.  
Tel.: (56) 503-452  
Fax: (56) 503-455

Ko dály Zol tán Ének-ze nei
Ál ta lá nos Is ko la és Tal linn
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben 

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sei és 
18. §-a sze rin ti v. és 
szak kép zett ség, fel sõ fo kú
is ko lai vég zett ség nek
és szak kép zett ség nek
meg fe le lõ, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.  Igaz ga tói
meg bí zást az kap hat, aki
az in téz ménnyel köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban áll, 
vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. ápr. 4.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zót az
er re a cél ra lét re ho zott szak -
ér tõi bi zott ság meg hall gat ja,
majd az in téz mé nyi fó ru mok
vé le mé nye zé sét kö ve tõ en, az 
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Bi zott -
ság ja vas la ta alap ján a pá lyá -
za to kat vár ha tó an 2011. év
má ju sá ban Szol nok Me gyei
Jo gú Vá ros Köz gyû lé se
bí rál ja el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a Korm. ren de let
14/C. § alap ján. A mun kál ta -
tói jog kör gya kor ló já nak
dön té sé tõl füg gõ en mun kál -
ta tói dön té sen ala pu ló il let -
mény rész ál la pít ha tó meg.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.
 a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel,  kü lö nös fi gye lem mel
Szol nok Vá ros Köz ok ta tá si
Ön kor mány za ti In téz ke dé si
Ter vé ben, a Köz ok ta tá si
Esély egyen lõ sé gi  In téz ke-
dé si Terv ben, va la mint az
in téz mény el fo ga dott
pe da gó gi ai prog ram já ban
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és az Ön kor mány zat Mi nõ -
ség irá nyí tá si Prog ram já ban
fog lal tak ra; is ko lai vég zett -
sé get, szak kép zett sé get,
– amennyi ben van: tu do má -
nyos fo ko za tot, ál la mi nyelv -
vizs gát – iga zo ló om., b. 
(a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
köz al kal ma zot ti mun ka kör -
ben fog lal koz ta tott ese té ben
ele gen dõ az iga zo lás fog lal -
ko zás fenn ál lá sá ról), nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
sze mé lyes kom pe ten cia rend -
szer nek va ló meg fe le lé sét a
pá lyáz ta tó sze mé lyi ség vizs -
gá lat so rán mér hes se, nyi lat -
ko zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya-
lá sá ról, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  
A vpr. az aláb bi te rü le tek re
tér jen ki:  Stra té gi ai ter ve zés
és irá nyí tás, pe da gó gi ai 
mun ka stra té gi ai ter ve zé se, 
a meg ha tá ro zott ér ték rend
alap ján a kí vá na tos szer ve-
ze ti kul tú ra tu da tos for má-
lá sa, a fo lya ma tos fej lesz tést
kí sé rõ – in téz mé nyi – vál to -
zás me ne dzse lé si kon cep ció
ren del ke zés re ál lá sá nak biz -
to sí tá sa. 
Ope ra tív ve ze tés, ne ve lõ
mun ka irá nyí tá sa, fo lya mat -
ori en tált mû köd te tés, a szük -
sé ges sze mé lyi ál lo mány
ren del ke zés re ál lá sá nak 
biz to sí tá sa, szak mai kom pe -
ten ci á i nak fej lesz té se, 
tel je sít mény-me ne dzse lé se,
dif fe ren ci ált ösz tön zé si 
rend szer mû köd te té se, az
in téz mény bel sõ nyil vá nos -
sá gá nak be ava tó, cse lek vés re 
ösz tön zõ mû köd te té se.  
„Jó gaz da”, biz ton sá gos
in téz mény mû köd te tés, költ -
ség ér zé keny sé gen ala pu ló
ha té kony ság biz to sí tá sa, 
mû kö dést, fej lesz tést 
tá mo ga tó kül sõ for rá sok 
fel ku ta tá sa, be vo ná sa. 
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II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la 
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben

Szent-Györ gyi Al bert
Ál ta lá nos Is ko la
Igaz ga tó,
pe da gó gus mun ka kör ben

Fi u mei Úti Ál ta lá nos
Is ko la 
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben

Part ner köz pon tú ság, in téz -
mé nyen be lü li part ne rek kel
va ló együtt mû kö dés, in téz -
mény alap mû kö dé sé hez 
kap cso ló dó ér dek hor do zók -
kal va ló együtt mû kö dés.  
A pá lyáz ta tó a pá lyá zat 
el bí rá lá sa so rán ki emelt
szem pont ként vizs gál ja a 
pá lyá zó: szak mai kon cep ci ó -
ját, amely ben kü lön ki kell
tér ni a Bar tók Bé la 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz ménnyel tör té nõ 
együtt mû kö dés re; 
pá lyá zat Szol nok Vá ros 
Köz ok ta tá si In téz ke dé si 
Ter vé hez, a Köz ok ta tá si
Esély egyen lõ sé gi 
In téz ke dé si Terv hez, 
va la mint az Ön kor mány zat
Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram -
já hoz való il lesz ke dé sét.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, ki zá ró lag
írás ban, „PÁLYÁZAT”
meg je lö lés sel kell 
be nyújta ni.  
A pá lyáz ta tó fenn tart ja 
ma gá nak azt a jo got, hogy a
pá lyá za ti el já rást ered mény -
te len nek nyil vá nít sa.
Pc.: Sza lay Fe renc 
pol gár mes ter  
f.: SZMJV Pol gár mes te ri 
Hi va tal Hu mán igaz ga tó ja
Tel.: (56) 503-482

A pá lyáz ta tó a pá lyá zat 
el bí rá lá sa so rán ki emelt
szem pont ként vizs gál ja 
a pá lyá zó: szak mai kon cep -
ci ó ját; pá lyá zat Szol nok 
Vá ros Köz ok ta tá si 
In téz ke dé si Ter vé hez, 
a Köz ok ta tá si 
Esély egyen lõ sé gi 
In téz ke dé si Terv hez, 
va la mint az Ön kor mány zat 
Mi nõ ség irá nyí tá si 
Prog ram já hoz va ló 
il lesz ke dé sét.
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Szom bat hely Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za ta
9700 Szom bat hely,  
Kos suth L. u. 1–3. 
Tel.: (94) 520-100  
Fax: (94) 520-112 

Got hard Je nõ 
Ál ta lá nos Is ko la  
9700 Szom bat hely,  
Ben czúr Gy. u. 10. 
Tel.: (94) 505-950  
Igaz ga tó

Zrí nyi Ilo na 
Ál ta lá nos Is ko la  
9700 Szom bat hely,  
Zrí nyi I. u.  
Tel.: (94) 312-343  
Igaz ga tó

He fe le Meny hért 
Épí tõ- és Fa ipa ri 
Szak kép zõ Is ko la  
9700 Szom bat hely,  
Szent Már ton u. 77.  
Tel.: (94) 501-344  
Igaz ga tó   

Her man Ot tó Ker té sze ti-,
Kör nye zet vé del mi-, Vad -
gaz dál ko dá si Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um  
9700 Szom bat hely,  
Er nuszt K. u. 1.  
Tel.: (94) 512-420  
Igaz ga tó

Mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko la  
9700 Szom bat hely,  
Pa rag vá ri u. 77.  
Tel.: (94) 311-138 
Igaz ga tó 

Sa va ria Köz le ke dé si 
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um  
9700 Szom bat hely, 
Had nagy u. 1.
Tel.: (94) 500-260  
Igaz ga tó 

A jog sza bá lyok ban 
meg ha tá ro zott v., szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, szgy.  
Elõny: köz ok ta tá si ve ze tõi 
szak kép zett ség, il let ve 
az zal egyen ér té kû kép zett -
ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: 2011. ápr. 11.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá za tot 5 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. Pus kás Ti va dar 
pol gár mes ter  
f.: Ok ta tá si, If jú sá gi
és Sport Osz tály  
Tel.: (94) 520-214 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: 2011. ápr. 11.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá za tot 6 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. Pus kás Ti va dar 
pol gár mes ter  
f.: Ok ta tá si, If jú sá gi 
és Sport Osz tály  
Tel.: (94) 520-214  
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Szak mai Kép zé sért 
Köz ala pít vány
2890 Ta ta,
Hõ sök te re 9. 
Tel.: (34) 586-563
Fax: (34) 487-139

Blát hy Ot tó 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um  
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Kö zép is ko lai ta ná ri v., 
fel sõ fo kú szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet.  
Elõny: szak kép zés ben
szer zett gya kor lat, 
köz ok ta tá si vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 30.
(A pá lyá zat be ér ke zé sé nek
vég sõ nap ja.)  
Pe hi: 2011. máj. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
fel bon tá sá ra a Ku ra tó ri um 
3 ta gú bi zott sá got ál lít fel,
mely 2011. május 3-án 
bont ja fel a pá lyá za to kat, a
fel bon tás ról jegy zõ könyv 
ké szül.  
Jut ta tás: ill. a Mun ka Tör -
vény köny ve ren del ke zé sei
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vég -
zett sé get iga zo ló om., b.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton, tér -
ti ve vé nyes kül de mény ként,
„Igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Szak mai Kép zé sért 
Köz ala pít vány  
f.: Nagy né Czif ra Haj nal ka
ne ve lé si igaz ga tó he lyet tes
Tel.: (34) 586-563

Vác Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2600 Vác,  
Már ci us 15. tér 11. 
 Tel.: (27) 314-130  
Fax: (27) 315-957

Ju hász Gyu la 
Ál ta lá nos Is ko la
Igaz ga tó

Fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség, 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga, ki ne ve zés ese -
tén va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. márc. 25.  
Pe hi: 2011. máj. 19.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
ké pe sí tést iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.

558 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7. szám



1 2 3 4

Bo ron kay György 
Mû sza ki Kö zép is ko la
és Gim ná zi um  
Igaz ga tó

I. Gé za Ki rály 
Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la
és Ka racs Te réz Kol lé gi um
Igaz ga tó

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga, ki ne ve zés ese -
tén va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa.

A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
írás ban, zárt bo rí ték ban, 
„Ju hász Gyu la Ál ta lá nos 
Is ko la igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. Do ra Pé ter jegy zõ

A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
írás ban, zárt bo rí ték ban,
„Bo ron kay György Mû sza ki
Kö zép is ko la és Gim ná zi um
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni.

 A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
írás ban, zárt bo rí ték ban, 
„I. Gé za Ki rály Köz gaz da-
sá gi Szak kö zép is ko la és 
Ka racs Te réz Kol lé gi um
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni. 

Egyéb ve ze tõ

1 2 3 4

Kán tor já no si Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4335 Kán tor já no si, 
Kos suth út 14.  
Tel.: (44) 550-017  
Fax: (44) 350-222 

Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont  
4335 Kán tor já no si,  
Kos suth L. út 6.  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: ÁMK irá nyí tá si, 
el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada tok el lá tá sa, ala pí tó
ok irat ban meg ha tá ro zott
fel ada tok tel je sí té se, ta ka -
ré kos gaz dál ko dás biz to-
sít ása, fo lya ma tos kap cso -
lat tar tás a fenn tar tó val.

Szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v., szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben, pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: 2011. máj. 31. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, szak mai ön., b.,
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
hi te les om., nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
Pc., f.: Ná das Sán dor né 
Kán tor já no si és Nyír derzs 
kör jegy zõ je
Tel.: 06 (70) 313-9115
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Kis kõ rös Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6200 Kis kõ rös,
Pe tõ fi tér 1.
Tel.: (78) 311-122
Fax: (78) 312-160

Vá ro si Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
6200 Kis kõ rös,  
Tar no wi tér 1.
Igaz ga tó   
Az in téz mény te lep he lyei:
6230 Solt vad kert,  
Bocs kai u. 2.  
6237 Ke cel,  
Sza bad ság tér 17.  
6239 Csá szár töl tés,  
Kos suth L. u. 1.

Lf.: el lát ja a Kö zokt.tv. 
54. § (1)–(2) be kez dés és
55. § (2) be kez dés sze rin ti
fel ada to kat, irá nyít ja,
össze han gol ja az in téz -
mény mun ká ját, gon dos-
ko dik az in téz mény mû kö -
dé sé hez szük sé ges bel sõ
sza bály za tok el ké szí té sé -
rõl, elõ ter jesz té sé rõl, 
be tar tá sá ról.

Ze ne mû vé sze ti kép zés nek
meg fe le lõ szak irá nyú 
ta ná ri v., leg alább 5 év
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, már fenn ál ló vagy
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
lé te sí tett, pe da gó gus mun -
ka kör ben tör té nõ ha tá ro -
zat lan ide jû al kal ma zás, 
a Kjt. 20. § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak, bün tet len
elõ élet, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta-
tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: 2011. márc. 30.  
Pe hi: 2011. máj. 25.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
pos tai úton, „VAMI igaz ga -
tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Kis kõ rös Vá ros 
Ön kor mány za tá nak
Képviselõ-testülete 

Mérk Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta  
4352 Mérk,  
Hu nya di u. 45.  
Tel.: (44) 554-001  
Fax: (44) 554-054

Mérk-Vál laj 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
Igaz ga tó

Bün tet len elõ élet, ma gyar
ál lam pol gár ság, fel sõ fo kú
pe da gó gi ai is ko lai v., leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.  
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
om., ed di gi mun ka vi szo -
nyok ról szó ló iga zo lás, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Mérk Nagy köz ség 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 

Me zõ csát Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3450 Me zõ csát,
Hõ sök te re 1.
Tel./fax: (49) 552-046

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont
3450 Me zõ csát, 
Szent Ist ván út 38.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Egye te mi szin tû ta ná ri
szak ké pe sí tés, leg alább
5 év vgy., 
leg alább 5 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 29.  
Pe hi: 2011. jún. 27. 
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Lf.: In téz mény fenn tar tó
Tár su lás ban ön ál ló an 
mû kö dõ és ön ál ló an 
gaz dál ko dó in téz mény 
ve ze té se és irá nyí tá sa. 
Az in téz mény (böl csõ de,
óvo dák, ál ta lá nos is ko lák,
kö zép is ko la, pe da gó gi ai
szak szol gá lat, könyv tár és
mû ve lõ dé si ház) szak sze rû
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dá sa.
Mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa. Dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den olyan 
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály nem utal más ha tás -
kör be. Az in téz mény
kö te le zõ en elõ írt sza bály -
za ta i nak el ké szí té se. 
Be szá mo lók ké szí té se a
kép vi se lõ-tes tü let szá má ra.

köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga.  
Elõny: an gol nyelv bõl 
kö zép fo kú C tí pu sú 
ál ta lá nos nyelv vizs ga, 
né met nyelv bõl kö zép fo kú 
C tí pu sú ál ta lá nos 
nyelv vizs ga,
fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), ECDL. 

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om., va gyon- és össze fér he -
tet len sé gi nyi lat ko zat té te li
szán dék nyi lat ko zat, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
201/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
Pc.: Me zõ csát Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: dr. Dom ján Lász ló 
pol gár mes ter vagy 
Rá ko si Il di kó 
jegy zõ

Sár bo gárd Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
7000 Sár bo gárd,  
Hõ sök te re 2.  
Tel.: (25) 520-260

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
7003 Sár bo gárd,  
Köz tár sa ság út 171–173.
Igaz ga tó  

Lf.: ve ze ti és irá nyít ja 
az Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pon tot, e fel ada tán 
be lül az ala pí tó ok irat nak
meg fe le lõ en az in téz mény -
egy sé ge it: 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Klub és Könyv tár, 
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat.
 A pe da gó gi ai-mû ve lõ dé si
prog ram alap ján gon dos-
ko dik a kü lön bö zõ in téz -
mény egy sé gek együtt mû -
kö dé sé rõl,  te vé keny sé gük
össze han go lá sá ról.

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, ma gyar ál -
lam pol gár ság, vagy kü lön
jog sza bály sze rin ti jog a
sza bad moz gás hoz és 
tar tóz ko dás hoz, il let ve 
be ván dor lá si vagy le te le -
pe dé si en ge dély, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, a Kö zokt.tv.
18. § (1) be kez dé se sze -
rint: az adott ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, má sod szor 
és to váb bi al ka lom mal 
tör té nõ meg bí zás ese tén 
a pe da gó gus szak vizs ga
ke re té ben szer zett 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Pró ba idõ: 3 hó nap. 
Pbhi: 2011. ápr. 15. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30,
il let ve 60 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján, ma ga sabb vp.: 
a pót lék- alap 230%-a, ha vi
6000 Ft ét ke zé si utal vány,
szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., 
is ko lai vég zett sé get, 
szak kép zett sé get  iga zo ló
om., b., az il let mény 
meg ál la pí tá sá hoz 
szük sé ges ko ráb bi 
jog vi szo nyok ról, 
mun ka viszo nyok ról szó ló 
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Fe lel az in téz mény szak -
sze rû, ha té kony és tör vé -
nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért.
Biz to sít ja az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te le -
ket. Fen ti e ken túl me nõ en
el lát ja a Sár szent mik ló si
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tói
be osz tá sá ból adó dó fel ada -
ta it is, me lyek: az in téz-
mény szak sze rû és tör vé -
nyes mû köd te té se, szak mai 
te vé keny sé gé nek te re zé se,
szer ve zé se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás meg va ló sí tá -
sa, mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
az in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den 
olyan ügy ben, ame lyet 
jog sza bály nem utal más
ha tás kör be. Szak mai fel -
ada ta i nak rész le tes 
fel so ro lá sát a Kö zokt.tv.
54–55. §-ai tar tal maz zák, a 
gaz dál ko dás sal kap cso la tos 
fel ada ta it az ál lam ház tar -
tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tv. 94. §-a 
tar tal maz za.

in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. [ki vé tel 
fen ti tv. 18. § (6) be kez-
dé sé ben fog lal tak], a 
ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus 
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan 
idõ re szó ló al kal ma zás.  
Elõny: ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
vgy. 

mun kál ta tói iga zo lá sok 
má so la ta, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, a 
pá lyá zó nyi lat ko za ta arra 
vo nat ko zó an, hogy in téz -
mény ve ze tõi meg bí zá sa 
ese tén a va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett sé gé nek ele -
get tesz, nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
Pc.: Sár bo gárd Vá ros 
Ön kor mány za ta  
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõ pont ja: 
2011. febr. 22.  

Kõ rö si Cso ma Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2440 Száz ha lom bat ta,
Liszt Fe renc sé tány 10.
Tel.: (23) 355-787  
Fax: (23) 355-569

Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Lf.: az in téz mény egy ség
fe le lõs ve ze té se.

Fõ is ko lai szin tû, 
meg fe le lõ ta ná ri vagy 
mû vész v. (ze nei vagy
kép zõ mû vész), pe da gó gus 
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., fel hasz ná lói 
szin tû MS Of fi ce (iro dai
al kal ma zá sok), bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: leg alább 1–3 év
vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pe hi: 2011. máj. 20.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel, szak mai ön.,
mo ti vá ci ós le vél, vég zett sé -
get iga zo ló om., 30 nap nál
nem ré geb bi b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Ta más Emí lia igaz ga tó
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 28. 
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Szol nok Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se  
5000 Szol nok,  
Kos suth tér 9.  
Tel.: (56) 503-452  
Fax: (56) 503-455 

Bar tók Bé la 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
Igaz ga tó,
pe da gó gus mun ka kör ben

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sei és 
18. §-a sze rin ti v. és 
szak kép zett ség, fel sõ fo kú
is ko lai vég zett ség nek és
szak kép zett ség nek meg-
fe le lõ, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.  
Igaz ga tói meg bí zást az
kap hat, aki az in téz -
ménnyel köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.  
Pbhi: 2011. ápr. 4. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zót az
er re a cél ra lét re ho zott szak -
ér tõi bi zott ság meg hall gat ja,
majd az in téz mé nyi fó ru mok
vé le mé nye zé sét kö ve tõ en, az 
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Bi zott -
ság ja vas la ta alap ján a pá lyá -
za to kat vár ha tó an 2011. év
má ju sá ban Szol nok Me gyei
Jo gú Vá ros Köz gyû lé se 
bí rál ja el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a Korm. ren de let
14/C. § alap ján.
A mun kál ta tói jog kör 
gya kor ló já nak dön té sé tõl
füg gõ en mun kál ta tói dön té -
sen ala pu ló il let mény rész
ál la pít ha tó meg.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, kü lö nös fi gye lem mel
Szol nok Vá ros Köz ok ta tá si
Ön kor mány za ti In téz ke dé si
Ter vé ben, a Köz ok ta tá si
Esély egyen lõ sé gi In téz ke-
dé si Terv ben, va la mint az
in téz mény el fo ga dott pe da -
gó gi ai prog ram já ban és az
Ön kor mány zat Mi nõ ség irá -
nyí tá si Prog ram já ban fog lal -
tak ra; is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get,  –
amennyi ben van: tu do má -
nyos fo ko za tot, ál la mi nyelv -
vizs gát –  iga zo ló om., b. (a
pá lyá zat be nyúj tá sa kor köz -
al kal ma zot ti mun ka kör ben
fog lal koz ta tott ese té ben ele -
gen dõ az iga zo lás fog lal ko -
zás fenn ál lá sá ról), nyi lat-
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
sze mé lyes kom pe ten cia rend -
szer nek va ló meg fe le lé sét a
pá lyáz ta tó sze mé lyi ség vizs -
gá lat so rán mér hes se, 
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nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  
A vpr. az aláb bi te rü le tek re
tér jen ki:  Stra té gi ai ter ve zés
és irá nyí tás, pe da gó gi ai 
mun ka stra té gi ai ter ve zé se, 
a meg ha tá ro zott ér ték rend
alap ján a kí vá na tos szer ve-
ze ti kul tú ra tu da tos for má lá -
sa, a fo lya ma tos fej lesz tést
kí sé rõ – in téz mé nyi – vál to -
zás me ne dzse lé si kon cep ció
ren del ke zés re ál lá sá nak biz -
to sí tá sa.  
Ope ra tív ve ze tés, ne ve lõ
mun ka irá nyí tá sa, fo lya mat -
ori en tált mû köd te tés, a szük -
sé ges sze mé lyi ál lo mány
ren del ke zés re ál lá sá nak
biz to sí tá sa, szak mai kom pe -
ten ci á i nak fej lesz té se, tel je -
sít mény me ne dzse lé se, dif fe-
ren ci ált ösz tön zé si rend szer
mû köd te té se, az in téz mény
bel sõ nyil vá nos sá gá nak be -
ava tó, cse lek vés re ösz tön zõ
mû köd te té se.
„Jó gaz da”, biz ton sá gos 
in téz mény mû köd te tés, költ -
ség ér zé keny sé gen ala pu ló
ha té kony ság biz to sí tá sa, 
mû kö dést, fej lesz tést tá mo -
ga tó kül sõ for rá sok fel ku ta -
tá sa, be vo ná sa.  
Part ner köz pon tú ság,
in téz mé nyen be lü li part ne -
rek kel va ló együtt mû kö dés,
in téz mény alap mû kö dé sé hez
kap cso ló dó ér dek hor do zók -
kal va ló együtt mû kö dés.
A pá lyáz ta tó a pá lyá zat 
el bí rá lá sa so rán ki emelt
szem pont ként vizs gál ja a 
pá lyá zó: szak mai kon cep ci ó -
ját, amely ben kü lön ki kell
tér ni a Ko dály Zol tán
Ének-ze nei  Ál ta lá nos Is ko la
és Tal linn Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz ménnyel 
és a Szol no ki Szim fo ni kus 
Ze ne kar Non pro fit Kft.-vel 
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tör té nõ együtt mû kö dés re; 
pá lyá zat Szol nok Vá ros 
Köz ok ta tá si In téz ke dé si 
Ter vé hez, a Köz ok ta tá si
Esély egyen lõ sé gi In téz ke-
dé si Terv hez, va la mint az
Ön kor mány zat Mi nõ ség irá -
nyí tá si Prog ram já hoz való il -
lesz ke dé sét.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, ki zá ró lag
írás ban, „PÁLYÁZAT”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
A pá lyáz ta tó fenn tart ja 
ma gá nak azt a jo got, hogy 
a pá lyá za ti el já rást ered -
mény te len nek nyil vá nít sa.
Pc.: Sza lay Fe renc pol gár -
mes ter  
f.: SZMJV Polgármesteri
Hivatal Humán igazgatója
Tel.: (56) 503-482 

Szom bat hely Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za ta
9700 Szom bat hely,  
Kos suth L. u. 1–3.  
Tel.: (94) 520-100  
Fax: (94) 520-112

Nyit ra Ut cai Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont  
9700 Szom bat hely,  
Nyit ra u. 15.  
Tel.: (94) 500-136  
Igaz ga tó

A jog sza bá lyok ban 
meg ha tá ro zott v., szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, szgy.  
Elõny: köz ok ta tá si 
ve ze tõi szak kép zett ség, 
il let ve az zal egyen ér té kû
kép zett ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. ápr. 11.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá za tot 5 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: dr. Pus kás Ti va dar 
pol gár mes ter  
f.: Ok ta tá si, If jú sá gi
és Sport Osz tály 
Tel.: (94) 520-214  
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Pá lyá za ti fel hí vás pedagógus álláshely betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény

Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok 

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Kõ rö si Cso ma Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2440 Száz ha lom bat ta,
Liszt Fe renc sé tány 10.
Tel.: (23) 355-787  
Fax: (23) 355-569

An gol–ma gyar vagy 
an gol–tör té ne lem vagy 
an gol–ma te ma ti ka vagy 
an gol–bár mely sza kos 
ta nár  
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zat lan idõ re)

Fõ is ko lai szin tû, 
an gol–ma gyar vagy 
an gol–tör té ne lem vagy 
an gol–ma te ma ti ka vagy
an gol–bár mely sza kos 
ta ná ri v.,  
fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pe hi: 2011. júl. 15.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., mo ti vá ci ós 
le vél, vég zett sé get iga zo ló
om., 30 nap nál nem ré geb bi
b.  A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Ta más Emí lia igaz ga tó
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 28.  
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Pá lyá za ti fel hí vás kulturális intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let tar tal maz za.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

ill: il let mény

p: pót lék

vp: ve ze tõi pót lék

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

szl: szol gá la ti la kás

v: vég zett ség

szgy: szak mai gya kor lat

vgy: ve ze tõi gya kor lat

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

ön: ön élet rajz

vpr: ve ze tõi prog ram

adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

Pc: pá lyá zat cím zé se

f: fel vi lá go sí tás

vp: ve ze tõi pót lék

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da pest Fõ vá ros 
X. Ke rü let Kõ bá nyai 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1102 Bu da pest,  
Szent Lász ló tér 29.  
Tel.: (1) 433-8200  
Fax: (1) 433-8205

Kõ rö si Cso ma Sán dor 
Kõ bá nyai Kul tu rá lis 
Köz pont  
1102 Bu da pest,  
Szent Lász ló tér 7–14.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, vagy 
nem szak irá nyú egye te mi
v. és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kö ri szak vizs ga,
akk re di tált ve ze té si-szer -
ve zé si, pénz ügyi-gaz da sá -
gi, ál lam ház tar tá si 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. ápr. 1.  
Pe hi: 2011. máj. 31. 
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meg je len tet ni.
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Lf.: szer ve zi és irá nyít ja 
a mû ve lõ dé si ház ban a
köz mû ve lõ dé si fel ada tok
el lá tá sát (kul tu rá lis prog ra -
mok, szak kö rök szer ve zé se 
– gyer mek,  if jú sá gi és fel -
nõtt kor osz tály ré szé re –,
kap cso lat tar tás ci vil szer -
ve ze tek kel, szak mai prog -
ra mok, ren dez vé nyek
szer ve zé se), az in téz mé nyi
prog ram fü ze tek gon do zá -
sát és kap cso la tot tart az
in téz mény part ne re i vel.
A kö zös sé gi ház mû kö dé si
ke re te i nek ki ala kí tá sa és
üze mel te té se, hely tör té ne ti
gyûj te mény ke ze lé se, bõ ví -
té se, ki ál lí tá sok szer ve zé se. 
Köz re mû kö dik a kul tu rá lis
pá lyá za tok szer ve zé si és
le bo nyo lí tá si fel ada ta i ban.
Részt vesz a költ ség ve tés
el ké szí té sé ben. Fe le lõs a
jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott mû kö dé sért, köz re -
mû kö dik a mun ka terv és
be szá mo lók, va la mint a
sta tisz ti kai adat gyûj té sek -
ben. Mun ká ját a pá lyá zat -
ban ki dol go zott vpr. és a
fenn tar tó ál tal jó vá ha gyott
köz mû ve lõ dé si prog ram
alap ján vég zi.

is me re te ket is nyúj tó köz -
mû ve lõ dé si in téz mény ve -
ze tõ tan fo lyam ered mé-
nyes el vég zé sé nek ok irat -
tal va ló iga zo lá sa, fel sõ-
fo kú köz mû ve lõ dé si vég -
zett sé gé nek és szak kép -
zett sé gé nek meg fe le lõ
köz mû ve lõ dé si fel adat-
kör ben szer zett leg alább
5 év szgy., ki emel ke dõ
köz mû ve lõ dé si te vé keny -
ség, va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.  
Elõny: szak irá nyú 
egye te mi v., an gol nyelv -
bõl tár sal gá si szin tû
nyelv tu dás, ki emel ke dõ
szak irá nyú tu do má nyos
te vé keny ség foly ta tá sa,
vgy.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi 
vé le mé nye zés után a 
Kul tu rá lis, Ok ta tá si 
és Sport bi zott ság 
sze mé lye sen is meg hall gat ja
a pá lyá zó kat. 
A bi zott ság ja vas la tá ra a
vég le ges dön tést a kép vi se lõ- 
tes tü let hoz za meg.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló szak mai ön.,
ere de ti b., vég zett sé get iga -
zo ló om., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban, a 
mel lék le tek kel együtt, pos tai
úton kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
K/17419/2011/II., 
va la mint a mun ka kör 
meg ne ve zé sét: köz mû ve lõ -
dé si in téz mény ve ze tõ.  
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
X. Ke rü let Kõ bá nyai 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Pol gár mes te ri Hi va tal
köz mû ve lõ dé sért fe le lõs
szer ve ze ti egy sé gé nek 
ve ze tõ je  
Dr. Kán tás né 
dr. Sza bó Ivett  
Tel.: (1) 433-8150  www.ko -
ba nya.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. feb ru ár.  
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Ka lo csa Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6300 Ka lo csa,  
Szent Ist ván ki rály út 35.
Tel.: (78) 462-649  
Fax: (78) 461-027

To mo ri Pál 
Vá ro si és Fõ is ko lai 
Könyv tár  
6300 Ka lo csa,  
Kos suth L. u. 22. 
Igaz ga tó

A Kjt. és a 150/1992.
(XI. 30.) Korm. ren de let
sze rint:  
aa) szak irá nyú egye te mi v. 
és szak kép zett ség, 5 év
szgy., vagy  
ab) nem szak irá nyú 
egye te mi v. és fel sõ fo kú
szak irá nyú mun ka kö ri
szak vizs ga, leg alább 
5 év szgy., vagy  
ac) fõ is ko lai könyv tá ro si
kép zett ség, leg alább 5 év
szgy. (2009. után szer zett
kép zett ség ese tén 10 év
szgy.),  
b) bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016.
jún. 30-ig szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: 2011. jún. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
a kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el 
a szak mai bi zott ság vé le mé -
nye alap ján.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
ma ga sabb vp.: a pót lék alap
225%-a.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., is ko lai 
vég zett sé get, ké pe sí té si 
fel té te le ket ta nú sí tó om.,
vpr., fej lesz té si el kép ze lés,
leg alább 5 év
[10 év, lásd ac) pont] 
szgy. iga zo lá sa a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let 
6/B. §-a sze rint.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Ka lo csa Vá ros 
Ön kor mány za ta  
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás
cí mû köny vét

Az elõ szó ban dr. Lom ni ci Zol tán a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya -
kor la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi
ki te kin tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a
bün te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal -
ma az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Euró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet
szá mos jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul túr a szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la -
po tok, a bí rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti -
ku sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog -
rend mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ár a 600 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás
cí mû, 184 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 600 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem
Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban
A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben

– em be ri jog-dog ma ti kai
ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em be ri
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás -
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és an nak kor lá tai. El sõ sor ban a stras -
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben mind a mai na pig bi -
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le -
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok min den  másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ára 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411), il -
let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ára: 1500 fo rint áfá val) .................................. pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1956

Do ku men tu mok a for ra da lom tör té ne té hez
cí mû köny vét.

Mi és ho gyan tör tént 1956 õszén? Mi ként rop pant meg fo ko za to san a dik ta tú ra az ok tó be rig ve ze tõ hó na pok so rán,
mit tet tek és mit akar tak a for ra da lom ve ze tõi, mi köz ben az ut cá kon már a tan kok dü bö rög tek és a fegy ve rek ro pog -
tak? És mit tet tek a nagy ha tal mak, me lyek kö zül az egyik bi ro dal ma sán ca it véd te, a töb bi pe dig az együtt ér zõ kí vül -
ál lás  paravánja mö gül fi gyel te a pél dát lan bá tor ság gal vál lalt har cot és bu kást. Hi te les vá laszt a kér dé sek lán co la tá ra
alig ha ad hat más, mint a ko ra be li for rá sok ta nú sá ga.
Ez in dí tot ta a kö tet szer kesz tõ it ar ra, hogy az 50. év for du ló elõ es té jén mind ab ból, amit fon tos nak tar ta nak, a for ra -
da lom elõz mé nye it, az odá ig ve ze tõ utat, majd a hõ si küz de lem hát te ré ben fo lyó ha zai és nem zet kö zi tár gya lá so kat, 
dön té se ket, ér té ke lé se ket il le tõ en, egy kö tet be gyûjt ve a tör té ne lem tu do mány sza bá lyai sze rint is mét köz zé te -
gyék. Ma gyar, orosz, an gol, ame ri kai, oszt rák le vél tá rak anya gá ból vá lo gat tak, és hasz nál ták az el sõd le ges köz lés he -
lyé nek meg jelölésével az ed di gi pub li ká ci ó kat is. Olyan gyûj te mény jött így lét re, amely, ha nem is hi ány ta la nul, de
meg ha tá ro zó ele me i ben át fog ja 1956 tör té ne tét.

A kö tet 768 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), illetve
meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1956

Do ku men tu mok a for ra da lom tör té ne té hez
cí mû, 768 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1500 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

R. C. van Ca e ne gem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa -
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyan is az 5. szá zad tól – ter mi nus a quo – to váb bi 15 szá za don át – ter mi nus ad qu em – a je len ko rig ter je dõ euró pai vi -
lág nagy össze hasonlító fog la la ta a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá -
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit 
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a 
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot -
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár -
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel -
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szü le tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ár a: 800 fo rint áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:
A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKI ADÓ
meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk -
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo -
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame -
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma -
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-mód szer”,  „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfá val) .................  pél dány ban, és kér jük, jut tas sák
el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na -
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég sze rû alá írás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket
 folyamatosnak te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2011. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány -
számot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és utcacím-megjelö -
léssel).  Kérjük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és példány számváltozás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg -
küldeni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról  kizár ó l a g az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke -
dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó
ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv -
ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6.) le het sé ges ( levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó ,
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 45 612 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 36 036 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 38 304 Ft/év
Gaz da sá gi és Mun ka ügyi Köz löny 59 976 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 14 112 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 147 600 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 285 600 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 492 600 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai*

(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 102 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 369 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 480 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jog sza bály tár ral, cég fi gye lés sel és ví rus vé del mi rend szer rel ki bõ ví tett ha tá lyos jog sza bá lyok

 hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai*
(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 150 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 255 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 330 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 540 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 690 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 1 185 000 Ft

* A Ma gyar Köz löny elõ fi ze tõk 25% ked vez mény ben ré sze sül nek az MHJ DVD 2011-re vo nat ko zó elõ fi ze té si árá ból.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Polt-Pa lást hy Ma ri an na.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Sza lay u. 10–14. Te le fon: 795-4722, fax: 795-0230.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.; www.mhk.hu).
Fe le lõs ki adó: dr. Ko vács Mó ni ka mb.  ügy ve ze tõ igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mel lék.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.;
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a  www.mhk.hu/kozlonybolt 
 internetcímen. 
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411).
2011. évi éves elõ fi ze té si díj: 38 304 Ft áfá val,  féléves elõ fi ze té si díj: 19 152 Ft áfá val, egy pél dány ára 2100 Ft áfával.
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11.0420 – Nyom ta a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


